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RESUMO 

 

Em face de múltiplas e frequentes violações de direitos humanos nos cárceres 

paulistas, busca-se analisar a porosidade do aparato punitivo do Estado para as 

inovações do regime democrático, sobretudo em relação a mecanismos de controle. O 

trabalho investiga o funcionamento de quatro agências da Secretaria de Administração 

Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP/SP (a Ouvidoria da SAP/SP, a 

Corregedoria da SAP/SP, o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária e o 

Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo) com potencial de accountability em 

relação aos direitos humanos de pessoas presas no período pós-redemocratização. 

Devido às grandes dificuldades práticas enfrentadas pelo pesquisador para investigar 

instituições ligadas ao sistema prisional paulista, buscou-se o acesso a múltiplas fontes, 

como a realização de mais de duas dezenas de entrevistas com atores de relevância em 

questões de política prisional e de temáticas de direitos humanos no cárcere e a 

utilização de documentos da Secretaria de Estado. Parte-se de uma breve retrospectiva 

histórica de políticas penitenciárias do Estado de São Paulo desde a redemocratização, 

passando pelo surgimento e consolidação do Primeiro Comando da Capital, tendo em 

vista a contextualização do ambiente onde os órgãos estão inseridos. Em uma segunda 

etapa, problematiza-se os direitos humanos no sistema prisional paulista, levantando de 

modo relacional as diversas demandas de organizações civis e a perspectiva de gestores 

e agentes. Chega-se à discussão acerca da histórica resistência política em relação aos 

direitos humanos de pessoas presas em São Paulo e sua implicação na constituição de 

um Estado de direito. A terceira parte é dedicada ao estudo empírico dos quatro órgãos 

referidos, atentando-se para o potencial de accountability societal e intraestatal em 

relação aos direitos humanos. Constata-se um forte controle das quatro agências por 

parte do Executivo, restringindo o seu funcionamento sobretudo ao papel de assessoria e 

respaldo das políticas empreendidas pela SAP/SP, de modo a anular quase todo o 

potencial de accountability nas questões de direitos humanos. 
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ABSTRACT 

 

In a context of multiple and frequent human rights’ violations in prisons in São 

Paulo, it seeks to identify if there was porosity in the punitive apparatus for the 

innovations brought by the democratic regime, especially with regard to control 

mechanisms. This study investigates how the four agencies of São Paulo’s Secretary of 

State of Prison Administration – SAP/SP (SAP/SP’s Ombudsman, SAP/SP’s Internal 

Affairs, the Criminal and Prison Policy Council and the Prison Council of the State of 

São Paulo) operates, and what is the potential of human rights’ accountability for people 

arrested during the re-democratization period. Considering the many practical 

difficulties faced by the researcher in the study of institutions connected to the São 

Paulo’s prison administration system, he sought multiple sources, having conducted 

more than two dozens of interviews with people of relevance in matters of prison policy 

and human rights, and having used many documents from the Secretary of State. 

Beginning by a short historical retrospective about São Paulo’s State prison policies 

since the redemocratization period, it passes through the origin and consolidation of the 

Primeiro Comando da Capital, having in view the context of the ambient where the four 

agencies are located. On the second step, it verify the human rights in the São Paulo’s 

prison system, revealing, in a relational manner, the claims from the civil organizations 

and the perspective of the State actors. It comes to a debate about the historical political 

resistance in São Paulo in relation to the human rights for people arrested and the 

implications to the rule of law foundations. The third part is dedicated to the empirical 

study of the four agencies, with the main worry about the potential of intra-state and 

societal accountability. The study detects a strong control of the four agencies by the 

Executive, restraining their operation mainly as an assessor and support of SAP/SP’s 

policies, annulling almost all their potential with regard to human rights’ accountability.    
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Pensar, capitán Montes, capitancito, que podías haber seguido durmiendo la 

siesta, y en ese caso aún no habrías enfrentado [quizás tendrías que enfrentarla 

mañana, aunque nunca se sabe cómo funcionan en los chicos las claves del 

olvido] la pregunta que en este instante te formula tu hijo, sentado frente a vos 

en la silla negra: ‘Pa, ¿Es cierto que vos torturás?’ Y tampoco te habrías visto 

obligado, como ahora, después de tragar fuerte, a responder con otra 

pregunta: ‘¿Y de dónde sacaste eso?’, aun sabiendo de antemano que la 

respuesta de Jorgito va a ser: ‘Me lo dijeron en la escuela’. Y claro, decís, 

masticando cada sílaba: ‘No es cierto. No es cierto como te lo dijeron. Pero 

hijito, tenés que comprender que estamos luchando con gente muy pero muy 

peligrosa que quiere matar a tu papá, a tu mamá, y a muchas otras personas 

que vos querés. Y a veces no hay más remedio que asustarlos un poco, para que 

confiesen las barbaridades que preparan’. Pero el insiste: ‘Está bien, pero 

vos… ¿torturás?’ Y de pronto te sentís cercado, bloqueado, acalambrado. Sólo 

atinás a seguir preguntando: ‘¿Pero a que le llamás tortura?’ Jorgito está bien 

informado para sus ocho años: ‘¿Cómo a qué? Al submarino, pa. Y a la picana, 

y al telefono’. Por primera vez esas palavras te taladran, te joden. Sentís que te 

pones rojo, y no tenés modo de evitarlo. Rojo de rabia, rojo de vergüenza 

(BENEDETTI, Mario. Con y sin nostalgia
1
). 

 

 

 

 

O Robocop do Governo é frio,  

Não sente pena, só ódio, e ri como uma hiena. 

Ratatatá,  

Fleury e sua gangue 

Vão nadar numa piscina de sangue. 

Mas quem vai acreditar no meu depoimento? (BROWN, JOCENIR. Diário de 

um detento
2
).  

 

  

                                                           
1
 BENEDETTI, Mario. Con y sin nostalgia. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, marzo de 2001, p. 27. 

2
 Trata-se de trecho da letra da canção “Diário de um detento”, da autoria de Mano Brown e Jocenir. 

(JOCENIR. Diário de um detento: o livro. São Paulo: Labortexto editorial, 2001, p. 180). 
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INTRODUÇÃO 

 

O longo e lento processo de democratização brasileira gerou mudanças nas mais 

diversas áreas do Estado brasileiro. Além dos mecanismos tradicionais de controle, 

vários mecanismos de abertura e de transparência da atividade estatal e muitas 

instituições e órgãos de controle foram construídos e desenvolvidos ao longo dessas 

décadas. No que tange a mecanismos de representação e participação, importantes 

inovações institucionais foram desenvolvidas no Brasil, como são os casos das 

conferências, dos conselhos de políticas, das ouvidorias e dos orçamentos participativos.  

No sistema prisional do estado de São Paulo, vários órgãos e instituições com 

potencial de accountability foram concebidos ou aperfeiçoados desde a 

redemocratização, mas a situação de violações de direitos humanos no interior dos 

estabelecimentos carcerários parece nunca ter fim.  

A origem da instituição prisional – e da privação da liberdade como pena 

principal pela prática de delitos, segundo Michel Foucault (2003), representou a 

inversão da lógica da punição pública e cênica, quando o suplício se tornou intolerável 

para a sociedade, para um modelo de punição secreto e com maior racionalidade.  

A prisão sagrou-se, assim, provavelmente como a mais fechada de todas as 

instituições do Estado e assim tem permanecido ao longo dos séculos, com limitada 

porosidade aos mecanismos de controle internos e externos, num contexto favorável 

para a ocorrência de inúmeras ilicitudes, violências e abusos. Além disso, conforme 

vários estudos já mostraram, o Direito Penal, apesar de concebido enquanto defesa dos 

cidadãos ante o Estado e sua opressão, sempre teve sua aplicação de modo não 

isonômico, sobretudo no cárcere, onde sua seletividade resta mais evidente 

(BARATTA, 2002. FOUCAULT, 2003. RUSCHE, KIRCHHEIMER, 2004. 

GARLAND, 2006. WESTERN, 2009. WACQUANT, 2007).  

A punição oculta em ambiente fechado é propícia para abusos dos agentes do 

Estado. A preocupação com o controle da atividade humana é muito antiga e remonta a 

pensadores singulares como Platão e Hobbes. Se na obra “República”, do pensador 

grego, era necessário que um rei-filósofo, com senso de justiça e consciência do bem, 

governasse a cidade idealizada, no “Leviatã” os homens viviam continuamente com um 

“desejo incansável por poder e mais poder” (REIS, ARANTES, 2010). 
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Mas é na obra “O Federalista”, de Madison, Hamilton e Jay, que o problema da 

criação de mecanismos de controle do exercício do poder passou a ser colocado 

explicitamente em debates políticos contra o risco de concentração e do abuso de poder: 

Se os homens fossem anjos, não haveria necessidade de governo; e se anjos 

governassem os homens, não haveria necessidade de meio algum externo ou interno 

para regular a marcha do governo; mas, quando o governo é feito por homens e 

administrado por homens, o primeiro problema é pôr o governo em estado de poder 

dirigir o procedimento dos governados e o segundo obrigá-lo a cumprir as suas 

obrigações. A dependência em que o governo se acha do povo é certamente o seu 

primeiro regulador; mas a insuficiência deste meio está demonstrada pela experiência 

(O Federalista, 1973, p. 137). 

 

O assunto apareceu em muitas obras e foi preocupação de outros tantos 

pensadores da política ao longo da história.  

No Brasil pós-redemocratização, a discussão sobre as instituições de controle de 

poder ganhou força no processo constituinte que culminou com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. A nova organização do Estado brasileiro previu um 

amplo desenho institucional com diversos freios e contrapesos.  

Arantes, Loureiro, Couto e Teixeira (2010) trouxeram uma definição da palavra 

controle adequada para as preocupações do presente trabalho: 

uma das exigências normativas associadas ao funcionamento da democracia 

representativa e de sua burocracia pública. De um modo geral, espera-se que nas 

democracias a conduta dos agentes públicos e os resultados de suas políticas sejam 

passíveis de verificação e sanção permanentes. Assim, políticos eleitos, dirigentes 

indicados para a alta administração e burocratas de carreira e funcionários em geral 

devem estar sujeitos a mecanismos de verificação e controle de suas ações (ARANTES, 

LOUREIRO, COUTO, TEIXEIRA, 2010, p.109). 

 

Na literatura contemporânea de ciência política o tema de controle de poder 

aparece reiteradamente nos debates sobre os controles democráticos no desenho das 

instituições políticas e na literatura sobre a qualidade da democracia, sobretudo na 

anglo-saxônica. Um termo recorrente entre esses trabalhos e que interessa pontualmente 

ao presente trabalho é accountability, uma expressão que não encontra um sinônimo 

preciso na língua portuguesa e um conceito alvo de algumas divergências
3
. Para além 

das controvérsias, o presente trabalho adotará uma definição ampla, segundo a qual 

                                                           
3
 Ver escritos de Scott Mainwaring (2003), onde aparecem cinco áreas de divergência nas discussões na 

literatura sobre o conceito.  
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accountability são os mecanismos e as ações de prestação de contas, fiscalização e 

responsabilização – regular e contínua – em relação às ações de autoridades públicas 

(que administram o sistema prisional do estado de São Paulo, no nosso caso) conforme 

suas atribuições e limites legais e constitucionais e sua missão e motivação política.  

Em uma democracia, todas as autoridades e instituições públicas devem ser 

objeto de controle de redes de accountability que podem envolver instituições e órgãos 

públicos e privados, organizações civis, movimentos sociais e até os cidadãos. 

Nenhuma instituição ou órgão pode funcionar sem algum controle. 

Ao longo da obra de Guillermo O’Donnell (1991, 1998b, 2010) o funcionamento 

de uma rede de accountability aparece como corolário de um sistema legal democrático, 

da representação política e como um elemento central para a própria definição de 

democracia.  

Como Robert Dahl (2005) apregoava, uma democracia inclusiva exige garantias 

institucionais, entre as quais, o acesso a fontes alternativas de informação. Governar em 

um ambiente competitivo implica custos e, entre eles, está a tolerância em relação à 

contestação pública. As informações geradas no funcionamento de redes de 

accountability auxiliam esses processos de crítica e amadurecimento das instituições 

democráticas. 

Conforme os agentes envolvidos nas relações de controle, responsabilização e 

prestação de contas, várias espécies de accountability despontaram na literatura, como a 

horizontal e a vertical
4
, a intraestatal

5
 e a societal

6
.  

Para além das instituições formais pertencentes à rede constitucional com 

potencial de accountability, como o Ministério Público, o Judiciário e a Defensoria 

Pública, há novos arranjos institucionais no Brasil criados e disseminados 

principalmente após a Constituição de 1988, como as Ouvidorias, os conselhos de 

políticas públicas, experiências de orçamento participativo, as Conferências e as 

Audiências Públicas, que criaram novas instâncias de representação, participação e 

deliberação
7
.  

                                                           
4
 Ver em Guillermo O’Donnell (1991). 

5
 Ver em Scott Mainwaring (2003) 

6
 Ver em Enrique Peruzzotti e Catalina Smulovitz (2000). 

7
 Esses mecanismos estão inseridos em projetos democráticos adjetivados de, conforme o referencial 

conceitual, representativos – inspirados no livro de 1967 de Hanna Fenichel Pitkin (2003) –, 

participativos – inspirados no livro de 1970 de Carole Pateman (1992) e no de 1977 de C. B. Macpherson 

(2003) –– ou deliberativos – inspirados na obra de Jürgen Habermas, com destaque para um artigo de 

1991 (HABERMAS, 1995). Sob enfoques diferentes, não excludentes entre si, mas geralmente 
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Para o presente trabalho, entretanto, importarão algumas categorias em especial: 

a “accountability horizontal”, a “intraestatal”, e a “societal”.  

A “Accountability horizontal” foi definida como:  

a existência de agências estatais, que têm o direito e o poder legal e que estão de fato 

dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a 

sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou 

agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas. 

Tais ações podem afetar três esferas principais. A primeira, a democracia, é violada por 

decisões que, por exemplo, cancelem as liberdades de associação ou introduzam fraudes 

em eleições. Essas são ações importantes, mas não as considerarei porque elas resultam 

na abolição da poliarquia e, portanto, na exclusão desse caso do conjunto que discuto 

aqui. A segunda esfera é a liberal, que é infringida quando, digamos, agentes estatais 

violam ou permitem a violação por atores privados de liberdades e garantias tais como a 

inviolabilidade de domicílio, a proibição de violência doméstica e tortura, o direito de 

todos a um julgamento razoavelmente justo, etc. Nas poliarquias
8
 (não necessariamente 

em regimes autoritários) a maioria dessas ações são perpetradas nas fronteiras entre o 

aparato estatal e os segmentos mais fracos e pobres da sociedade, por autoridades de 

baixo escalão e não responsabilizáveis perante o processo eleitoral (ainda que a 

disseminação desses fenômenos geralmente inclua a participação ou a conivência de 

autoridades de mais alto nível. A terceira esfera afetada é o republicanismo. Refere-se 

às ações de autoridades, eleitas ou não, a maioria das quais bem posicionada no Estado 

ou no regime. Essas ações implicam uma séria consideração das exigências postas a 

essas autoridades pela tradição republicana: ou seja, que se sujeitem à lei e/ou deem 

decisiva prioridade aos interesses públicos, e não aos seus próprios interesses privados 

(O’DONNELL, 1998b, p. 40). 

 

Interessa à presente pesquisa, sobretudo, a segunda e a terceira esfera. 

O conceito de “accountability intraestatal” de Mainwaring (2003) é um pouco 

mais amplo. Abrange a definição referida do “horizontal”, mas vai além do controle 

sobre as transgressões legais, acrescentando a prestação de contas – e a 

responsabilização – dos agentes estatais em relação aos fundamentos políticos 

envolvidos nas suas decisões. No presente trabalho, a Ouvidoria e a Corregedoria da 

Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) serão 

                                                                                                                                                                          
complementares, três correntes na literatura de Filosofia e Ciência Política desenvolveram-se, voltadas à 

reflexão sobre inovações capazes de superar os limites da democracia liberal tradicional. 
8
 “Poliarquia” é um termo utilizado por Robert Dahl (2005) para designar uma democracia cumpridora de 

condições e requisitos mínimos e desejável para atender a uma sociedade complexa com um grande 

número de pessoas, permitindo ampla “inclusividade” ou participação e competição ou contestação 

pública. 
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consideradas como agências com potencial de accountability intraestatal devido à sua 

formação institucional. 

A accountabilty societal, por sua vez, abrange  

un conjunto diverso de iniciativas motorizadas por movimientos sociales, asociaciones 

cívicas, o medios independientes orientados por una comun preocupación de mejorar la 

transparencia y la acountability del accionar governamental. Dicho conjunto de actores 

e iniciativas incluyen distintas acciones orientadas a supervisar el comportamiento de 

funcionarios o agencias públicas, denunciar y exponer casos de violación de la ley o de 

corrupción por parte de las autoridades, y ejercer presión sobre las agencias de control 

correspondientes para que activen los mecanismos de investigación y sanción que 

correspondan. Este conjunto heterogéneo de actores sociales desarrolla nuevos recursos 

que se suman al repertorio clásico de instrumentos electorales y legales de control de 

laqs acciones de gobierno  (PERUZZOTTI, 2006, p. 246). 

 

Os dois conselhos de políticas públicas presentes no organograma da Secretaria 

de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP), o Conselho Estadual de Política 

Criminal e Penitenciária (CEPCP) e o Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo 

(CP/SP), pela sua composição híbrida, serão considerados como órgãos com potencial 

de accountability societal; 

Mesmo com uma série de instituições e órgãos com potencial de accountability 

concebidos para atuar no sistema prisional de São Paulo – incluindo aqueles tradicionais 

e os mais contemporâneos –, as denúncias de violações de direitos humanos não param 

de ocorrer (como será melhor demonstrado no capítulo 2 deste trabalho). Dentro das 

múltiplas relações de poder existentes no interior dos estabelecimentos, parte 

significativa das violações de direitos pode ser atribuída a determinados agentes do 

Estado. Parece um sinal de que o sistema de controles democráticos ligada ao trabalho 

desses agentes não funciona bem.   

Tal constatação parece coerente com as reflexões de Guillermo O’Donnell 

(1991) sobre o que chamou – em 1991 – de “democracias delegativas”, referindo-se à 

situação de algumas novas democracias
9
 - incluindo o Brasil – que possuíam aspectos 

formais de um regime democrático, como as liberdades políticas básicas e a realização 

de eleições periódicas razoavelmente íntegras e competitivas, mas – ainda – não seriam 

democracias representativas institucionalizadas e consolidadas. Essas democracias 

                                                           
9
 Entre as novas democracias que serviram para seu argumento em 1991, citou “Argentina, Brasil, Peru, 

Equador, Bolívia, mais as Filipinas e a Coreia do Sul, e provavelmente alguns países da Europa Central e 

Oriental, hoje mais claramente a Polônia” (O’DONNELL, 1991, p. 26).  
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recém-instauradas apresentariam grande centralidade de poder no líder do executivo, o 

que deitava raízes nas tradições políticas dessas regiões e serviria para cooptar ou anular 

as instituições de accountability horizontal.  

Em 2010, quando o autor revisou o conceito e atualizou o diagnóstico realizado 

há duas décadas, percebeu grandes transformações no cenário político da América do 

Sul, com a substituição de governos de tendências vinculadas ao modelo chamado 

neoliberal, por governos com “políticas econômicas y sociales fuertemente expansivas” 

lideradas pelo Estado, mas sustentou que algumas características que compunham a 

definição de democracia delegativa permaneceram estáticas. No que mais interessa ao 

nosso trabalho, sustentou a permanência de lideranças muito fortes no Executivo, que 

governavam avessos à interferência de instituições de accountability horizontal, 

envidando, para tanto, esforços para anulá-las, cooptá-las e controlá-las 
10

. 

(O’DONNELL, 2010). Embora nesses novos escritos, O’Donnell tenha evitado tratar da 

situação brasileira, o diagnóstico é coerente com conceitos consagrados na literatura de 

ciência política brasileira, que serão devidamente apresentados mais adiante
11

, como 

“presidencialismo de coalizão” e, mais especificamente para a situação do estado de São 

Paulo, “ultrapresidencialismo estadual”.  

Em face desses conceitos e premissas, o escopo do presente trabalho é entender 

como o processo de redemocratização afetou determinadas instâncias de controle com 

potencial de accountability intraestatal e societal no sistema penitenciário do estado de 

São Paulo. Pretende-se investigar até que ponto houve porosidade para as inovações 

democráticas nessa esfera do Estado e quais os entraves maiores para o funcionamento 

mais adequado dessas agências de controle. No tocante à administração penitenciária, o 

Executivo estadual exerce que influência sobre os órgãos de accountability? 

Para alcançar esse objetivo e tentar entender melhor esses processos, a pesquisa 

empírica concentra-se em quatro órgãos que compõem a estrutura da SAP/SP: uma 

Ouvidoria, uma Corregedoria administrativa e dois conselhos de políticas públicas, o 

CP/SP e o CEPCP. 

Embora os órgãos sejam observados de forma separada, é preciso ter em mente 

que a atuação dessas agências muitas vezes ocorre de forma articulada, formando uma 

“web of accountability” (MAINWARING, 2003), na qual cada uma desempenha um 

                                                           
10

 Conforme esclareceria na introdução de artigo de 2010, quando atualizou o diagnóstico das 

democracias delegativas, o primeiro artigo fora escrito tendo por base o Brasil de Collor, a Argentina de 

Menem e o Peru da primeira gestão de Alan Garcia (O’DONNELL, 2010). 
11

 Ver início do capítulo 3. 
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papel complementar sem o qual a resolução de determinadas questões poderia não 

avançar
12

.  

O trabalho parte de uma breve retrospectiva histórica das políticas penitenciárias 

no Estado de São Paulo desde os anos do início da transição política do Regime Militar 

para a democracia até os dias atuais. Relata-se o surgimento e a consolidação do 

Primeiro Comando da Capital, enquanto um ator não estatal de relevância para a gestão 

das unidades prisionais, cuja influência ultrapassa os muros. Porque a compreensão das 

instituições estatais necessita da contextualização do ambiente onde estão inseridas. 

Uma instituição não paira sozinha em uma realidade endógena e abstrata. Ao contrário, 

está cercada por outros atores com quem interage, e sua existência e funcionamento se 

justificam pelo contexto que lhe é externo. 

De acordo com a abordagem do institucionalismo histórico, é fundamental a 

apreensão de grandes processos históricos do mundo real, para se compreender melhor 

os efeitos dos períodos e as relações causais que podem explicar alguns fenômenos 

(PIERSON, SKOCPOL, 2008).  

O debate sobre instituições de controle de poder passa pela antiga disputa na 

literatura entre as correntes do institucionalismo e do culturalismo. Enquanto a primeira 

se foca no interior das instituições e do aparato estatal, a segunda se foca em aspectos 

externos da sociedade. Reis e Arantes (2010) evitam tomar partido nesse debate e 

refletem que: 

Instituições, políticas ou não, não pairam no ar. Não produzem rotinas sociais por si, 

mas obedecem a propósitos e valores que as justificam e fundamentam – e que lhes são, 

necessariamente, externos. Antes de tudo, instituições resultam de tentativas mais ou 

menos deliberadas de, como vimos, acoplar rotinas a valores sociais ou objetivos 

coletivamente buscados – mesmo quando produzem efeitos não antecipados, 

eventualmente contrários a esses valores ou objetivos. Assim, o controle do exercício do 

poder político, mesmo sob a mais democrática, participativa e igualitária das culturas, 

exigirá a rotinização institucional de um conjunto de procedimentos eficazes de 

controle. Reciprocamente, um aparato institucional relativamente bem-sucedido no 

                                                           
12

 Um exemplo ilustrativo da possibilidade de atuação integrada desses órgãos em questões de direitos 

humanos, apurado nesta pesquisa, que possibilita vislumbrar a articulação de uma “web of 

accountability”, foi a aprovação de uma convocação, para prestar esclarecimentos na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, de envolvidos em um caso de denúncias de violações de direitos 

humanos atribuídas ao soldado da polícia militar Júlio César Lima do Nascimento, incluindo ele próprio, 

em novembro de 2011. O processo – registrado como RGL nº 5912/2011 – só foi instaurado na ALESP 

devido ao envio de documentação recolhida no interior do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa 

Humana (CONDEPE), sendo apontado esse Conselho como o autor do procedimento. A informação a ser 

produzida ali serve como elemento probatório em eventuais processos de responsabilização no seio de 

outras agências como no Judiciário ou na Corregedoria da polícia. 



21 
 

controle do despotismo e do arbítrio sob determinado contexto cultural (ou seja, sob a 

vigência do compartilhamento relativo de determinado repertório de valores, costumes e 

ideais políticos específicos, fora dos quais se caracterizará o despotismo, poderá 

fracassar miseravelmente em outro tempo ou lugar. É essa acoplagem que nos referimos 

quando falamos no controle (democrático ou não) do exercício do poder político: do 

nexo entre os conteúdos normativos (valores, propósitos) relativamente compartilhados 

pelos habitantes de uma coletividade, de um lado, e sua rotinização legal, mais ou 

menos imposta, formalizada, no âmbito das instituições políticas, do outro. Nesse 

enquadramento, escolher um ‘lado’ para saber se instituições importam ou se a cultura 

importa significa apenas deixar de formular o problema em sua dimensão sociológica 

mais fundamental (REIS, ARANTES, 2010, p. 246). 

 

Na linha desses autores, o trabalho pretende valorizar tanto os aspectos culturais 

quanto os institucionais, sem dar primazia a nenhum deles. A combinação entre 

aspectos institucionais e culturais tem o condão de transformar a realidade.  

O segundo capítulo lida com a situação dos direitos humanos no cárcere em São 

Paulo. É o momento de expor grandes problemas e temáticas que mobilizam o 

funcionamento das agências de accountability no sistema prisional. Começamos 

apresentando de modo breve aspectos sobre a estrutura e a organização formal do 

sistema prisional. Em seguida, tomando como base os direitos previstos na Lei de 

Execuções Penais e as Regras Mínimas das Nações Unidas de Tratamento do Recluso, 

confrontados com depoimentos, pesquisas e documentos diversos, promove-se um 

breve panorama dos maiores problemas e das principais pautas dos movimentos de 

defesa de direitos humanos de pessoas presas. Na sequência, aborda-se a perspectiva 

dos agentes penitenciários e dos gestores em relação aos direitos humanos dos internos 

e às dificuldades para se cumprir as determinações legais e constitucionais. O capítulo 

se encerra apresentando e refletindo sobre a tensa relação entre os direitos humanos de 

pessoas presas – uma temática objeto de rejeição histórica por parte de grande parte da 

população paulista, que tem fortes raízes no início do processo de redemocratização 

brasileira – e a própria noção de um Estado de direito em uma democracia 

constitucional. Apesar de ser um assunto espinhoso em São Paulo, os direitos de 

pessoas presas se justificam na própria formação do estado moderno e nas construções 

constitucionais de um Estado democrático de direito. Nesse debate encontra-se também 

a justificativa do funcionamento de agências de accountability.  
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Enfim, no terceiro capítulo, tendo em vista o escopo da pesquisa, estão os 

resultados do estudo empírico sobre o funcionamento de quatro agências referidas com 

potencial de accountability intraestatal e societal do sistema prisional de São Paulo, 

vinculadas à Secretaria de Administração Penitenciária (SAP/SP). Identificamos 

algumas diferenças que a existência e atividade desses órgãos trazem para a realidade 

dos direitos humanos de pessoas presas e apontamos para entraves que impedem 

intervenções mais contundentes de fiscalização, controle de poder, transparência, 

prestação de contas e responsabilização.  

Ao se estudar o sistema prisional de São Paulo, um pesquisador enfrenta uma 

série de problemas quanto ao acesso às fontes. As páginas oficiais dos órgãos 

governamentais trazem pouquíssimas informações e faltam estudos acadêmicos em 

ciências sociais sobre os órgãos e as instituições atuantes ao redor do cárcere. Quanto 

mais nos aproximamos de um momento mais pretérito - como do início do processo de 

redemocratização, no caso –, a carência de informações se agrava. Diante disso, várias 

estratégias foram necessárias para viabilizar o trabalho. Além de se buscar diversas 

fontes documentais esparsas, como publicações nos diários oficiais, reportagens, artigos 

de opinião, relatórios de pesquisa, entrevistas de autoridades a órgãos de imprensa, o 

pesquisador fez uso de pedidos de acesso à informação, pelo rito da Lei Federal n. 

12.527, de 12 de novembro de 2011, perante a Secretaria de Administração 

Penitenciária. Além disso, o estudo contou com várias entrevistas com representantes de 

órgãos e instituições do Estado, de organizações de defesa direitos humanos, e de 

egressos do sistema prisional e seus familiares. A busca por uma variada gama de atores 

visou suprir a carência de fontes para o estudo de uma das áreas menos transparentes do 

Estado, mas também possibilitou uma visão relacional do objeto do estudo, verificando 

as impressões dos atores sobre o funcionamento dos órgãos estudados. Afinal,  

Estudar instituições é sempre, em última análise, estudar a articulação entre elas e o seu 

contexto, já que o que as instituições fazem é plasmar em rotinas formais, sistemáticas, 

orientações ou propósitos valorativos culturalmente vigentes e mais ou menos 

disseminados na sociedade (REIS, ARANTES, 2010, p. 244). 

 

O método de entrevista utilizado nesta pesquisa corresponde à chamada 

“entrevista semi-estruturada”, definida por Triviños, como: 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 

que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 
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fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante (TRIVIÑOS, 2011, p. 146).  

 

Essa modalidade de entrevista proporciona uma troca entre entrevistador e 

entrevistado, onde o segundo participa ativamente na elaboração do conteúdo. O 

pesquisador definiu temas irrenunciáveis para serem tratados nas entrevistas, mas deu 

liberdade para a exploração de novas questões imprevistas. Utilizou questionários 

diferentes como roteiro de fundo para entrevistas, conforme o perfil do entrevistado, uns 

para os representantes de órgãos do Estado, um para egressos do sistema prisional e um 

para integrantes de organizações civis de defesa de direitos humanos. Conforme o 

desenrolar da pesquisa e o aumento do conhecimento do autor sobre as temáticas, do 

ponto de vista teórico e empírico, muitos questionamentos foram aperfeiçoados. 

Algumas entrevistas tiveram mais foco na situação dos direitos humanos no sistema 

prisional, outras, no funcionamento de agências com potencial de accountability. 

Nessas entrevistas não foi utilizado o gravador, avaliando-se que dessa forma os 

prejuízos seriam menores em face da peculiaridade do tema e do risco de 

constrangimentos causados aos entrevistados. Avaliou-se que o mais importante seria a 

riqueza de um depoimento mais espontâneo, mesmo que ao custo da possível perda de 

aspectos gestuais do informante e do risco de imprecisão na transcrição de algumas 

declarações. 

O autor transcreveu as entrevistas em forma narrativa ao longo do texto da 

dissertação buscando a descrição de modo mais realístico, com maior esforço de 

objetividade e neutralidade da análise. Seguindo a recomendação de Pierre Bourdieu 

(2003), buscou a fidelidade em relação ao ponto de vista dos depoentes. Assim, 

discursos distintos, e até inconciliáveis uns com os outros, foram trazidos para o corpo 

do texto realçando o contraste de perspectivas em determinadas temáticas. 

O  pesquisador esbarrou reiteradamente na pouca memória de alguns 

entrevistados em relação ao funcionamento das agências em anos mais remotos. Assim, 

os depoimentos colhidos apresentaram tanto maior riqueza, quanto mais próximos do 

presente. 

Assim, os depoimentos foram considerados como fontes de informação. Um 

pesquisador não os pode tomar como a verdade, mas sim como informações a serem 

observadas ao lado de outras diversas, construindo-se, no conjunto, um relato capaz de 

retratar com maior riqueza o objeto da investigação. 
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Apesar de ter utilizado por vezes do rito da nova lei de acesso à informação, o 

pequeno acesso a fontes documentais – como atas, relatórios e pesquisas – causou 

constrangimentos ao pesquisador, obrigando-o a buscar muitas fontes esparsas, como 

notícias, pesquisas, relatórios, publicações da imprensa oficial, tudo para tentar 

recompor com a maior precisão possível alguns processos e fatos ocorridos desde a 

redemocratização. 

O autor teve negado por duas vezes o pedido de acesso ao interior de instituições 

prisionais masculinas e femininas para entrevistar internos e servidores pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São 

Paulo. Seu terceiro pedido ficou perdido na burocracia do sistema Plataforma Brasil da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde. Diante dessas 

complicações, resolveu colocar em prática uma outra alternativa de pesquisa, a de tomar 

o depoimento de alguns egressos do sistema prisional e de seus familiares.  

Embora não tenha ingressado em estabelecimentos carcerários durante a 

pesquisa, em sua vivência pretérita na advocacia privada na área penal e em atividades 

em organizações da sociedade civil de defesa de direitos humanos e na Procuradoria de 

Assistência Judiciária, teve várias oportunidade de visitar unidades prisionais e 

carceragens de delegacias de polícia e de conversar com pessoas presas e com seus 

familiares, o que lhe permitiu ter algum conhecimento sobre a realidade e o 

“tratamento” recebido pelas pessoas acusadas e condenadas por infrações penais. 

O trabalho revela diversas dificuldades – políticas, legais, administrativas e 

orçamentárias – enfrentadas por quatro órgãos da Secretaria de Administração 

Penitenciária de São Paulo, que mitigam o seu funcionamento mais efetivo enquanto 

agências com potencial de accountability. Apesar de tantos entraves, a pesquisa 

reconhece a importância desses órgãos e de muitas de suas atividades ao longo de sua 

história institucional. Nesse balanço entre pontos positivos e negativos, este pesquisador 

espera que o material produzido ajude a suprir a lacuna de estudos sobre as instituições 

de controle no sistema prisional de São Paulo, bem como servir como instrumento de 

auxílio na complexa e árdua tarefa de futuros gestores, legisladores e membros dessas 

agências, interessados em aperfeiçoar o seu funcionamento e em explorar mais a fundo 

o seu potencial. 

 

  



25 
 

 

CAPÍTULO 1. CONTEXTO POLÍTICO DO SISTEMA PRISIONAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O sistema prisional não paira sozinho no mundo. Faz parte de contextos sociais 

maiores, cuja realidade precisa ser razoavelmente esclarecida antes de realizarmos a 

análise proposta. 

Traremos, de forma breve, um panorama da história recente de políticas 

penitenciárias implementadas pelo Executivo estadual desde o anúncio da transição do 

regime militar para a democracia, até a situação atual. Apontaremos para algumas 

mudanças de diretrizes da política penitenciária no nível nacional e estadual, mostrando 

o quão raros foram os momentos da inflexão para os direitos de pessoas presas nesse 

período recente.  

Em um segundo momento, apresentaremos o surgimento e a consolidação de um 

ator de grande importância para a realidade prisional do estado de São Paulo, o Primeiro 

Comando da Capital, cuja amplitude de atividades extrapola os muros das 

penitenciárias, gerando impactos na vida e na percepção de grandes contingentes 

populacionais.  

 

1.1.  Políticas prisionais e a gestão formal do sistema prisional em São Paulo  

 

O Estado, detentor do monopólio legítimo da violência na sociedade, tem o 

poder de afirmar, por meio de leis, que condutas são consideradas crimes, qual a forma 

de punição para quem infringir essas codificações e que populações serão aquelas que 

serão alvo da punição mais severa de nosso ordenamento, que é a privação da liberdade. 

É ele quem administra o cotidiano dos estabelecimentos prisionais que recebem 

acusados e condenados por delitos e quem tem que zelar pelos direitos e garantias 

individuais dessas pessoas. 

Longe de pretender elaborar um trabalho historiográfico, pretende-se nessa 

sessão apenas introduzir as transformações ocorridas nas políticas penitenciárias ao 

longo dos últimos governos do estado de São Paulo, desde o anúncio da transição 

política do regime militar para a democracia. 
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Como antecedentes para tratar desse período, vale resgatar brevemente alguns 

poucos fatos marcantes sobre a prisão em São Paulo, ao longo do século XX. 

Fernando Salla (2006a) estudou em seu doutorado o sistema prisional de São 

Paulo entre 1822 e 1940, merecendo destaque em sua pesquisa a análise do processo de 

construção da Penitenciária do Estado, na região norte da cidade de São Paulo. 

Concebida na década de 1920 como um vultoso investimento do estado em uma política 

penitenciária inovadora, num contexto de calamidade dos estabelecimentos existentes 

onde predominava o simples isolamento e a violência institucional, a nova unidade 

prisional estava inserida em um contexto maior de mudanças de controle social. Fazia 

parte de um paradigma de política penitenciária chamado “positivista” que se preocupa 

com os determinantes biológicos, sociais e psicológicos do indivíduo autor do ato 

delituoso – e não propriamente no evento criminoso e no livre arbítrio do autor, como 

no paradigma “clássico”. A preocupação com a saúde e com o bem-estar dos presos era 

inovadora e parte de um projeto científico de regeneração dos condenados. As elites 

políticas encarregadas pelo sistema penitenciário da época demonstravam um grande 

interesse na melhoria da questão penitenciária e o estabelecimento era pensado como 

um grande laboratório para a prática do “tratamento penal” e observação das pessoas 

submetidas a métodos avançados. Mas a avaliação do cotidiano dos primeiros anos de 

funcionamento dessa penitenciária, realizada durante os anos 1930, denunciaria a 

existência de arbitrariedades, a falta de “tratamentos”, da devida individualização das 

penas e da produção de estudos de criminologia. A partir daí, seria preparada a revisão 

do projeto inicial por parte do Instituto de Criminologia no sentido de corrigir seus 

erros, até que a nomeação de Ademar de Barros como interventor no estado de São 

Paulo, no início do Estado Novo, sepultaria qualquer possibilidade de melhoria naquela 

situação. Já em 1938 seria extinto o departamento de Medicina e Criminologia da 

Penitenciária, retomando as velhas técnicas de puro isolamento, arbitrariedades e 

violência. 

Em 1955 fundou-se o Instituto de Reeducação de Tremembé, ocupando o local 

onde existira antes uma unidade agrícola penitenciária chamada “Fazenda Modelo”. No 

ano seguinte, construiu-se, ao redor da Penitenciária do Estado da cidade de São Paulo, 

a Casa de Detenção. Originalmente concebida para 3.250 presos, depois teria sua 

capacidade ampliada. Em 1973, seria a vez da inauguração da Penitenciária Feminina da 

Capital e, em 1983, do Centro de Observação Criminológica. O conjunto desses 
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estabelecimentos seria conhecido como o Complexo Penitenciário do Carandiru (SÃO 

PAULO, 2014e).  

Rosa Maria Fischer e Sergio Adorno (1987) perceberam que, desde os anos 

1950, os problemas no setor penitenciário se complicaram mais e mais. A 

industrialização e a urbanização aceleradas vieram acompanhadas por um novo padrão 

de acumulação capitalista que gerou grandes impactos no sistema penitenciário. A 

gestão de Jânio Quadros no governo estadual, em meados da década de 1950, projetou 

uma expansão do sistema penitenciário com uma espécie de “plano diretor” para as 

décadas seguintes, que seria seguido pelas gestões posteriores. Visava a expansão física 

do sistema, construindo novos estabelecimentos e vagas, sem alterar o perfil do sistema, 

sem se preocupar na prática com a educação, o trabalho e a assistência judiciária dos 

internos. A ideia de ressocialização dos sentenciados com base no “tripé 

trabalho/profissionalização-educação/escolarização-assistência (jurídica e social)”, 

aparecia apenas formalmente. Estudando a edição de atos governamentais no período 

compreendido entre 1950 e 1985, os pesquisadores constataram que os esforços no 

período foram basicamente administrativos, visando o funcionamento da dinâmica 

interna governamental e de gerenciamento do cotidiano dos estabelecimentos. Não 

identificaram nenhuma política de formação de recursos humanos para as peculiaridades 

do serviço. 

 

1.1.1. Abertura lenta, gradual e segura no sistema prisional? 

 

Em 1974, no ano em que o General Ernesto Geisel anunciou, ao tomar posse, 

que o Brasil iniciaria uma “distensão lenta, gradual e segura”, conforme o artigo 50 do 

Decreto nº 4.533, de 20 de setembro de 1974, da lavra do então governador Laudo 

Natel, o sistema prisional paulista era composto por algumas poucas unidades, como a 

Penitenciária do Estado; o Instituto Penal Agrícola «Dr. Javert de Andrade», de São 

José do Rio Preto; o Instituto Penal Agrícola «Prof. Noé de Azevedo», a Casa de 

Custódia e Tratamento de Taubaté; a Penitenciária Feminina de Tremembé; o Instituto 

de Reeducação de Tremembé; a Penitenciária Regional de Presidente Wenceslau; a 

Casa de Detenção de São Paulo; a Penitenciária Regional de Avaré e algumas 

poucas Cadeias Públicas.   
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Após o anúncio da “abertura lenta, gradual e segura” pelo Presidente da 

República Ernesto Geisel, os anos que se seguiram foram de grande crise econômica no 

país. A euforia do “milagre econômico” já tinha passado e aumentava bastante a 

inflação e o endividamento interno e externo. A população mais pobre sofria com a 

gradativa redução do salário mínimo real médio. Depois de ter atingido patamares altos 

na segunda metade da década de 1950, desde o início da década de 1960 os salários 

começaram a cair, encontrando alguma estabilidade em patamares reduzidos em meados 

dessa década até o início dos anos 1980. E entre 1950 e 1980 a taxa de crescimento do 

emprego urbano foi inferior à taxa de crescimento da população urbana (FARIA, 1984). 

Essas transformações influenciaram o aumento da criminalidade e da sensação de 

insegurança no início dos anos 1980. 

Sobretudo a partir de 1977, quando a conjuntura política ficou cada vez mais 

desfavorável à manutenção do regime militar, passou a acontecer uma ampla 

mobilização popular por direitos e contra o Governo, em várias manifestações que 

reuniam desde grupos de estudantes e de operários até empresários mais liberais – 

outrora apoiadores do Golpe e agora descontentes com políticas intervencionistas na 

economia empreendidas nos últimos anos.  Até uma parte da imprensa que até então não 

dava espaço para ações de oposição, passaria a reservar cada vez mais páginas para 

esses assuntos (CRUZ, MARTINS, 1984). 

Foi assim que, a partir da década de 1970, o discurso dos direitos humanos 

emergiu com novos atores da sociedade civil, sendo articulados tanto os direitos civis e 

políticos, considerados mais individuais, quanto os sociais e econômicos, vistos como 

coletivos. Movimentos de defesa dos direitos de grupos considerados mais vulneráveis, 

como as mulheres, os portadores de deficiência e as crianças lutavam principalmente 

pelos direitos civis. Mas com o aumento do sentimento de insegurança social na 

metrópole de São Paulo do período entre 1970-1980, a luta pelos direitos sociais e 

econômicos dos setores economicamente mais desfavorecidos vai ganhando cada vez 

mais protagonismo (PINHEIRO, 2001b, p. 290).  

A passagem dos anos 1970 para os 1980 foi relevante do ponto de vista 

legislativo penal, com os debates na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no 

Congresso Nacional sobre o levantamento da questão carcerária no Brasil, ocorrida 

entre 1975 e 1976, os quais influenciariam grandemente a elaboração da Lei de 

Execução Penal (LEP) e a reforma da Parte Geral do Código Penal, ambos concluídos 
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em 1984 (TEIXEIRA, 2007, p. 06). Foi um período de notável avanço legislativo no 

sentido de consagração legal de direitos e garantias para as pessoas acusadas e 

condenadas pela prática de crimes. 

Nas políticas penitenciárias, o primeiro momento político importante de 

tentativa de reforma do sistema prisional deu-se na gestão do Governador Paulo Egydio 

Martins (1975-1979), que nomeou Manoel Pedro Pimentel para a Secretaria de Justiça. 

Privilegiavam ações no sentido de recuperação dos presos, ao invés da orientação 

predominante de simples repressão. Pela primeira vez na história, o governo estadual 

promoveria políticas de abertura do sistema, “articulando canais de interlocução com 

diferentes segmentos sociais, como intelectuais, juristas e técnicos, o que pode ainda 

redundar, em alguma medida, numa maior politização da questão penitenciária” 

(TEIXEIRA, 2006, p. 76). 

O Secretário Manoel Pedro Pimentel era um entusiasta da implantação das 

“casas de albergado”, estabelecimentos destinados ao cumprimento do regime aberto, 

onde os condenados passavam as noites e os finais de semana e onde eram submetidos a 

atividades visando sua reinserção. Chegou a instalar 46 dessas casas pelo interior do 

Estado e se esforçava para aproximar delas membros das igrejas católica, evangélica, de 

lojas maçônicas e de federações espíritas. Mas esse instituto, que tinha intenções de 

“desprisionização”
13

, seria gradativamente abandonado nos anos seguintes, 

principalmente nos anos 1990, em grande parte devido ao endurecimento do discurso 

penal (TEIXEIRA, 2006, p. 77).  

Em 1976 foi criada a Funap, que inicialmente recebera o nome Fundação de 

Amparo ao Trabalhador Preso, sendo depois mudado para Fundação Manoel Pedro 

Pimentel, em homenagem ao antigo Secretário de Estado. Com a missão principal de 

“contribuir para a inclusão social de presos e egressos” no âmbito do Estado de São 

Paulo”, a Fundação ficou encarregada de programas sociais nas áreas de assistência 

jurídica, educação, cultura, capacitação profissional e trabalho (SÃO PAULO, 2013b). 

Ela receberá especial atenção mais adiante, em um sub-capítulo específico. 

Em 1979 foi criada a Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do 

Estado (Coespe) para substituir o antigo Departamento de Institutos Penais do Estado 

                                                           
13

 A palavra “desprisionização” refere-se à intenção de reduzir o número de pessoas submetidas a penas 

privativas de liberdade em penitenciárias ou centros de detenção. Também são usadas, no campo de 

política criminal e penal, as expressões “despenalização” – referente à intenção de se abolir determinadas 

penas aplicadas em processos criminais – e a expressão “descriminalização” – referente à intenção de se 

excluir do âmbito da legislação criminal determinadas condutas consideradas como delituosas. 
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(DIPE) e sua estrutura mais repressora e investigativa. A linha principal da nova 

instituição era a de individualização da pena e de reinserção do preso e do egresso 

(TEIXEIRA, 2006, p. 77). A Coespe ficou encarregada de cuidar de uma parcela menor 

dos presos do Estado, contando com um número de vagas em seus estabelecimentos 

inferior ao daquelas sob a alçada da Secretaria de Segurança Pública, em cadeias e 

carceragens de delegacias (SALLA, 2007, p. 74). À época, a Coespe contava com 15 

unidades prisionais (SÃO PAULO, s.d.2). 

No período imediatamente posterior, nas gestões do Governador Paulo Maluf 

(1979-1982) e de seu vice, José Maria Marin (1982-1983), houve grande retrocesso na 

questão penitenciária. A orientação predominante era a repressão e várias mortes 

ocorreriam na contenção de rebeliões. Praticamente não havia negociação com os 

revoltosos, predominando o uso abusivo da força (SALLA, 2007). 

Depois de amplas mobilizações – no final dos anos 1970 – em torno da luta pela 

anistia, o ápice da movimentação popular da época ocorreu no início de 1984, na 

campanha pelas Diretas, quando se logrou unir amplos setores sociais em prol de causas 

comuns: o fim do Regime Militar e a substituição da eleição indireta para a Presidência 

da República pela eleição direta. Embora o movimento tenha tido dimensão nacional, 

para trazer números apenas de São Paulo, em 25 de janeiro reuniram-se mais de 300 mil 

pessoas na Praça da Sé, no centro da capital, outras milhares de pessoas em 

manifestações por mais de 300 municípios do estado ao longo das semanas que se 

seguiram, até o gigantesco comício com cerca de um milhão e meio de pessoas no Vale 

do Anhangabaú, também no centro da capital, em 16 de abril. Os comitês pró-diretas 

reuniram membros de vários partidos – inclusive dos quadros do PDS, partido da 

situação, cuja cúpula apostava na disputa pela sucessão presidencial de forma indireta –, 

além de muitos artistas, militantes do movimento negro, feminista e ecológico, 

representantes de diversas Igrejas, de distintos credos, do movimento estudantil, de 

associações de moradores de bairro, de profissionais liberais, de funcionários públicos, 

de centrais sindicais, sindicatos, entre outros (BERTONCELO, 2007).  

O Governador André Franco Montoro foi eleito pelo PMDB, nas primeiras 

eleições para o Governo do Estado no final da Ditadura. A vitória de um partido de 

oposição ao Regime Militar no Estado mais rico da Federação em um momento de 

grande efervescência de movimentos sociais e de lutas pela democratização do Estado – 

o que será melhor tratado mais adiante – representava uma ruptura política. 
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Nomeou para a pasta da Secretaria de Justiça José Carlos Dias, um advogado 

criminalista atuante na defesa de muitos presos políticos durante o Regime Militar e 

militante em organizações civis de direitos humanos. Em sua gestão, Dias implementou 

políticas que ficaram conhecidas como de “humanização dos presídios", nas quais o 

Governo estadual realizou esforços no sentido de mudar radicalmente o tratamento 

despendido aos presos, subvertendo uma lógica onde predominava a violência e 

priorizando a negociação e a política com os presos. Passavam pela maior transparência 

do sistema e pela tentativa de abolir as práticas cruéis de tortura e violência dentro dos 

presídios. Nesse sentido, foram criadas novas vagas, novos mecanismos de diálogo 

entre os dirigentes e os presos, buscou-se a renovação dos quadros técnicos atuantes no 

interior dos estabelecimentos e a reorganização dos serviços com vistas à pretensão de 

“ressocialização” dos internos, a implementação da assistência judiciária, a organização 

das visitas conjugais e a criação de comissões de funcionários. Além disso, determinou-

se o fim da censura à correspondência de presos. Merece destaque o mecanismo 

chamado de “comissões de solidariedade”, que consistia em grupos de representantes 

eleitos por presos por voto direto para dialogarem mais diretamente com juízes 

corregedores e com a administração da Secretaria da Justiça. Para a realização das 

votações, foram distribuídas urnas pelos corredores dos presídios. Não eram elegíveis 

aqueles com antecedente de atos violentos contra companheiros e guardas dentro do 

presídio. O tamanho de cada uma dessas comissões era proporcional ao número de 

detentos do presídio, devendo haver representantes de todas as alas e pavilhões do 

estabelecimento (GOES, 2009, p. 36). 

Nesse contexto, atendendo a uma demanda dos internos e de familiares, apesar 

de grande resistência de vários setores da sociedade, concedeu-se o direito à visita 

íntima aos internos
14

. 

O primeiro recrutamento de advogados por parte do Estado para a prestação de 

assistência jurídica e judiciária dentro dos estabelecimentos prisionais deu-se também 

nessa gestão, com a contratação de advogados pela Funap. Em paralelo, concebeu-se o 

Fundo de Assistência Judiciária, em 1984, e firmou-se um convênio com a seccional 

paulista da Ordem dos Advogados do Brasil para mitigar a precária situação do direito 
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 Curiosamente, o direito à visita íntima dos internos foi aprovado apenas para internos do sexo 

masculino, não sendo estendido para as mulheres presas devido a uma resistência delas próprias, 

conforme revelou o depoimento do ex-Secretário da Justiça (José Carlos Dias. Depoimento prestado ao 

autor em 18.03.2014). 
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de defesa das pessoas mais pobres e fragilizadas na relação processual ante o poder 

punitivo do Estado
15

. 

No início de 1986, no final da gestão de José Carlos Dias, um grupo de presos 

chegou a organizar a edição de um jornal na Penitenciária do Estado chamado 

“democárcere” – uma publicação elaborada e voltada para o público de presos. Apesar 

de o conteúdo das matérias refletirem mais preocupações individuais do que coletivas, 

Goes (2009, p. 43) ressalta que isso retrata a realidade heterogênea da população 

carcerária. Mas os temas manifestam geralmente problemas que atingem uma parte da 

população como a falta de assistência jurídica, a superlotação, a falta de atividades 

esportivas, religiosas, etc. 

Na mesma época, no estado do Rio de Janeiro, a gestão do Governador Leonel 

Brizola também tentou levar a cabo um programa de democratização do sistema 

prisional, que contava com a implantação de uma comissão de presos “para dialogar 

com a administração prisional e participar de algumas decisões”. Além dessa 

experiência ter enfrentado várias resistências nas equipes dirigentes e na administração 

prisional, esses novos colegiados foram ocupados por lideranças de grupos que já se 

organizavam nas prisões cariocas e serviram de mote para disputas sangrentas. As 

medidas do Governador foram acusadas por setores conservadores e pela imprensa 

como responsáveis pela onda de violência ocorrida na época no sistema carcerário e 

essa grande pressão foi responsável pelo recuo do Governo, revogando o projeto 

(ALVAREZ, SALLA, DIAS, 2013). 

Contrariamente à campanha empreendida por grupos conservadores que 

acusavam os direitos humanos de serem “direitos de bandidos”, José Carlos Dias criou 

o programa Provítima, destinado a prestar apoio psicológico e de assistência social a 

vítimas da violência no estado de São Paulo. 

Conforme o depoimento do psiquiatra Paulo César Sampaio prestado a este 

pesquisador, o Governo Montoro foi palco também de experiências inovadoras na área 

de saúde mental. Em 1984, após uma grande rebelião no manicômio judicial de Franco 

da Rocha que resultou na morte de quatro pacientes e um funcionário, o Governo 

promoveu uma reformulação na equipe gestora do hospital e apoiou a implantação de 

uma proposta nova de tratamento com supervisão. Paulo César Sampaio foi alçado ao 

cargo de vice-diretor e, meses depois, assumiu a diretoria. Nesse período, empreendeu 
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 José Carlos Dias. Depoimento pretado ao autor em 18.03.2014. 
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uma grande transformação de paradigma de tratamento. Denunciou e aboliu a utilização 

de situações degradantes de tratamento, como os tratamentos de choque e a adoção das 

chamadas “celas surdas” – onde pacientes permaneciam reclusos por muito tempo, nus, 

sozinhos e sem nenhum objeto ao seu redor “para sua segurança”. Fez com que os 

profissionais de saúde mental abandonassem as funções mais burocráticas e passassem a 

atuar efetivamente no tratamento das pessoas, ao lado de psicólogos e assistentes 

sociais. O estabelecimento passou a disponibilizar aos internos uma série de práticas 

novas, como oficinas e cursos de artes plásticas, teatro e música. Além disso, passou a 

organizar diversas visitas dos internos a equipamentos culturais da cidade aos quais eles 

nunca haviam tido acesso
16

.  

A gestão Montoro ainda empreendeu uma reforma na polícia. Num momento 

final de um período ditatorial de 21 anos, é previsível que políticas ousadas como essas 

recebessem grande oposição em setores mais conservadores da sociedade. Além da 

mobilização de campanhas públicas na imprensa contrárias a essas iniciativas, houve 

resistência por parte de funcionários da administração da época, tanto da polícia, quanto 

dos agentes penitenciários, através de atos de insubordinação ou mesmo de 

enfrentamento das autoridades, quando não de participação em ocorrências que 

resultaram em fugas e rebeliões (SALLA, 2007, p. 75). 

Goes (2009) estudou rebeliões de presos no período entre 1982 e 1986. 

Ressaltou em vários momentos a politização desses movimentos e a razoabilidade de 

muitas de suas demandas. Mostra como foi distinto o tratamento do governo dado às 

rebeliões antes e imediatamente depois da gestão de José Carlos Dias, embora todas elas 

contassem com os mesmos ingredientes, como “ataques diretos ao corpo da prisão e a 

tomada de reféns”. Nesse período relativamente curto na história de nossas prisões 

houve um constante esforço de negociação com os amotinados e de respeito aos acordos 

firmados, evitando-se o recurso da violência.  

As pressões sobre o governo Montoro foram imensas
17

.  

Quando a situação política parecia insustentável – em face de um movimento 

grevista de agentes prisionais contrários, sobretudo, a iniciativas de apuração de 

denúncias de violações de direitos humanos no sistema prisional, de fortes pressões de 

setores conservadores da sociedade, da mídia e do próprio PMDB (partido do 
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 Entrevista com Paulo César Sampaio. Depoimento dado ao autor em 05.07.2013. 
17

 O processo de desgaste político das políticas de tentativa de humanização do cárcere serão objetos de 

análise mais detida no Capítulo 3.4.  
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Governador) ligados ao então Vice-Governador Orestes Quércia, recém anunciado 

candidato para a sucessão de André Franco Montoro –, José Carlos Dias entregou o seu 

cargo e o projeto de humanização das prisões foi abandonado
18

.  

A plataforma da campanha vencedora nas eleições seguintes para o governo do 

estado baseou-se no chamado “pacote de segurança”, que incluía medidas repressivas 

no enfrentamento de criminosos e no tratamento de presos, opondo-se frontalmente às 

medidas de humanização (TEIXEIRA, 2006, p. 84). 

A mudança de paradigma na gestão prisional começou ainda no governo 

Montoro, quando, após o afastamento do Secretário de Estado José Carlos Dias, em 

setembro de 1986, por motivos que serão tratados mais adiante, não se tentou uma saída 

negociada em uma rebelião e o resultado da ação truculenta foi a morte de 14 presos, a 

maior parte a pauladas, da mesma forma como se costumava tratar eventos dessa 

natureza antes de Montoro (SALLA, 2007, p. 76). 

Os governos seguintes passariam a agir com ações repressivas violentas, 

segundo a perspectiva predominante em nossa história em termos de administração 

penitenciária. O ápice desse “modus operandi” seria atingido no massacre do Carandiru, 

em 1992 (TEIXEIRA, 2007).  

 

 

1.1.2. Contenção e expansão 

 

Quando André Franco Montoro assumiu em 1983 o Governo do Estado de São 

Paulo, a Coespe contava com 2.000 presos acima da capacidade do sistema, um déficit 

de vagas concentrado quase todo na Casa de Detenção. E entre o início da gestão de 

Montoro e o Massacre do Carandiru houve grande aumento no movimento médio anual 

de presos nas unidades no sistema prisional. De 9.972 presos em 1983, passou-se para 

30.670 em 1992 (SALLA, 2007). 

Em 1985, ainda durante o governo Montoro, foi construído o Centro de 

Readaptação Penitenciária Anexo à casa de Custódia de Taubaté – cujo nome 

popularizado é “Piranhão” – o primeiro estabelecimento exclusivamente preparado para 

abrigar presos “altamente perigosos”. Teixeira (2007, p. 17) alerta para o fato de que tal 

estabelecimento criaria uma lógica perversa de enorme violência institucional – com 

                                                           
18

 Depoimento prestado ao autor em 18.03.2014. 
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restrições muito severas que vão desde o isolamento absoluto por 23 horas (muito antes 

da criação do Regime Disciplinar Diferenciado), a proibição de visitas e falta de 

higiene, até “cotidianos espancamentos” –, a ponto de ficar posteriormente conhecido 

como “fábrica de monstros”. Como se verá mais adiante, é justamente neste local onde 

se atribui a fundação do Primeiro Comando da Capital (PCC). 

Orestes Quércia foi eleito Governador em 1987, apoiado num “pacote da 

segurança”, com medidas severas de enfrentamento à violência, apresentado em sua 

campanha eleitoral no ano anterior. Embora Quércia tivesse sido o vice-governador de 

Montoro e integrasse o mesmo partido, em termos de políticas penitenciárias e de 

segurança, sua campanha eleitoral adotou o discurso da oposição mais conservadora da 

época e distanciou-se das bandeiras de direitos humanos. Significou a implementação de 

uma política de segurança pública “explicitamente calcada nas violações de direitos e 

em práticas de exceção” que se prolongou e se intensificou pelos anos seguintes e que 

foi uma das bases eleitorais também da eleição de seu sucessor, o Secretário de 

Segurança Pública de sua gestão - um promotor de justiça considerado “linha dura” – 

Luiz Antonio Fleury Filho, em 1990. A política penitenciária “de contenção” em vigor 

nesse período seria baseada no uso crescente da força para “o controle e gerenciamento” 

da população encarcerada, afastando-se cada vez mais de propostas de ressocialização. 

Parte da contenção seria a adoção frequente de técnicas “disciplinares” cruéis – como os 

castigos em espécies de “masmorras” e a tortura (TEIXEIRA, 2007). 

Logo no início do mandato, em 24.03.1987, através do Decreto nº 26.935, o 

Governador constituiu um Grupo de Trabalho formado por integrantes de diversas 

secretarias de Estado para implantarem o “plano de emergência para atendimento ao 

sistema penitenciário”. Essa norma legal prevê como metas prioritárias desse plano: “a 

construção de 20 (vinte) presídios com capacidade para abrigar 500 (quinhentos) presos 

cada um, bem como a organização da guarda de presídios com aproveitamento dos 

recursos das Academias Militares”. 

Fischer (Apud DIAS, 2008, p. 02) sustenta que desde o final dos anos oitenta as 

unidades prisionais paulistas tornaram-se cada vez mais autônomas, não apenas em 

relação ao Judiciário, mas também à própria administração penitenciária. Essas seriam 

características políticas e organizacionais a impedir que as instituições prisionais 

alcançassem seus objetivos oficiais. Mesmo com a extinção da Coespe e criação da 

Secretaria de Administração Penitenciária os esforços do Governo para padronizar os 
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serviços nos estabelecimentos prisionais não tiveram êxito e estes permaneceram 

administrados como “feudos”, “geridos como sistemas patrimonialistas, com base em 

redes informais de relacionamento interpessoal ou grupal”. Isso se explicaria não apenas 

pela falta de interesse político da sociedade e pela inexistência de políticas públicas 

nessa área, mas principalmente pela rede informal de relacionamentos entre as várias 

hierarquias da administração pública, dos secretários aos agentes, chegando até a 

envolver presos. Os códigos principais não são legais e formais, mas “formas de 

lealdade e compromisso”. 

Camila Nunes Dias (2008, p. 03) entende que essa realidade de autonomia teria 

continuado, permanecendo as instituições do sistema de justiça criminal, “em grande 

medida, impenetráveis ao processo de redemocratização em curso na década de 1980”, 

mantendo-se como um terreno dominado por práticas arbitrárias como maus-tratos, 

tortura e “corrupção endêmica e sistemática”, o que teria favorecido a união de presos 

em grupos organizados, que se fortaleceram com o recente movimento de 

encarceramento em massa, disseminando um código de comportamento próprio. 

Analisando o período subsequente ao de Montoro, Salla (2007, p. 76) sustenta 

que os governos Quércia (1987-1990) e Fleury (1991-1994) significaram um retrocesso 

no tocante aos direitos humanos no sistema prisional e nas instituições policiais. A linha 

central das duas gestões no campo penitenciário foi a de expansão do número de vagas 

do sistema, tendo como grande preocupação evitar a ocorrência de motins que tinham 

desgastado tanto o governador anterior.  

O período em que Fleury esteve à frente das políticas de segurança pública do 

Estado – iniciado na Secretaria de Segurança do Governo Quércia – foi marcado pelo 

aumento da violência e do arbítrio policial dentro e fora da prisão, sendo as piores taxas 

de mortes pela polícia atingidas em 1992. Somente após o episódio do Massacre do 

Carandiru, já sob intensa pressão de alguns setores da sociedade, registrou-se alguma 

redução desses índices, que, no entanto, seguiram elevados (DIAS, 2013).  

Nos anos entre o Governo Montoro e o massacre do Carandiru houve um 

aumento significativo no número de presos e a forma de administrar esse contingente 

não dispensava o uso da força. No período que antecedeu o massacre do Carandiru 

vários casos de repressão policial violenta em prisões ocorreram no Estado. Em 1987, 

início da gestão Quércia, a contenção de uma rebelião na Penitenciária do Estado 

acabou com a vida de 29 pessoas, incluindo um funcionário tomado como refém. No 
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início de 1989, em represália a uma tentativa de fuga ocorrida na carceragem do 42º 

Distrito Policial, 51 presos foram confinados em uma cela minúscula, de onde dezoito 

deles não sairiam com vida, asfixiados com gás lacrimogêneo atirado lá dentro por 

policiais de plantão (SALLA, 2007, p. 77). 

O massacre do Carandiru, em 1992, foi um evento muito traumático na história 

penitenciária do Estado e do país. Salla (2007, p. 78) avalia a experiência como o ápice 

da tendência política hegemônica de agressividade no combate ao crime e 

enfrentamento de motins, com muita arbitrariedade e abuso de poder, empreendida após 

a saída de José Carlos Dias. Mesmo com presos sem reféns e precariamente armados, as 

forças do governo não fizeram praticamente nenhum esforço para negociar. O resultado 

todos conhecem: 111 presos sumariamente executados. 

A principal providência tomada pelo governador Fleury sob a grande pressão 

pública foi meramente administrativo-burocrática, com a Lei 8209/1993, que criou a 

Secretaria de Administração Penitenciária, uma nova secretaria de estado para tratar 

exclusivamente de assuntos penitenciários, retirando essas atividades da Secretaria da 

Justiça
19

. Órgãos como a Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso, a 

Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado, a Corregedoria 

Administrativa do Sistema Penitenciário, o Conselho Penitenciário – um colegiado com 

funções predominantemente de assessoria judicial, ligadas ao processo de execução 

penal – e o referido Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária foram logo 

subordinados a uma grande e nova estrutura.   

A campanha para o Governo estadual nas eleições de 1994, o candidato que se 

sagraria vitorioso Mário Covas, resgatou algumas das bandeiras de defesa de direitos 

humanos na área de segurança pública e penitenciária.  

Logo no início de seu mandato, Mário Covas indicou para a Secretaria de Justiça 

e Defesa da Cidadania Belisário dos Santos Jr., um advogado ex-defensor de presos e 

perseguidos políticos durante o Regime Militar e membro da Comissão Justiça e Paz da 

Arquidiocese de São Paulo. Criou a Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo e o 

Programa de Reciclagem para policiais envolvidos em Situação de Alto Risco 

(PROAR). As taxas de letalidade dos policiais reduziram-se bastante nos anos de 1996 e 

1998 (DIAS, 2013). 

                                                           
19

 Desde 1892 até março de 1991, a responsabilidade pela gestão das unidades prisionais do estado de São 

Paulo era da Secretaria da Justiça. A Secretaria de Segurança Pública assumiria essa competência por um 

curto período, até o final de 1992 (HISTÓRIA da Secretaria de Administração Penitenciária. Disponível 

em http://www.sap.sp.gov.br/common/sap.html. Acesso em 18.03.2013). 

http://www.sap.sp.gov.br/common/sap.html
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Para o comando da Secretaria de Administração Penitenciária, o Governador  

indicou Nagashi Furukawa. Seu nome foi muito bem recebido por organizações e 

movimentos de defesa aos direitos humanos.  

Nagashi Furukawa já havia sido Juiz da Vara de Execuções Penais na cidade de 

Bragança Paulista, onde ficou conhecido por implantar um projeto considerado exitoso 

em um estabelecimento prisional daquela comarca, com base em projeto pensado 

inicialmente pela Apac – organização cristã criada com o nome “Amando o Próximo, 

Amarás a Cristo”, depois modificado para “Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado”, e implementado pela primeira vez a partir 1974, na Comarca de Humaitá, 

em São José dos Campos, pelo Juiz da Vara de Execuções Penais Sílvio Marques Neto 

(MORAES, 2010). Nagashi Furukawa conseguiu envolver a comunidade local na 

gestão do cotidiano do estabelecimento prisional. Fundaram uma Apac local que passou 

a se responsabilizar pela prestação de alimentação aos presos, recebendo o repasse de 

R$10,00 dia/preso conforme convênio com o Governo do Estado. Passou a prover uma 

alimentação melhor ao custo de R$2,50 dia/preso.  

Com o restante pôde contratar advogado, médico, psicólogo e assistente social, entre 

outros profissionais, para atender aos presos. Passado um ano, e apenas com a verba do 

convênio, teve início a construção de um anexo para abrigar mais 120 presos. Pouco 

depois a própria Apac propôs a redução do valor do repasse para R$7,00 dia/preso, sem 

prejuízo para o padrão de atendimento alcançado: a motivação para a proposta foi a de 

provar ao Governo do Estado que o valor anterior era exorbitante e que este estava 

gastando muito mal em todo o sistema  (BUENO, 2005, p. 49). 

  

Houve uma grande melhoria no ambiente físico da unidade prisional de 

Bragança Paulista. Ficou mais limpa e organizada, proporcionou mais atividades para os 

internos, reduziu os eventos de indisciplina e as tentativas de fuga. E tudo isso sem 

aumentar os custos para a Administração.  

O sucesso da experiência em Bragança Paulista deu credibilidade à nomeação de 

Nagashi Furukawa, que foi conduzido à Secretaria de Estado em meio a uma grande 

crise no sistema prisional, como uma esperança de alternativas mais humanitárias. 

A despeito de todo esse otimismo, sua atuação na Secretaria de Estado seria 

marcada por contradições, tendendo ora para a garantia de direitos e ora para o 

endurecimento e repressão.  

O Governo Covas reorganizou a Secretaria de Administração Penitenciária. 

Envidou esforços para estimular a aplicação de penas alternativas, todavia com pouco 
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respaldo do Judiciário. Inovou positivamente ao investir na construção de alguns 

“Centros de Ressocialização” (CRs um conceito de estabelecimento penitenciário 

baseado na experiência referida de Bragança Paulista. Essas unidades são menos 

fortificadas e têm tamanho pequeno, quando comparadas às penitenciárias e centros de 

detenção provisória (CDP). São geralmente mais ventiladas, contando geralmente com 

grades ao invés de muros
20

. Envolvem a participação de Apacs no cotidiano das 

instituições, propiciando maior controle da comunidade e mais atividades de lazer, 

estudo e trabalho aos internos
21

.  

Mas até hoje foram construídos poucos Centros de Ressocialização e cada um 

deles destina-se a um número pequeno de reclusos, geralmente aqueles considerados 

como “menos perigosos”. Em 2013 são apenas 22 estabelecimentos em 20 cidades do 

Estado, 17 para a população masculina e 5 para a feminina, todos construídos durante o 

período de Nagashi Furukawa. Conforme os dados da própria Secretaria de 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a última inauguração de CRs foi 

em 25.11.2005 (SÃO PAULO, s.d.1). 

Em termos de transparência e prestação de contas, a gestão de Nagashi 

Furukawa foi a que mais se destacou positivamente desde a redemocratização, 

sobretudo pela publicação de relatórios anuais com as principais ações da Secretaria de 

Administração Penitenciária durante quatro anos, de 2002 a 2005, uma iniciativa até 

então inédita e que não voltaria a se repetir nos anos seguintes. 

Uma iniciativa do novo Secretário que obteve apoio inicial de organizações civis 

de direitos humanos foi a proibição da entrada da Polícia Militar do estado de São Paulo 

(PM/SP) nas unidades prisionais do estado, em 2003. Em seu lugar, através da 

Resolução nº 69, criou o Grupo de Intervenções Rápidas – o Gir –, definido como “um 

grupo de agentes de segurança penitenciária, especialmente treinados e equipados para 

dar a pronta resposta em situações de risco ou início de rebeliões”. Até então, em casos 

de necessidade de apoio das forças de segurança do Estado, era preciso requisitar a 

tropa de choque da Secretaria de Segurança Pública, o que demandava trâmites 

burocráticos que costumavam despender tempo e esforços políticos para além da 

                                                           
20

 A Presidenta da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Seccional de São Paulo da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB/SP) declarou a esse pesquisador que considerava os CRs, “pela sua 

arquitetura, pela sua capacidade populacional, pelo seu modo de gestão em parceria com a sociedade 

civil”, “a maior de todas as conquistas em termos de conceito de cumprimento de pena privativa de 

liberdade” desde a redemocratização (Depoimento prestado ao autor em 03.04.2014). 
21

 Embora a experiência das APACs tenham muitas referências positivas, não está isenta de contradições 

e críticas, conforme mostra a pesquisa de Maria Soares de Camargo (1984). 
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competência da Administração Penitenciária. A ideia de criação de um grupo dessa 

natureza dentro da mesma Secretaria havia sido ensaiada desde 2002 em uma unidade 

prisional em Sorocaba e a experiência acabou se estendendo para o restante do sistema 

prisional. Os servidores que compõem esse agrupamento passaram a receber diversos 

treinamentos de formação organizados pela Escola de Administração Penitenciária, 

alguns deles em cooperação com a PM/SP
 
(COUTINHO, s.d.). Conforme se verá mais 

adiante, há indícios de que essa mudança não teria surtido os efeitos esperados, uma vez 

que esse grupo novo tem sido objeto de diversas denúncias de violência. 

A estratégia política contra a crise com base na repressão parece não ter sido a 

mais adequada, uma vez que o inimigo que se pretendia combater se fortaleceu 

demasiadamente, o que será também tratado a seguir. 

O governo de Mário Covas enfrentaria nove rebeliões, sendo cinco delas no 

complexo de Hortolândia, e a contenção desses eventos passaria a privilegiar a 

negociação em detrimento da violência. Essa mudança grande de postura foi gradual e 

não foi assimilada facilmente em face do histórico recente de repressão por parte do 

governo. Um dos primeiros motins, logo no primeiro ano de gestão, teve três 

funcionários reféns e três presos mortos, mas os números da violência tenderiam a se 

reduzir nos conflitos seguintes (SALLA, 2007).  

O Governo enfrentava uma situação dramática de carência de vagas e de grande 

precariedade de diversos estabelecimentos. Enquanto muitos estabelecimentos 

apresentavam instalações absolutamente impróprias que deveriam ser desativadas, a 

carência de vagas demandava a construção de muitas unidades prisionais para dar conta 

de toda uma população que não parava de crescer. 

Muitas pessoas presas permaneciam longo tempo em carceragens de delegacias 

de polícia, locais pequenos, com condições de permanência geralmente mais desumanas 

e cruéis do que os estabelecimentos penitenciários, uma vez que foram improvisados e 

não foram pensados para dispor de estrutura para a permanência de pessoas por mais do 

que poucos dias. Geralmente não tinham ventilação, local para banho de sol, refeições, 

instalações para higiene e nem tampouco espaço para o preso dormir. Era comum a cena 

de pessoas envoltas em espécies de redes improvisadas com lençóis, amarradas em 

barras paralelas da carceragem como se fossem um embrulho, dormindo ao longo do dia 

sob um calor infernal, praticamente espremidas pela ação da gravidade contra o ferro do 

gradil. E como se não bastasse, esses locais costumavam ficar superlotados. Os policiais 
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civis tampouco gostavam da situação, pois acabavam tendo de desviar muito tempo e 

muitas pessoas de suas atribuições normais, para atividades de cuidado e segurança dos 

presos.  

O governo Covas encampou propostas para acabar com essa situação, bem como 

para a desativação da Casa de Detenção – o “Carandiru”. Principalmente a partir de 

1998 foi realizado um investimento massivo de construção de presídios no interior do 

Estado, em uma política de interiorização do cumprimento de penas – transferindo-se 

cada vez mais os presos da capital para unidades espalhadas pelo estado, que só 

aumentaria na administração subsequente (TEIXEIRA, 2007, p. 20-21). 

Covas iniciou o projeto de desativação da Casa de Detenção – o “Carandiru” –, 

seguindo compromisso estabelecido com a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos. Mas por vezes titubeou na 

empreitada, conforme mostra Salla (2007, p. 82), que relata alguns posicionamentos 

ambíguos daquele governo em relação a esse projeto. Chegou mesmo a ameaçar recuar 

com a criação de um Conselho destinado a pensar em uma reforma das instalações. 

Sofreu várias pressões para a desativação do Carandiru. Havia um clamor 

popular para o desligamento da unidade, principalmente motivado pelo sentimento de 

insegurança diante do cenário explícito de tantos presos reunidos em um local populoso 

próximo da região central da capital. A população temia novas rebeliões e a fuga em 

massa de internos, reivindicando o fechamento do presídio e a transferência dos 

acusados e condenados para algum lugar bem distante de seus olhos. O projeto 

provocou grande especulação imobiliária na região e foi aprovado por setores da 

construção civil. 

Juristas, estudiosos de políticas criminais e o editoriais dos dois jornais de 

grande circulação de São Paulo (PINHEIRO, 2001a. BRANCO, 2001. O FIM do 

Carandiru, 2001. O CARANDIRU e o lobo, 2001) declararam apoio à desativação do 

complexo. Entre os argumentos utilizados, destacava-se o medo da ocorrência de novas 

rebeliões, motins e fugas em uma região central da capital paulista e o repúdio a uma 

política de construção de grandes estabelecimentos de segurança máxima, acusada de 

ser ultrapassada e incompatível com qualquer terapia de ressocialização, com a 

pretensão de individualização da pena e mesmo com a garantia de segurança dos 

internos, uma vez que o cotidiano de unidades imensas seria impossível de ser bem 

administrado por parte do Estado.  
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Uma parcela menor da população apoiava a desativação por razões mais de 

compaixão e humanismo, depois de ficar indignada com as histórias do massacre de 

1992 e com outras tantas sobre sua rotina de violência que passariam a ter mais e mais 

repercussão. O romance Estação Carandiru, de Dráuzio Varella, um fenômeno de 

vendas nos anos 1990, e depois o filme de Hector Babenco, baseado nessa obra, 

contribuiriam para divulgar as mazelas daquele estabelecimento e para sensibilizar 

algumas pessoas a favor do projeto. 

A desativação seria levada a cabo na gestão de Geraldo Alckmin, vice-

governador de Covas e seu sucessor após sua morte. A atuação do Secretário da SAP/SP 

Nagashi Furukawa teria sido decisiva. Segundo declarou em depoimento para Dias 

(2013, p.144), a conclusão do longo processo de desativação do complexo foi uma das 

condições impostas por ele ao Governador para permanecer no cargo após a primeira 

megarrebelião, no início de 2001. 

Gabriel Feltran, com admirável poder de síntese, resumiu bem essa conjuntura 

do final dos anos 1990, identificando a mudança de orientação nas políticas criminais e 

penitenciárias ocorrida no período: 

A segurança pública ampliava simultaneamente tanto as taxas de encarceramento, 

visando diminuir homicídios, quanto os cursos de formação de policiais e agentes 

prisionais nos direitos da cidadania. Tomados paradoxalmente como duas faces 

complementares de uma mesma política – por vezes associadas à distinção entre 

‘repressão’ e ‘prevenção’. A modernização das políticas de segurança seguia a lógica de 

aumento de eficiência, eficácia e efetividade de todas as políticas setoriais. A guerra à 

criminalidade teve como aliada central a guerra às drogas, e se equiparou o tráfico de 

entorpecentes a crime hediondo. Novas plantas de prisões antirrebelião são anunciadas; 

o reforço aos Centros de Detenção Provisória e sua descentralização ao interior acabaria 

com as carceragens da polícia; os processos criminais seriam agilisados; as cidades 

pequenas se beneficiariam dos empregos gerados por esses novos equipamentos 

públicos – a prisão se convertia também em espaço de investimento privado para fazer 

produzir aqueles inaptos ao mercado, tendência ainda crescente. A política teve apoio de 

muitos especialistas bem formados nos direitos humanos, apostava-se que ela virava a 

página do período de massacres. O projeto foi bem sucedido, na avaliação dos gestores, 

e por isso segue ativo. Não por minimizar o crime e reabilitar, certamente. Mas por 

suprimir da cena pública o conflito que o estrutura. De um lado, saciava-se a demanda 

por punição dos pobres, vistos como causa da desordem; de outro, atendia-se à demanda 

difusa por modernização da segurança, eivada pelas palavras direitos e cidadania 

(FELTRAN, 2012, p. 239).  
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Apesar do alardeado sucesso das políticas, os índices de uma série de delitos, 

incluindo as taxas de óbito de agentes da segurança pública, aumentaram bastante nos 

anos de 1999, 2000 e 2001. E o ambiente no interior dos presídios tornou-se mais 

turbulento (DIAS, 2013) 

No ambiente político após a eclosão da primeira mega-rebelião, em fevereiro de 

2001, foi instaurada em 29.05.2001, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a 

Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Prisional para apurar eventuais 

irregularidades e crimes praticados no Sistema Prisional do Estado, quando a pressão de 

setores da imprensa era enorme.  

Durante o período de dois anos, vários estabelecimentos prisionais e carceragens 

de distritos policiais foram visitados por parlamentares e a penosa situação foi 

denunciada perante a imprensa. Um grande número de denúncias de violações de 

direitos humanos em unidades prisionais chegou ao conhecimento dos deputados. 

Diversas autoridades do poder público e pessoas presas prestaram depoimentos aos 

deputados. O Secretário da Administração Penitenciária Nagashi Furukawa foi ouvido 

por duas vezes, no início e no final dos trabalhos. 

O Relatório Final restou aprovado em 13.03.2003, sendo encaminhado para 

todas as lideranças partidárias na ALESP e para três Secretários de Estado. Trouxe um 

diagnóstico apontando para os principais problemas do sistema penitenciário naquele 

momento. Vinte propostas foram elaboradas visando à melhoria da situação. Entre 

outras coisas, preconizou-se o maior uso de penas alternativas, com a necessidade de 

esforços para a conscientização da comunidade jurídica, ressaltou-se a urgência da 

criação de vagas em estabelecimentos para os dois regimes prisionais e da melhoria dos 

serviços de assistência médica e jurídica.  

A principal resposta do Estado em relação à primeira megarrebelião veio através 

da repressão. Como Teixeira (2007, p. 22) adverte, foram intensificados e fortalecidos 

mecanismos disciplinares há muito operantes nas prisões de São Paulo. O RDD – 

regime disciplinar diferenciado – seria criado na Resolução SAP nº 26 de 04.05.2001, 

proposta pelo mesmo Secretário Nagashi Furukawa que se mantivera na Administração 

Penitenciária após a morte de Covas. Trouxe para a legalidade instrumentos antes 

considerados práticas arbitrárias cruéis. E apesar da “aparência de maior racionalidade” 

se comparada a mecanismos anteriores de castigos – como o “Piranhão” –, o RDD 

possibilitou a grande dispersão de práticas de “exceção”. Assim,  
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Embora o RDD possa ter representado, por alguns aspectos, uma certa continuidade no 

modo de tratar a questão disciplinar nas prisões, não deixou, ao mesmo tempo, de 

significar ‘uma mudança de patamar’ em relação ao obscuro sistema de execução de 

castigos do Anexo de Taubaté. No processo de institucionalização e expansão do RDD, 

transformou-se aquilo que era marginal, ocultado e improvisado, no principal 

instrumento de uma política de contenção concebida e gerida com a finalidade de 

promover a defesa da sociedade. Essa política se realizaria não mais em precários locais 

improvisados para esse fim – os fundos e porões de estabelecimentos penitenciários a 

exemplo do Anexo de Taubaté – mas mediante o aporte de volumosos recursos À 

construção e ao aparelhamento de unidades que, de modo mais ‘asséptico’ e fortemente 

inspiradas nas ‘supermax’
22

 norte-americanas executariam essa agora ‘racional’ política 

(TEIXEIRA, 2003, p. 23). 

 

A constitucionalidade desse regime seria amplamente contestada por setores da 

academia e por vários defensores de direitos humanos, mas o Judiciário a manteve como 

válida. Questionava-se, além da desumanidade das condições de total isolamento às 

quais o preso é submetido (com grandes restrições de visitas e de contatos com o mundo 

externo e o direito a apenas duas horas diárias de banho de sol) por um período bem 

longo (de 360 dias), o uso de termos bem amplos na normativa legal, concedendo ao 

Administrador e ao Diretor dos Estabelecimentos enorme discricionariedade para a 

aplicação do regime.  

O RDD seria não somente difundido através do estado de São Paulo, como em 

breve se transformaria em um regime válido para toda a União, quando instituído na Lei 

Federal 10.792/2003. 

A instituição desse regime foi bem recebida pela opinião pública e pela grande 

imprensa, impressionados com a mega-rebelião de 2001 e desejosos por ações enérgicas 

contra o grupo do interior dos presídios que começava a mostrar seu poder.  

Na primeira gestão de Geraldo Alckmin (2001-2003), houve duas 

reorganizações na Secretaria de Administração Penitenciária com a Lei Complementar 

897/2001 e com o Decreto 46.623/2002. Entre providências administrativas ligadas à 

regulação do serviço público e à atualização do desenho da instituição, houve a inclusão 

dos “Centros de Ressocialização” (CR) no rol de estabelecimentos dessa secretaria. Esse 

diploma legal instituiu também a Ouvidoria da Secretaria de Administração 

Penitenciária, um órgão com fins de controle de poder, criado principalmente para 
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 “Supermax” é o nome dado aos estabelecimentos de segurança máxima estadunidenses. 
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receber e encaminhar para os órgãos competentes denúncias diversas sobre 

irregularidades ou ilegalidades no sistema prisional. 

O Governo Alckmin nunca foi tão entusiasta das bandeiras de direitos humanos 

nas áreas de segurança pública e de administração penitenciária. Suas gestões foram e 

têm sido marcadas pelo discurso de enfrentamento e repressão em relação a acusados e 

condenados por infrações penais. A frase “não negociamos com bandidos” foi entoada 

pessoalmente pelo Governador em mais de uma turbulência no sistema prisional. Mais 

do que pura retórica diante da imprensa, parece reveladora do modo como tem tratado 

as questões prisionais, com pouca interlocução para as demandas dos presos e de seus 

familiares.  

Outra discussão legislativa polêmica protagonizada por Nagashi Furukawa deu-

se em torno da sua vontade de extinguir a exigência da Lei de Execução Penal de laudos 

criminológicos para a concessão de benefícios prisionais – como a progressão de regime 

e o livramento condicional. Em 2002 apresentou um projeto de Lei Federal para tanto, 

sob os argumentos de que as Comissões Técnicas de Classificação – órgãos que 

realizavam os exames criminológicos – funcionavam muito mal – e de que havia uma 

grande subjetividade nesses laudos. Sustentava a adoção de apenas um critério objetivo 

para a concessão desses benefícios, o atestado de boa conduta carcerária fornecido pela 

administração do estabelecimento. Conseguiria finalmente inserir essa mudança na 

mesma lei que instituiu o RDD.  

Nagashi Furukawa ainda tentou mais duas reformas no sentido de 

“desjuridicização” da execução penal, mas não logrou o mesmo sucesso nessas 

empreitadas. Teixeira (2007) sustenta que essas mudanças seriam todas no mesmo 

sentido de políticas penitenciárias, apesar de o tom do discurso articulado ter sido o de 

preservação de direitos e da ressocialização. Enquanto a lógica da LEP, em 1984, era a 

de construção do preso como um sujeito de direitos no cárcere pela repartição e controle 

do poder – subvertendo a lógica vigente em que a Administração Penitenciária era 

soberana na execução penal – incluindo na esfera decisória novos atores com saberes 

técnicos, a lógica das reformas promovidas por Nagashi Furukawa era orientada no 

sentido oposto, fortalecendo a instância administrativa em detrimento dos outros saberes 

e do Judiciário (TEIXEIRA, 2007).  

A segunda mega-rebelião, em 2006, foi enfrentada pelo Vice de Alckmin, 

Cláudio Lembo, tendo assumido o cargo quando o governador renunciou para se 
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candidatar à Presidência da República. Lembo entrou publicamente em conflito com 

ONGs de direitos humanos, chegando a atribuir a elas a responsabilidade pela 

ocorrência de rebeliões no estado. A permanência do Secretário Nagashi no cargo ser 

tornou insustentável. (SALLA, 2007, p. 87)
23

.   

Em seu lugar foi empossado, no final do Governo Geraldo Alckmin, em 

01.06.2006, o ex-policial militar e ex-membro do Ministério Público, ex-secretário-

adjunto nos governos de Luiz Antônio Fleury Filho e de Mário Covas, Antonio Ferreira 

Pinto, apresentado pela imprensa da época como “linha dura”
 24

.  

Durante aqueles primeiros seis anos de gestão de Geraldo Alckmin, houve 

momentos de tensão e desentendimentos entre a Secretaria da Segurança Pública, 

liderada pelo membro do Ministério Público Saulo de Castro Abreu Filho, e da 

Administração Penitenciária, sob a chefia de Nagashi Furukawa. Havia uma percepção 

na época, de que esse era um dos motivos principais da crise na segurança pública 

daquele ano. Assim, o novo Governador José Serra nomeou para a segurança o membro 

do Ministério Público Ronaldo Augusto Bretas Marzagão, mantendo na SAP/SP 

Antonio Ferreira Pinto e, na intenção de aproximar as pastas, criou o “conselho de 

justiça e segurança”, que foi inicialmente coordenado pelo Vice-Governador Alberto 

Goldman (GOLDMAN rechaça vinculação de ataques à PM ao PCC, 2006). 

No período em que Antonio Ferreira Pinto chefiou a pasta, houve grande 

redução no número de rebeliões e fugas. Como será mostrado mais adiante, especialistas 

explicam esse fenômeno por outras variáveis para além das políticas estatais. 

Um aspecto positivo da gestão de Antonio Ferreira Pinto que merece destaque 

positivo foi a publicação, em 2008, durante a gestão de José Serra, do Plano Diretor do 

Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, em parceria com o Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da Justiça, em consonância com as 

normas do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). 
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 O período de maio a agosto de 2006 foi extremamente turbulento no Estado de São Paulo. Além da 

mega-rebelião, ataques a agências de segurança do Estado de São Paulo atribuídos ao Primeiro Comando 

da Capital (PCC) paralisaram cidades e acuaram as autoridades do Governo. Desencadeou-se uma onda 

de violência com a ação dura da polícia e o conflito resultou em inúmeras mortes de policiais, mas, 

principalmente, de acusados pela prática de infrações penais e de pessoas sem nenhum registro criminal 

(Para mais informações, ver: ADORNO; SALLA, 2007). 
24

 Tanto reportagem da revista Veja São Paulo, que o elegeu para “paulistano do ano” de 2010 

[Paulistanos do Ano (10.12.2010). Disponível em http://vejasp.abril.com.br/materia/antonio-ferreira-

pinto-paulistanos-do-ano. Acesso em 20.05.2013], quanto matéria da Folha de São Paulo [Secretário 

‘linha dura’ assume a Segurança (19.03.2009). Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1903200901.htm. Acesso em 20.05.2013), destacaram o 

rótulo de “linha dura” para tratar de Antonio Ferreira Pinto.  

http://vejasp.abril.com.br/materia/antonio-ferreira-pinto-paulistanos-do-ano
http://vejasp.abril.com.br/materia/antonio-ferreira-pinto-paulistanos-do-ano
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1903200901.htm
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Constituiu um esforço no sentido de prestação de informação, transparência e 

planejamento, trazendo um balanço conjuntural da Secretaria, estipulando vinte e uma 

metas – cinco a mais do que as propostas inicialmente pelo Depen/MJ – e as respectivas 

ações para serem realizadas em cada área. 

A iniciativa foi uma resposta aos esforços empreendidos pela Diretoria de 

Políticas Penitenciárias do Depen/MJ, no final do primeiro mandato do Presidente Lula, 

que formulou diretrizes e objetivos estratégicos para a melhoria do sistema prisional dos 

estados federados, reunidas no “Plano Diretor de Melhorias para o Sistema Prisional”.  

Segundo consta na página oficial do Depen/MJ (BRASIL, 2014b), a intenção do 

programa era servir como “instrumento de integração entre as esferas estadual e federal, 

e de fortalecimento institucional e administrativo dos órgãos de execução penal, na 

busca de soluções para a uniformização e o melhoramento do atual modelo prisional“. 

Nesse contexto, o órgão federal estimulou os Governos Estaduais a elaborarem Planos 

Diretores para o sistema prisional, a serem periodicamente renovados
25

, contendo uma 

série ações necessárias ao alcance das metas para adequar a realidade do estado às 

diretrizes estabelecidas na Lei de Execução Penal e nas Resoluções do Conselho 

Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias.  

Vale ressaltar que a gestão de seu sucessor, Lourival Gomes promoveu uma 

atualização do Plano Diretor do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, em 2010
26

. 

Antonio Ferreira Pinto comandou a Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP/SP) de 2006 até 2009, quando foi chamado para assumir o cargo de Secretário da 

Segurança Pública
27

, deixando no seu lugar o seu Secretário Adjunto e servidor de 

carreira da SAP/SP, Lourival Gomes, que assumiu em 18.03.2009 e permaneceu na 

pasta até a conclusão desse trabalho. 

Em 2011, avaliando os primeiros anos de sua gestão à frente da Secretaria de 

Administração Penitenciária de São Paulo, Lourival Gomes afirmou perante a Comissão 

de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa de São Paulo 

que as principais ações priorizadas foram: “a construção de presídios, com unidades 

próprias para mulheres, regionalização do sistema prisional e implementação de sistema 
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 Até a conclusão deste trabalho, houve uma atualização dos Planos Diretores de todas as unidades da 

federação em 2010, e uma nova está prevista para ser concluída no ano de 2014. 
26

 A atualização do Plano Diretor em 2010 foi a última concluída até o término desta pesquisa, em 2014. 
27

 Ferreira Pinto permaneceu no cargo de Secretário da Segurança Pública até o final de 2012, quando a 

enorme onda de violência desencadeada no Estado relacionada a conflitos entre a Polícia Militar e o 

Primeiro Comando da Capital (PCC) tornou insuportável sua permanência. Foi substituído por outro 

membro do Ministério Público, Fernando Grella Vieira, que tomou posse em 22.11.2012.  
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de penas alternativas à de reclusão”. O sistema de “regionalização” foi definido pelo 

Secretário de Estado como um aperfeiçoamento da interiorização das unidades 

prisionais, que foi a construção desordenada de estabelecimentos prisionais pelo 

interior. Hoje, as novas unidades construídas estão sendo planejadas para que a 

população prisional possa estar mais próxima à sua família, evitando a migração que se 

criou para as cidades ao redor dos presídios (SÃO PAULO, 2011a).  

Não se pode dizer que houve mudança significativa em relação às tendências 

políticas do antecessor. Nas últimas gestões o Governo de São Paulo continuou nas 

mãos do PSDB. Foram promovidas algumas reformas pontuais e localizadas em 

algumas unidades, mas nenhuma novidade relevante e nem tampouco nenhuma ruptura 

na política penitenciária ocorreu. Desde 1995, o projeto principal empreendido pelo 

Governo de São Paulo tem sido o programa de expansão de vagas no sistema 

penitenciário, visando extinguir as carceragens em delegacias e acomodar os enormes 

contingentes que não param de ser enviados pela Polícia e pelo Judiciário, através, 

sobretudo, da construção de novas unidades prisionais no interior do Estado.  Nesse 

sentido, em 26.02.2009, o então Secretário Antonio Ferreira Pinto declarou em 

Audiência Pública a meta de redução do déficit de vagas com o lançamento de um 

programa de construção de cinquenta novos estabelecimentos prisionais (RODRIGUES, 

2011, p. 06). No final de abril de 2013, seu sucessor Lourival Gomes, anunciou a meta 

de entregar de 49 presídios até 2014, o que significaria a criação de mais 39 mil vagas 

(SÃO PAULO, 2013a). 

A perspectiva de continuidade recente das políticas penitenciárias pode bem ser 

observada também na manutenção à frente da Secretaria de Administração 

Penitenciária, durante os Governos de José Serra (2007-2010) e de Alberto Goldman 

(2010-2011), do titular da gestão anterior, Antônio Ferreira Pinto, um ex-secretário-

adjunto nos governos de Luiz Antônio Fleury Filho e de Mário Covas, e no fato de seu 

substituto, Lourival Gomes, ter chefiado a COORDENADORIA DA SAP/SP entre 

1993 e 2000 e ter sido o secretário adjunto de Ferreira Pinto desde 2006. O período de 

Nagashi Furukawa destoou nessa perspectiva, pela tentativa de empreender algumas 

inovações de políticas públicas, mas teve aspectos paradoxais e não logrou modificar a 

estrutura do sistema. 

Com base nesse histórico recente, o foco reiterado das gestões dos vários 

secretários parece ter sido principalmente a ampliação de vagas com a construção de 
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novas unidades, enfatizando mais os aspectos de segurança e de estrutura básica dos 

estabelecimentos, algo que gera alguns reflexos na melhoria das condições de dignidade 

da vida dos internos. Os programas voltados para a reintegração da pessoa ao convívio 

social para além dos muros das unidades prisionais parecem ter sido deixados de lado, 

mas isso é algo que será retomado mais adiante. 

Foi justamente durante essas últimas gestões do Governo Estadual que o 

Primeiro Comando da Capital (PCC) se fortaleceu e se consolidou como um ator 

político no sistema prisional e nas periferias das grandes cidades de São Paulo. Apesar 

de esses governos do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) negarem 

reiteradamente a força do PCC e atribuírem exclusivamente às suas políticas 

penitenciárias e de segurança pública a melhoria dos números relacionados com a 

violência e a redução de conflitos em unidades prisionais, esses fenômenos não podem 

ser analisados sem considerar as atividades do PCC – dentro e fora das unidades. 

 

1.2.  Um novo protagonista 

 

O massacre do Carandiru em 1992 foi o ápice da linha política historicamente 

levada a cabo por governadores do Estado de São Paulo: a repressão violenta aos presos 

e presas. As 111 execuções sumárias extrapolaram todo o histórico recente de violações 

de direitos humanos. O governador de São Paulo foi pressionado pela opinião pública 

interna e por órgãos internacionais. Mas, como acaba de ser exposto, não se tratava de 

um evento isolado e sim de uma espiral crescente de violência estatal contra os presos.  

Dráuzio Varella (2012, p. 195), com base na sua experiência de treze anos de 

trabalho voluntário como médico naquele presídio, sustenta que aquela rebelião fatídica 

poderia ser facilmente contornada por vias não violentas. Uma vez que os revoltosos, 

“na sua inexperiência”, não fizeram reféns, bastaria aos carcereiros tomarem o que 

chama de “medidas de rotina”, que seriam o corte de luz e água, seguido pela espera até 

o dia seguinte quando a negociação seria mais facilmente realizada. Mas o governo agiu 

da forma mais severa possível com uma pressa injustificável. 

O massacre do Carandiru tornou-se o maior símbolo de abusos da “força 

legítima” contra acusados e condenados por crimes. A opressão do Estado com mortes, 

torturas, coerção e outras violações de direitos aparece como um dos fatores importantes 

que levou os presos a se organizarem.  
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É nesse sentido a reflexão de um carcereiro com trinta anos de serviços 

prestados no sistema penitenciário de São Paulo: “O que adiantou bater? Se tivesse dado 

certo, não teríamos perdido o controle das cadeias para o crime organizado, como de 

fato aconteceu” (Varella, 2012, p. 146). 

Biondi (2010, p. 70), em suas pesquisas etnográficas realizadas no interior de 

estabelecimentos prisionais, conclui que a versão mais aceita de fundação do PCC é a 

de que ela se deu em 31.08.1993 – no ano seguinte após o massacre do Carandiru –, no 

referido Anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté – o “Piranhão” –, depois 

de uma briga em um jogo de futebol, quando morreram duas pessoas e a equipe se uniu 

e firmou um pacto para se proteger de castigos que levariam dos funcionários da 

instituição. Em pouco tempo um dos fundadores redigiria um estatuto pregando a 

organização dos presos para evitar os maus tratos que sofriam por parte deles mesmo e 

por parte dos agentes penitenciários e para regular as relações entre os presos.  

Teixeira (2007, p. 18) avalia características do “Piranhão” favoráveis para esse 

evento fundador. A segregação especial sob requintes extremos de violência tende a 

formar “sentimentos de injustiça comum e formas de apoio mútuo e resistência pelos 

internos”, justamente as condições institucionais adequadas para a coesão de 

agrupamentos, como argumenta Erving Goffman. O estabelecimento promovia a 

reunião temporária dos criminosos considerados mais perigosos – “e, em tese, mais 

‘sofisticados’” – em um mesmo local, e depois de um tempo essas lideranças eram 

transferidas para outras unidades – como o Carandiru – permitindo a dispersão e 

multiplicação de suas ideias e de seu poder.  

Erving Goffman (2010) tratou de alguns mecanismos que podem ajudar a 

explicar a união dos internos em torno de um grupo ou uma facção. Um mecanismo que 

pode ajudar a explicar a união dos internos é o da diferenciação e afastamento do grupo 

de internados em relação ao grupo dirigente, o que alimenta discursos e reforça 

estereótipos diversos. Essa segregação era crescente em São Paulo em um momento de 

escalada da violência institucional.  

Mas a utilização da teoria de instituição total de Goffman no sistema prisional do 

Estado de São Paulo deve ser feita com bastante precaução. Pois, diferentemente das 

instituições estudadas pelo pesquisador da Escola de Chicago, as instituições prisionais 

de São Paulo contam com vários mecanismos que proporcionam o contato do interno 

com a sociedade externa, como as visitas de familiares, o direito de contato com 
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advogados e defensores públicos, o acesso ao telefone celular e, principalmente, 

conforme adverte Dias (2008, p. 56), pelo fato de a administração prisional ter deixado, 

há tempos, “de manter um controle ‘total’ sobre as atividades e o comportamento dos 

presos”. 

O cenário de heterogeneidade do sistema prisional da época (TEIXEIRA, 2007, 

p. 20), explicado pela falta de coordenação e controle do Governo sobre suas instalações 

e sobre a própria população carcerária, relatada nos estudos de Fischer (Apud DIAS, 

2008, p. 3), constituiu-se como um terreno propício para a disseminação de práticas 

arbitrárias nas unidades penitenciárias, num primeiro momento, e para a organização 

dos presos em torno do PCC, num momento posterior. 

A imagem difundida no universo prisional a respeito da fundação do PCC sugere 

um marco fundamental na vida atrás das grades. Nesse sentido: 

A criação do PCC é vista por muitos presos como o fim de um tempo no qual imperava 

uma guerra de todos contra todos, onde a ordem vigente era ‘cada um por si’ e ‘o mais 

forte vence’. Até então, as agressões físicas eram bastante comuns, ‘qualquer banalidade 

era motivo para ir pra decisão na faca’. As violências sexuais também eram bastante 

recorrentes; para evitá-las, muitas vezes não havia outra saída senão aniquilar o agressor 

e adicionar um homicídio à sua pena. Os prisioneiros se apoderavam dos bens 

disponíveis, desde um rolo de papel higiênico até a cela, para vendê-los àqueles que não 

conseguiam conquistá-los à força (BIONDI, 2010, p. 71). 

 

O domínio no interior das prisões dava-se basicamente pela força de um 

indivíduo sobre a do outro, constituindo relações muito precárias e instáveis e a situação 

predominante era de desordem e violência (DIAS, 2008, p.11). 

Nesse sentido, o depoimento do egresso Carlos, ex-interno na época do antigo 

Carandiru, antes do surgimento do PCC, vai nesse sentido. Garante que a situação geral 

de insegurança das pessoas presas era muito pior do que hoje. Você não conseguia nem 

dormir direito com medo de sofrer algum atentado. Cansou de ver mortes por motivos 

fúteis, algo que o PCC controlou 
28

. Também nas entrevistas de Marques (2010), o 

período anterior à criação do PCC é narrado como uma época de extorsões contra presos 

novatos, de mortes frequentes e de comercialização e consumo disseminado de crack. 

Assim, o PCC teria ocupado um espaço de total abandono por parte do Estado.  

                                                           
28

 Carlos - Egresso ou “reeducando” – este nome é fictício para preservar sua identidade. Depoimento 

prestado ao autor em 30.04.2013. 
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Nesse cenário, Karina Biondi (2013) destacou o quanto eram sedutoras as ideias 

que o PCC trazia na época de sua fundação: 

Estabelecer tanto a ‘paz entre os ladrões’ – para dar fim às extorsões, à violência sexual, 

exploração e às mortes por banalidades comuns no ambiente prisional – quanto a 

‘guerra contra a polícia’ – cujo objetivo principal seria lutar contra o que os presos 

chamam de ‘opressão carcerária’(BIONDI, 2013,p. 7). 

 

Dessa forma, parte da legitimidade do PCC entre os presos amparou-se em 

demandas justas por uma vida com dignidade no cárcere. De nada adiantam direitos 

consagrados em lei, quando o Estado é omisso ou sistematicamente viola os seus 

códigos.  

Assim,  

Foram a ausência e a insidiosa presença do Estado nos presídios (representadas 

fundamentalmente na corrupção e na truculência de suas gestões), bem como a 

exacerbação da violência e da tortura em estabelecimentos de excelência disciplinar 

como o Anexo de Taubaté, os principais elementos que não apenas estiveram na base do 

fenômeno que originou o PCC, mas que garantiram sua expansão e seu fortalecimento 

(TEIXEIRA, 2007, p. 19). 

 

A existência do PCC só apareceria pela primeira vez na mídia em 1997, em 

reportagem da Rede Bandeirantes de Televisão. A mega-rebelião de fevereiro de 2001 – 

quando 29 unidades se amotinaram de uma só vez – significaria a consolidação do 

Comando nas prisões paulistas e o reconhecimento da sua existência pelo Governo 

estadual. E a segunda mega-rebelião – em maio de 2006 –, com a adesão de 84 

unidades, sendo dez fora do estado de São Paulo, e com múltiplas ações realizadas para 

além de seus muros, evidenciou o quanto o PCC é forte também fora dos 

estabelecimentos penitenciários (BIONDI, 2007).  

O PCC foi hábil em articular a união dos internos em um período de grande 

expansão da população das penitenciárias paulistas. O Estado esboçou reações tardias, 

talvez com mais força do que inteligência. Sua estratégia contou, sobretudo, com 

medidas de repressão, como a instituição de regimes especiais e severos de 

cumprimento da pena, em parte semelhantes àquele implantado no “Piranhão”, o 

reforço e ampliação da legislação penal – com novas leis e penas mais severas para 

vários delitos – e o endurecimento do próprio Judiciário nos processos criminais e na 
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execução penal. Tudo isso serviu apenas para aumentar o número de potenciais 

soldados a serem arregimentados pelo PCC. 

Dias (2008, p. 13) dividiu em fases o período de expansão do PCC. 

Primeiramente foi preciso um período de demonstração de poder e força, sendo 

necessária a utilização de todos os recursos pelas suas lideranças, incluindo excessos de 

violência aproveitando-se da “dimensão simbólica da morte dos inimigos”. Num 

momento mais recente, uma vez garantido o “respeito” da população, nas prisões e nas 

áreas periféricas das grandes cidades, o PCC passou a se utilizar de “mecanismos mais 

sutis e menos visíveis de execução” de seus algozes ou de pessoas condenadas por 

infrações mais graves. A autora cita os exemplos do enforcamento, que simula o 

suicídio, e do consumo de coquetéis pesados de drogas que causam parada cardíaca, o 

que dá a impressão de um acidente com o usuário. Esses expedientes evitam também a 

utilização de “laranjas”, – pessoas inocentes que por algum motivo assumiam a culpa 

por mortes, respondendo na Justiça por esses atos –, e racionalizam a execução da 

punição. Outra mudança foi a adoção de um código normativo dentro do cárcere, 

incluindo a estruturação de colegiados responsáveis pelo julgamento e punição de 

infrações.  

Feltran (2010) compartilhou dessa visão, afirmando que o PCC tem evitado a 

utilização de penas mais graves em suas condenações, à medida que seu poder foi 

consolidado, atenuando demasiadamente eventos de violência na atuação cotidiana do 

grupo.  

Embora no início o PCC tenha tido uma estrutura hierárquica piramidal rígida 

centralizada nos fundadores, Karina Biondi (2007) sustentou que em certo momento 

essa estrutura teria sido desfeita por Marcos Willians Herbas Camacho – também 

conhecido como Marcola –, um conhecido líder do PCC. Marcola resolveu distribuir o 

seu poder entre os “irmãos”. A forma da tomada de decisão mudou da antiga forma 

monocrática para uma dentro de colegiados, onde se busca o consenso através do 

diálogo e da manifestação de diferentes opiniões. A autora preconiza que isso gerou 

grandes transformações nas relações políticas internas do grupo. Essa mudança se 

refletiu na inclusão da “igualdade” ao lema “Paz, justiça e liberdade”.  

Karina Biondi (2007, p. 209) estimou que o PCC estivesse presente – no ano de 

2007 – em 90% dos estabelecimentos do estado de São Paulo e na maior parte de suas 

zonas urbanas.  
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Quando questionada sobre qual a forma mais adequada para definir o PCC, 

Biondi (2013) rejeitou os rótulos de “facção”, “grupo”, “associação” e “coletivo”. 

Ressaltou que essa dificuldade conceitual se deve ao fato de ser o PCC um “fenômeno 

tão complexo”. Preferiu adotar a expressão “movimento”, uma definição nativa, ouvida 

dos próprios integrantes. Um movimento, segundo a pesquisadora, ” não obedece a 

limites espaciais” e “não adquire formas definidas”. 

Marques (2010, p. 319) dividiu as políticas empreendidas pelo PCC em duas 

categorias: aquela voltada para a “união do crime”, incluindo aqui medidas para 

diminuir os assassinatos entre os próprios “ladrões” e a violência em geral contra os 

presos, a vedação ao comércio e consumo de crack; e aquela que “pode ser 

caracterizada como um duplo movimento de repúdio e guerra à administração prisional 

e, principalmente, à polícia”. 

O PCC se fortaleceu tanto em São Paulo a ponto de se tornar, segundo Dias 

(2008), uma “instância gestora da dinâmica prisional”, trazendo para si o exercício 

daquilo que o Estado abdicou de executar, a centralização da produção de normas e a 

garantia de sua efetividade através de um sistema de julgamento e execução das 

punições. Nesse sentido, a existência do PCC é muito confortável para o Governo do 

Estado, uma vez que garante “a segurança, a disciplina e a tranqüilidade nas prisões”. 

Assim também conclui Varella (2012, p. 195): “manter os presos encarcerados e a 

cadeia longe dos noticiários era o que as pessoas de bem esperavam dos homens 

encarregados de administrar o Sistema Penitenciário”. 

Coordenando sozinho ou de forma compartilhada as relações sociais no interior 

dos estabelecimentos prisionais do estado de São Paulo, o fato é que o PCC ergueu-se 

como um protagonista nessas relações de poder, mesmo que várias autoridades do 

Governo estadual continuem reiteradamente negando
29

. Seu poder, contudo, não se 

restringe ao interior dos presídios. 

 

1.2.1. Conflitos para além das grades 

 

É ilusão pensar na realidade prisional como um sistema completamente isolado 

do contexto sócio-econômico em que vive o restante da sociedade. Para se falar em 

direitos humanos dentro da prisão, é preciso ter em conta também a realidade exterior 

                                                           
29

 Apenas para dar um exemplo sintomático dessa negação, podemos citar um depoimento do ex-

secretário da SAP/SP e da Segurança Pública Antonio Ferreira Pinto (2012). 
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aos muros, sobretudo a daqueles locais mais periféricos, de onde provêm os maiores 

contingentes da “clientela” da instituição penitenciária
30

. 

A força do PCC fora das prisões afeta – direta e indiretamente – a dinâmica do 

cotidiano de grandes contingentes populacionais.  

O PCC conquistou a hegemonia do mundo do crime no Estado de São Paulo, 

dentro e fora da prisão, controlando as rebeliões no interior das unidades, regulando e 

administrando conflitos nas ruas. Passou a exercer um incontestável controle sobre o 

tráfico de substâncias psicoativas ilícitas, sobretudo da maconha, da cocaína e da pasta-

base da cocaína (DIAS, 2013). 

A segunda megarrebelião, em 2006, mostrou o quanto o poder do PCC já havia 

se espalhado por várias regiões do estado de São Paulo.  

Conforme estudos de Dias (2013) revelaram, a estrutura organizacional do PCC, 

para além dos muros das prisões, reformulada em 2003, atingiu alguma complexidade.  

É dividida em vários setores do ponto de vista funcional, como: uma assessoria jurídica 

(a “sintonia dos gravatas”), uma área de ajuda básica em termos de bens materiais e 

transporte para integrantes do grupo e seus familiares (a “sintonia da assistência”), uma 

área de cadastro dos “irmãos” e das “biqueiras” (a “sintonia do livro”), uma espécie de 

departamento financeiro, que centraliza as contribuições mensais (a “sintonia do bicho 

papão”) e a “sintonia do progresso”, dividida entre um setor de rifas, um setor de armas 

e o setor do tráfico de drogas, o mais rentável, responsável pelo comércio e distribuição 

de substâncias psicoativas ilícitas.  Os fluxos financeiros são recebidos pelas direções 

regionais, uma para cada estado da federação onde o PCC atua, representando uma 

descentralização do poder do PCC – as “sintonias geográficas” –, mais especificamente 

em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba e Bahia. Cada uma 

repassa relatórios e balancetes periodicamente para a “sintonia final”, que seria a 

instância máxima de chefia.  

Uma breve retrospectiva breve sobre estudos de Ciências Sociais sobre as 

periferias paulistas realizados nas últimas três décadas pode ajudar a compreender 

melhor como se deu esse crescimento. 
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 Oportuno ressalvar aqui que este pesquisador não sustenta uma relação simplista e automática entre a 

pobreza e a delinquência. A seletividade do sistema prisional foi uma premissa desta pesquisa. Vários 

estudos – citados brevemente na introdução do trabalho – já mostraram como os processos de 

criminalização e as agências do sistema penal atuam seletivamente e como os sistemas de punição e como 

os sistemas de produção e de punição têm seguido, ao longo da história, fortemente ligados entre si, 

sempre afetando mais e com maior severidade a determinadas populações desprovidas de recursos 

políticos e econômicos. 
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Na década de 1980, o movimento operário e o mercado de trabalho giravam 

principalmente em torno da indústria, em um contexto de movimentos migratórios para 

o sudeste, em meio a uma grande crise econômica, impactando na formação de favelas e 

uma nova criminalidade e sua dura repressão, seja por parte das agências de segurança 

pública, seja pelas mãos de grupos privados. Mas esse “projeto de ascensão social da 

família operária” teria mantido a coesão social até os anos 1990 (FELTRAN, 2010). A 

dicotomia bandido-trabalhador, conforme mostra o já referido trabalho de Teresa Pires 

do Rio Caldeira (1991), ganhou muita força no imaginário da sociedade paulista.  

Os anos 1990 trouxeram novas crises econômicas, um aumento nas taxas de 

desemprego, seguido de um aumento da criminalidade violenta em regiões periféricas. 

A partir de então, segundo Gabriel Feltran (2010), o debate deslocou-se para a 

sociabilidade dos grupos em uma nova geração nascida nas periferias que já não era 

mais migrante e que trazia para si projetos distintos de seus pais e avós. Essa geração 

vivenciou, na década seguinte, os processos de expansão do PCC para além dos muros 

das prisões.  

Nas pesquisas de campo desse autor realizadas a partir de 2005 com 

adolescentes envolvidos com o “mundo do crime” em Sapopemba, considerou que: 

“para eles, as ‘crises’ do trabalho, da família e da religiosidade católica, que decretavam 

o fracasso coletivo de mobilidade social de seus pais, já eram consideradas elemento 

constitutivo de seu estar no mundo. Não eram mais crises, portanto”. Esses jovens eram 

identificados com um novo “lócus normativo para ordenamento de dinâmica social e 

obtenção de justiça (que disputa simbolicamente os estatutos da lei e da operação de 

justiça)”, o que o autor chamou de “mundo do crime”. Corresponde a um “ambiente de 

relações sociais legítimas como quaisquer outras” (FELTRAN, 2010).  

O autor evocou depoimentos diversos colhidos, onde o “tráfico” aparecia como 

uma instância que assumia para si a tarefa de proteção de muitas famílias carentes. A 

orientação principal era a de não chamarem mais a polícia ou a “legalidade oficial”. 

Antes de o PCC se firmar no local, a região era marcada por disputas sangrentas e muita 

instabilidade na área de segurança. Até que o “movimento” começou a promover, no 

início dos anos 2000, um processo de “’pacificação’ das relações internas ao ‘crime’”. 

Organizadas as relações, os negócios passaram a fluir sem conflitos. Diferentemente do 

que ocorria nas famílias das gerações anteriores, essa nova realidade de códigos passou 

a conviver bem mais próxima do cotidiano de todos os moradores da nova geração, 
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inclusive daqueles alheios aos mercados ilícitos. Todos os jovens passaram a 

compreender desde cedo o significado do “proceder”, o novo modo de conduta imposto 

para a convivência nessas regiões, cuja violação pode implicar em punições variadas 

conforme decisões arbitradas em “debates”. Uma vez consolidada essa nova instância 

normativa, o que se dá por volta de 2003, a recomendação passou a ser a de cada vez 

mais evitar a utilização de medidas extremas, de modo a evitar a retomada dos antigos 

ciclos intermináveis de vingança (FELTRAN, 2010). 

Assim, ao contrário daquilo que os últimos governadores de São Paulo se 

vangloriaram, a redução das taxas de homicídio no Estado dos últimos anos seria muito 

mais o resultado desses novos códigos implementados pelo PCC em periferias, do que 

um sinal de sucesso de suas políticas repressivas de segurança (FELTRAN, 2010).  

Nessa esteira, a pesquisadora Karina Biondi (2013) descreveu diversas formas 

de atuação do PCC em comunidades, trazendo desde melhorias de infraestrutura de 

áreas comuns até a entrega de cestas básicas e brinquedos em datas especiais, passando 

por auxílio para compra de remédio e para reformas em imóveis. Em cada localidade, há 

peculiaridades, conforme as decisões do grupo de “irmãos” que estiver na liderança. 

Destacou, entretanto, como a atuação mais importante, a “manutenção da ‘disciplina’ do 

próprio PCC”. Em suas pesquisas de campo, obteve vários relatos afirmando a melhoria 

da qualidade de vida em algumas regiões após a chegada do PCC. 

Na mesma esteira, Feltran refletiu que  

Esse ‘mundo do crime’ não domina os territórios ou as populações tiranicamente. A 

posse de armas e a disposição para utilizá-las é, evidentemente,  a fonte última da 

legitimidade e autoridade do ‘mundo do crime’ e dos ‘irmãos’ nas periferias da cidade. 

Entretanto, cotidianamente esses grupos manejam componentes muito mais sutis de 

disputa pelas normas de convivência, como a reivindicação de justeza  do 

comportamentos, amparados na ‘atitude’, ‘disposição’, ‘proceder’, e na oferta de 

‘justiça’ a quem dela necessita; a ajuda para a solução de problemas de moradia; o 

amparo para pagamento de advogados; subsídio para a visita de parentes presos, etc. Se 

não se trata de um jugo ou de uma dominação autoritária, tampouco trata-se de um 

movimento democrático: a questão é que ‘o crime’ emerge noutra chave de 

compreensão, como resultante de trocas sociais complexas travadas entre instâncias 

reconhecidas e legítimas nos territórios, obtendo dessas trocas consentimentos ativos e 

legitimidade para ali se estabelecer. Assim, o ‘mundo do crime’ aparece como uma 

entre outras instâncias de geração de renda, de acesso a justiça ou proteção, de 

ordenamento social, de apoio em caso de necessidade, de pertencimento e identificação 

(FELTRAN, 2011, p. 364). 
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Assim, apesar de haver algumas imagens positivas construídas em torno do 

PCC, não se pode perder de vista, que ele sustenta sua hegemonia com base na força, 

não dispensando o uso da violência, quando necessário, para garantir seus interesses. O 

depoimento da mãe de um interno recolhido no regime fechado
31

, por exemplo, revelou 

medo – dela e de outras mães – em relação à ameaça que pairava sobre seu filho de ser 

convocado para prestar algum serviço para o PCC. Temia, sobretudo, que a iminente 

concessão do regime semiaberto para seu filho, significasse a obrigação de fazer alguma 

“encomenda” ordenada por parte do PCC. Relatou casos de sentenciados que seriam 

forçados – por uma espécie de coerção, uma vez que retornam para a unidade no 

período noturno – a realizar alguma “encomenda”, o que corresponde, geralmente, ao 

cometimento de um novo crime, cujas consequências podem implicar em nova 

condenação ou, pior ainda, na perda da vida. Histórias de “encomendas” dessa natureza, 

além de serem relatadas para familiares nos dias de visita, também foram descobertas 

em investigação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

Organizado (GAECO), utilizando-se de escutas telefônicas, quando teria flagrado o 

PCC ordenando assassinatos e encomendando armas e drogas (MAIOR investigação da 

história do crime organizado denuncia 175 do PCC, 2013). Essas práticas correspondem 

a uma das formas usadas pela organização para manifestar seu poder para além dos 

muros das penitenciárias. 

Pelo menos durante dois períodos de vários meses, em 2006 – como efeito da 

segunda megarrebelião – e entre 2012 e 2013, muitas regiões do estado de São Paulo 

foram palco de um conflito entre o PCC e forças de segurança do Estado que gerou um 

aumento vertiginoso em números de homicídios
32

. Enormes contingentes populacionais 

viveram num clima tenso de violência, com a instauração de “toques de recolher”. As 

disputas sangrentas seguiram, por vezes, um mesmo “modus operandi”, sendo  

desencadeadas na retaliação ao assassinato de membros das forças de segurança pública, 

muitos deles ocorridos em contextos de covardia, quando a vítima estava de folga. 

Fortes suspeitas foram levantadas indicando a atuação de grupos de extermínio que 

contariam com a participação de policiais, uma vez que numerosos homicídios 
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 Carina. Depoimento prestado ao autor em 17.01.2014. 
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 Quando o novo Secretário de Segurança Pública Fernando Grella Vieira assumiu a pasta em 

22.11.2012, essa crise estava no auge, registrando até outubro daquele ano 1134 homicídios dolosos só na 

cidade de São Paulo. Só em outubro, foram registradas 176 mortes. Em todo o estado, mais de 100 

policiais militares tinham sido assassinados e inúmeros ônibus foram incendiados (TERRA, 2012). 
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ocorreram em um contexto imediatamente após atentados contra forças de segurança 

pública, nas imediações do local, com munição de uso restrito e com alta precisão letal 

dos disparos. Essa hipótese de autoria dos crimes foi fortalecida ainda mais pelas 

declarações do delegado geral da polícia civil Marcos Carneiro de Lima, que 

provavelmente foram causa de seu afastamento do cargo – dias depois –, quando 

denunciou a descoberta de que policiais militares acessaram a ficha criminal de vítimas 

de homicídio um pouco antes da execução, um indício significativo de envolvimento de 

agentes do estado nesses crimes (POLÍCIA acessou ficha criminal de vítima de 

homicídio momentos antes da morte, afirma delegado-geral de SP, 2012).  

Dias (2013) atribuiu a onda de violência mais recente, iniciada em meados de 

2012, às consequências da mudança política recente na estratégia de enfrentamento do 

PCC por parte das forças de segurança do Estado, ocorrida em 2009, quando alguns 

delegados da polícia civil foram afastados da linha de frente de investigação e combate, 

sob a acusação de corrupção. Em seu lugar, assumiu a Polícia Militar (PM/SP) – com 

destaque para a ROTA – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar – e a nova linha tática 

contou com a intensificação da violência no enfrentamento. A mudança significou o 

rompimento com uma espécie de equilíbrio que garantia a pacificação no interior das 

unidades prisionais e nas ruas. 

A postura mais violenta da polícia nos últimos anos tem trazido consequências 

graves para a imagem das forças de segurança pública. Em meio aos conflitos entre 

agentes da segurança pública e integrantes do PCC, inúmeras pessoas sem nenhum 

antecedente criminal têm sido vitimadas direta e indiretamente. A repercussão da 

violência e a sensação de impunidade em relação aos agentes do Estado que cometeram 

abusos têm sido muito danosa à imagem das forças de segurança pública, cada vez mais 

criticadas e com sua legitimidade contestada. Fenômenos dessa natureza criam entraves 

em torno da legitimidade no estabelecimento das agências do Estado nessas localidades. 

Essas disputas não são ignoradas por movimentos culturais, como no caso de 

artistas do hip-hop, uma expressão cultural de grande alcance, sobretudo em regiões 

mais periféricas, capazes de dialogar com os sentimentos dessas novas gerações 

crescidas em meio a um ambiente tão turbulento. Uma pesquisa de Daniel Hirata (2011) 

mostrou a enorme identificação dessas populações com o repertório da banda Racionais 

MC, sobretudo quando o conteúdo das músicas e dos discursos retratam a vida cotidiana 

como uma guerra, com conflitos contínuos que exigem um determinado “proceder” de 



60 
 

cada um. É a tal da “vida loka” e o “proceder” exigido corresponde às regras de 

convivência do dia-dia nessas comunidades. Trata-se de uma espécie de “ideal de 

conduta” cuja observação separa os “guerreiros” – pessoas dignas – dos “vermes” – 

tidos como seres situados “fora da zona de dignidade e no limite da humanidade”, 

apontados como covardes que agem apenas visando o próprio interesse. 

Na perspectiva desses jovens, essa nova dicotomia guerreiro-verme parece se 

sobrepor àquela  antiga trabalhador-bandido. Conjugando-se essas categorias “nativas”, 

pode-se muito bem vislumbrar – na teoria – as figuras do bandido-guerreiro e do 

bandido-verme, bem como as do trabalhador-guerreiro e do trabalhador-verme. Isso não 

significa, porém, que as categorias trabalhador e bandido estejam presentes e em 

oposição e tensão no imaginário dessas pessoas, como outrora estiveram. O mais 

importante hoje, não parece ser mais a ocupação lícita ou ilícita da pessoa, mas o seu 

“proceder”. No contexto desses novos significados, é de se supor que o discurso de 

defesa de direitos de presos possa encontrar muito maior porosidade na recepção por 

parte desse jovem do que por parte de seus pais e avós, pelo menos em relação àqueles 

presos considerados “guerreiros”.  

Fenômenos mais recentes como o funk ostentação e os rolezinhos parecem 

demonstrar novas facetas da realidade de exclusão do jovem da periferia, inseridos em 

um momento histórico de melhoria das condições de vida de grandes parcelas mais 

pobres da população brasileira. Seja pela reivindicação do direito de consumo de 

determinados bens – rompendo com elementos de distinção de classe – ou pela mera 

satisfação individual, a tensão causada pelo contato desses grupos com outros da classe 

média em centros comerciais motivou a violência das forças policiais e até iniciativas 

no sentido de criminalizar movimentos dessa natureza. Conforme o pesquisador 

Alexandre Barbosa Pereira (2013) salientou, essa fascinação pelo consumo é antiga, já 

era retratada em letras antigas de Os Racionais e há anos tem sido uma fonte de 

motivação para o ingresso de muitos adolescentes na criminalidade. Avaliou que, ao 

lado das manifestações populares de junho de 2013, os dois fenômenos, indiretamente, 

trouxeram a “reivindicação comum do uso do espaço público e de quebra das marcas da 

segregação”. 

Toda essa violência – física, moral e simbólica – adquire fortes contornos de 

classe social e não está nenhum pouco desvinculada daquela cometida no interior do 

cárcere. A violação dos direitos civis ocorrida nas agências de justiça penal não está 
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deslocada das violações que atingem rotineiramente as populações que vivem em 

regiões mais periféricas. Assim, as bases do próprio Estado democrático de direito, 

dentro e fora das unidades prisionais, ainda não se firmaram em São Paulo.  

Em face do histórico pós-redemocratização de políticas prisionais e da ação das 

instâncias de controle estatal em regiões periféricas, o Estado tem mostrado sérias 

debilidades enquanto instância garantidora de direitos dentro e fora do cárcere. Parece 

um sintoma de que as agências de accountability não têm funcionado devidamente. 

Vamos examinar de forma mais detida essa questão no sistema prisional.  
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CAPÍTULO 2. APONTAMENTOS SOBRE A PROBLEMÁTICA DOS 

DIREITOS HUMANOS NO CÁRCERE EM SÃO PAULO 

 

Depois de vinte e um anos de governos militares, quando a ideia de direitos 

humanos foi continuamente solapada, os governos de José Sarney, Fernando Collor e 

Itamar Franco pouco se empenharam em inserir a temática de direitos entre as pautas de 

suas políticas públicas. Desde o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, até os dias atuais, entretanto, a implementação de políticas de direitos 

humanos passou a ocupar crescentemente as pautas do governo federal.  Nesse sentido, 

a primeira gestão do sociólogo foi um marco inicial de um processo, tendo enfrentado 

um cenário muito desfavorável de um legado autoritário, com uma situação crítica na 

segurança pública e no sistema punitivo, sem contar a polarização da opinião pública 

em torno dos direitos humanos. Ao longo das duas gestões, seu governo representou 

avanços. Em linhas gerais e de modo muito sintético, pode-se destacar entre as suas 

realizações: a ratificação de importantes tratados internacionais, a criação da Secretaria 

de Estado de Direitos Humanos, a negociação de numerosas parcerias entre o Estado e 

organizações da sociedade civil em temas diversos, a promoção de conferências 

nacionais de direitos humanos e a formulação de dois Programas Nacionais de Direitos 

Humanos – o PNDH1 e o PNDH2 (ADORNO, 1999. ADORNO, 2003).  

Analisando a primeira dessas gestões, Sérgio Adorno vislumbrou um aspecto 

pedagógico nas ações empreendidas pelo governo federal: 

Foi no campo dos direitos humanos onde as iniciativas governamentais ganharam maior 

notoriedade, inclusive internacional, maior visibilidade por parte da mídia e maior 

aceitabilidade or parte da classe política. Além do mais, ainda que seja prematuro 

avaliar o impacto das medidas adotadas neste campo junto à opinião pública, de 

qualquer modo é muito provável que tenham contribuído para amortecer tradicionais 

resistências e tornar palavra direitos humanos menos estranha para os cidadãos comuns 

(ADORNO, 1999, p. 141).  

 

Os Governo Lula e Dilma deram continuidade a muitas das políticas 

relacionadas aos direitos humanos iniciadas nas gestões anteriores, no plano nacional e 

internacional, mas também adicionaram novos ingredientes e lograram importantes 

conquistas. 

Depois de 1994, vários conselhos de políticas públicas ligados à defesa de 

direitos de grupos específicos vítimas de violações de direitos foram criados e muitos 
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daqueles concebidos anteriormente receberam estímulos. Inúmeras conferências foram 

realizadas ao longo desse período e a participação popular em conferências e em novas 

esferas de representação ampliou-se. Esses processos foram muito intensificados a partir 

do Governo de Luís Inácio Lula da Silva (MATEOS, 2011).  

As políticas redistributivas levadas a cabo nesses últimos governos – como o 

Bolsa-Família, a maior oferta de crédito, a gradativa melhoria no salário mínimo e de 

aumento de empregos formais – tiveram o condão de melhorar a situação econômica de 

enormes contingentes populacionais, incidindo diretamente sobre numerosos direitos, 

sobretudo os sociais.  

Na esfera prisional, criou-se o INFOPEN em 2004, um banco de dados integrado 

na esfera federal, reunindo informações sobre os estabelecimentos prisionais e a 

população carcerária de todo o país. Foi um avanço para suprir a carência de 

informações nessa área, servindo de valioso instrumento para a gestão pública.  

Em 2009 foi lançado o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH3), fruto de amplos processos de mobilização popular em todo o país. Apesar de 

apresentar diversas orientações que podem ser consideradas como continuidade dos 

anteriores, o documento aprovado resultou em um plano mais ousado que os dois 

primeiros, o que contribuiu para que fosse alvo de oposição mais ferrenha por parte de 

setores da classe política, da imprensa e da sociedade civil organizada
33

 (ADORNO, 

2010).  

Logrou-se instalar em maio de 2012 a Comissão Nacional da Verdade, com 

vistas a investigar crimes cometidos por agentes do Estado durante o período do regime 

militar. A partir dessa iniciativa, inúmeras outras comissões com fins semelhantes foram 

organizadas em instituições diversas em todo o País, repassando a história e o legado do 

período autoritário brasileiro de uma forma ampla, sem precedentes desde a 

redemocratização. 

Apesar de conquistas, não se logrou mudar as estruturas do sistema de justiça 

criminal e nem frear as mudanças na sistemática violação de direitos, que continuaram a 

ocorrer em grande escala contra as populações mais pobres, inclusive na realidade 

prisional. Mas pode-se estimar que esses processos políticos tenham contribuído para 

                                                           
33

 Entre os pontos mais polêmicos que foram inovadores no PNDH3, podemos citar alguns, como: o que 

envolvia a apuração de crimes cometidos por agentes do Estado na época do Regime Militar; o que 

tratava da cessão de terras para fins de reforma agrária; o que propunha a descriminalização do aborto; o 

que permitia a adoção por casais homoafetivos; e o que dispunha sobre controles na mídia (ADORNO, 

2010).  
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reduzir um pouco algumas resistências em setores da sociedade civil, da imprensa e da 

classe política em relação à temática dos direitos humanos.  

Refletindo sobre a dificuldade política de se empreender mudanças mais 

ambiciosas em áreas como a segurança pública e o sistema punitivo, Soares ponderou 

que: 

Dada a contradição, no Brasil, entre o ciclo eleitoral (bianual, posto que os detentores de 

cargos executivos engajam-se, necessariamente, nas disputas para as outras esferas 

federativas) e o tempo de maturação de políticas públicas de maior porte e vulto 

(aquelas mais ambiciosas, que exigem reformas e ferem interesses, provocando, em um 

primeiro momento, reações negativas e efeitos desestabilizadores), torna-se oneroso, 

politicamente, arcar com o risco de mudanças e, portanto, do ponto de vista do cálculo 

utilitário do ator individual, torna-se irracional fazê-lo  (SOARES, 2007, p. 88). 

 

Assim, o cálculo político teria sido um fator importante que fez com que  muitas 

políticas e planos tidos como mais progressistas no tocante à promoção de direitos 

humanos perdessem o respaldo de líderes do Executivo em momentos eleitorais. 

Esses esforços realizados pelos Governos federais não parecem receber respaldo 

na maioria das gestões do Governo estadual paulista. Diferentemente do quadro 

verificado nos últimos governos federais, é difícil delinear alguma tendência 

progressiva na história recente de São Paulo da utilização da linguagem dos direitos 

humanos. Pode-se afirmar que nos governos de Franco Montoro e o de Mario Covas a 

questão foi apresentada com maior ênfase nas pautas oficiais do que nos demais 

governos. No mais das vezes, contudo, a presença dessa questão tem sido, como 

veremos, tênue e não parece se traduzir em melhorias para a população reclusa.   

As pessoas reclusas no sistema prisional estão sob a custódia e responsabilidade 

do Estado. A pena de reclusão ou de detenção, pelos termos legais, deve significar 

basicamente a privação do direito de ir e vir do condenado. Cabe ao Estado somente 

segregar a pessoa, zelando pela sua saúde física e mental e dignidade moral. Qualquer 

outro castigo adicional costuma violar a normativa nacional e internacional. Cabe à rede 

de agências com potencial de accountability em direitos humanos (que será objeto de 

estudo mais aprofundado ao longo do capítulo 3) identificar esses casos, suspender 

imediatamente as irregularidades, apurar as responsabilidades e punir os autores. 

Os direitos humanos de pessoas presas servem como defesa da qualquer ser 

humano acusado ou condenado por uma infração penal em face do poder de punir do 
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agente do Estado. São construções sociais para evitar abusos do poder punitivo do 

Estado nos estabelecimentos fechados.  

A ideia de criação de uma normativa legal internacional, conforme ensinam 

Sanchez e Alcalá (2008), foi proposta pelo representante da Inglaterra em 1925, na 

Comissão Penitenciária Internacional. Um texto não vinculante, com fins de orientar os 

gestores penitenciários acerca das condições mínimas de dignidade para as pessoas 

privadas de liberdade ficou pronto em 1929. O assunto foi levado em 1933 para a 

Sociedade de Nações, onde se recomendou aos estados-membros a adoção daquelas 

regras nos ordenamentos jurídicos e nas práticas internas. No âmbito das Nações Unidas 

em 1951 foi formada uma Comissão para atualizar as regras antigas. No Primeiro 

Congresso da Organização das Nações Unidas (ONU) em matéria de Prevenção ao 

Delito e Tratamento do Delinquente, em 1955, foram apresentadas as regras e foi 

requerida sua adoção pelos Estados-membros. Em 1977, na Resolução 663 C (XXIV) 

do Conselho Econômico e Social, foram aprovadas as Regras Mínimas para o 

Tratamento de Reclusos (RM).  

O objetivo dessa normativa internacional não era o de descrever com minúcia 

um modelo positivo de sistema penitenciário, mas apenas o de estabelecer, conforme o 

próprio nome ressalta, as diretrizes e as regras indispensáveis para uma organização 

penitenciária que trate as pessoas com padrões mínimos de dignidade. O primeiro artigo 

elegeu como os objetivos da execução penal: a efetivação das disposições da sentença; e 

a promoção de condições para a harmônica integração social do condenado. Isso não 

exclui qualquer prática nova compatível com os princípios e os objetivos desse diploma 

legal. Ao ressaltar, no artigo 57, que as medidas privativas de liberdade já são dolorosas 

pelo simples fato de retirarem da pessoa o direito de autodeterminação, está clara a ideia 

de que não são necessárias nem justificáveis quaisquer medidas que agravem o 

sofrimento do acusado ou do condenado. Em sintonia com esse dispositivo está a 

previsão do artigo 61, segundo a qual “o tratamento não deve acentuar a exclusão dos 

reclusos da sociedade, mas sim fazê-los compreender que eles continuam fazendo parte 

dela”. 

No Brasil, no período entre 1975 até 1984, travou-se um amplo debate sobre o 

sistema punitivo e o cárcere que resultou na reforma do Código Penal e na promulgação 

da Lei nº 7.210, em 11.07.1984 – a Lei de Execução Penal (LEP). Esse momento 
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virtuoso de reflexão sobre a execução penal e a situação carcerária iniciou-se na referida 

CPI e se alongou no tempo (TEIXEIRA, 2006). 

Durante a CPI, as discussões tenderam para uma ruptura com o discurso oficial 

presente até aquele momento. Apesar de alguns embates políticos e da disputa entre 

diferentes ideias sobre o sistema punitivo, no conteúdo das discussões e propostas, 

predominou a concepção da reinserção social do criminoso como a principal finalidade 

da prisão e para tanto foram reconhecidos uma série de direitos para as pessoas presas. 

O discurso anterior, rotulado por estudiosos como “tradição positivista”, voltava-se ao 

tratamento e à cura dos autores de crimes e não trazia grandes preocupações com os 

direitos e a dignidade das pessoas presas. Nesse contexto, as concepções humanizadoras 

das RM tiveram grande influência (TEIXEIRA, 2006).   

A Parte Geral do Código Penal também foi objeto de mudança nesse período, 

incorporando ao ordenamento pátrio muitas ideias progressistas em relação ao 

paradigma da época. O texto vigente era o Decreto Lei nº 2.848/1940, da autoria de 

Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, e inspirado em estatutos do Estado fascista de 

Benito Mussolini. Em 1980, foi constituída pela Portaria 1.043 do então Ministro da 

Justiça Ibrahim Abi-Ackel a comissão para reforma do código penal, sob a presidência 

de Francisco de Assis Toledo
34

. Concluído o trabalho em 1981, divulgou-se para análise 

e discussão de propostas. Foram realizados diversos debates, muitas propostas e 

considerações foram apresentadas, até que daí se formou um anteprojeto enviado a uma 

comissão revisora, também coordenada por Francisco de Assis Toledo
35

. Ambas as 

comissões eram compostas por juristas com inclinação para a corrente chamada de 

“garantismo”. Com as alterações, o projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional. 

Foi aprovado e sancionado, convertendo-se, em 11 de julho de 1984, na Lei nº 7.209/84  

(TEIXEIRA, 2006). 

Seguindo a linha política do “garantismo”, que considera a aplicação da pena de 

prisão como algo excepcional, indicada apenas para os condutas delituosas mais graves 

de lesão a bens jurídicos mais caros para a sociedade, uma mudança paradigmática 

refere-se à previsão de penas não privativas de liberdade, com destaque para a prestação 

de serviços à comunidade.  

                                                           
34

 Além do coordenador, essa comissão era composta por René Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci, 

Rogério Lauria Tucci, Francisco Serrano Neves, Miguel Reale Júnior e Hélio Fonseca (GARCIA, 1997). 
35

 Além do coordenador, essa comissão revisora era composta por Dínio de Santis Garcia, Jair Leonardo 

Lopes e Miguel Reale Júnior (Garcia, 1997). 
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Várias outras alterações legais foram promovidas no ordenamento penal, mas 

foge ao escopo do presente trabalho o aprofundamento nessas questões
36

. 

Vale lembrar que o Código Penal brasileiro é composto por duas partes: a Geral, 

que traz os fundamentos e a organização do sistema punitivo, com as regras gerais de 

aplicação e de interpretação da lei penal; e a Parte Especial, que prevê as condutas 

consideradas como delituosas e a respectivas penas. Ressaltamos que em 1984, só foi 

aprovada a alteração da primeira parte. A parte especial permaneceu sem atualização. 

A Lei de Execuções Penais (LEP) – Lei nº 7.210/1984 – também surgiu nesse 

contexto. No Brasil, antes de 1984, a lei geral sobre o regime penitenciário era a Lei 

3.274/1957, considerada na prática como “letra morta”, entre outros motivos, por não 

prever sanções para o descumprimento de suas disposições. Depois de algumas 

tentativas de levar adiante um projeto para substituí-la, foi somente a partir de 1981, que 

uma comissão instituída pelo então Ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel conseguiu 

levar adiante a empreitada que resultaria na produção da Lei de Execução Penal em 

1984 (MIRABETE, 2004). 

Teixeira (2007, p. 6-7) mostra como a LEP seguiu coerentemente as orientações 

do relatório da CPI. Destaca entre as recomendações atendidas desse relatório:  

i) a individualização da pena; ii) a introdução de medidas desprisionalizadoras como a 

regulamentação da prisão-albergue, a criação de um sistema de penas alternativas e a 

efetiva progressividade de regimes da pena; iii) a atribuição de um extenso rol de 

direitos aos presos, como assistência judiciária, o trabalho, educação, etc, e, finalmente, 

iv)  a autonomia da execução penal e seu tratamento jurídico a partir de um estatuto 

legal que não mais restringisse a matéria à regulamentação tão-somente administrativa, 

o que representaria a definitiva colocação do problema carcerário na arena do conflito, 

onde, ao menos em tese, os direitos podem ser discutidos e as ações publicizadas 

(TEIXEIRA, 2007, p. 7). 

 

A LEP inaugurou uma nova lógica de funcionamento da execução de pena no 

Brasil. Promoveu-se uma jurisdicionalização dos conflitos
37

, na qual as pessoas presas 

passaram a poder litigar no Judiciário em defesa dos seus direitos, sob o amparo do 

                                                           
36 

Entre outras questões, Teixeira (2006) mostra como, apesar das orientações garantistas dos integrantes 

das comissões responsáveis pela reforma do Código Penal, algumas modificações consagraram a 

permanência de conteúdos positivistas. Para maiores informações sobre a reforma legal de 1984, ver 

Toledo (1994) e Teixeira (2006). 
37

 O modelo de jurisdicionalização dos conflitos vem sendo adotado desde a década de 1930 em países da 

Europa ocidental continental e se opõe ao modelo oposto ao de países anglo-saxões (EUA e Inglaterra) e 

da maioria da América Latina (TEIXEIRA, 2006).   
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devido processo legal. Significa a inclusão desses indivíduos na ordem jurídica 

(TEIXEIRA, 2006). 

Mas Alessandra Teixeira (2006) ponderou que o princípio da jurisdicionalização 

da execução penal não contou com a devida reformulação das instituições que lhe 

dariam efetividade. Assim, 

A operacionalização e efetivação desse princípio, previsto na LEP de 1984, teria 

demandado um empenho conjunto entre os Poderes Executivo e Judiciário, com vistas 

ao aparelhamento do sistema de justiça de execução – criação das varas de execução 

criminal, defensorias públicas, dotação de pessoal técnico e administrativo, além da 

própria reformulação da administração penitenciária. Para além desse empreendimento 

físico e operacional, a efetividade do princípio jurisdicionalizador exigiria ainda uma 

predisposição do juiz de execução, como principal ator designado pela legislação, a 

assumir a centralidade de tal processo (TEIXEIRA, 2006, p. 70). 

 

O que se verificou nessas últimas décadas, sobretudo a partir de 1990, quando da 

aprovação da Lei dos Crimes Hediondos – a Lei nº 8.072/1990, foi uma tendência de 

reformas legais no sentido diametralmente oposto ao “garantismo”, com a criação de 

novos tipos penais, o endurecimento de penas e a adoção da pena de prisão cada vez 

mais como regra, não como exceção. 

Este capítulo pretende fazer um breve panorama conjuntural da situação do 

sistema prisional do Estado de São Paulo a partir do enfoque dos direitos humanos. No 

primeiro momento, apresentaremos informações sobre a estrutura e a organização do 

sistema penitenciário de São Paulo. O passo seguinte será a exposição do arcabouço 

legal de direitos das pessoas presas no Brasil – a partir, essencialmente, das disposições 

da LEP e das RM –, e sua confrontação com algumas das práticas encontradas no 

cotidiano dos cárceres paulistas, a partir de documentos, pesquisas e impressões 

diversas de depoimentos colhidos durante a pesquisa. Depois, com a finalidade de 

fornecer um contraponto analítico para a situação dos direitos humanos no sistema 

prisional, observaremos a perspectiva dos gestores e dos agentes penitenciários sobre a 

questão. Enfim, trataremos da histórica resistência aos direitos humanos na população 

do Estado de São Paulo e como esse fato se insere em um sistema democrático 

constitucional. 
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2.1. Notas sobre a estrutura e a organização formal do sistema prisional paulista 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) concede a cada estado 

da federação a gestão de seus sistemas penitenciários. Como vimos, no caso de São 

Paulo, há uma Secretaria de Estado competente para tanto: a Secretaria de 

Administração Penitenciária (SAP/SP). 

A Secretaria de Administração Penitenciária comanda o sistema prisional do 

Estado a partir da cidade de São Paulo, mas sua estrutura de coordenação – as 

Coordenadorias da SAP/SP – tem funcionado de maneira descentralizada desde a mega-

rebelião de 2001, com cinco Coordenadorias Regionais: São Paulo e Grande São Paulo, 

Região do Vale do Paraíba e Litoral, Região Central do Estado, Região Noroeste do 

Estado e Região Oeste do Estado
38

. 

Como qualquer outra secretaria de Estado, a SAP/SP possui uma estrutura 

complexa com diversos departamentos gerais
39

. Mas ela também dispõe de estruturas 

específicas, como a Escola de Administração Penitenciária – que organiza cursos 

diversos de formação para os servidores e funcionários da Secretaria, o departamento de 

controle e execução penal e os quatro órgãos que serão objeto de pesquisa empírica 

mais adiante: a Ouvidoria, a Corregedoria, o Conselho Penitenciário e o Conselho 

Estadual de Política Criminal e Penitenciária.  

Em 2009, o sistema prisional contava com 19.231 agentes penitenciários homens 

e 2.968 mulheres e mais 4.409 agentes de escolta e vigilância penitenciária (A BASE do 

sistema prisional, 2009). 

Na gestão de cada unidade prisional do Estado de São Paulo, há, além de um 

Diretor geral do estabelecimento, outros diretores de setores distintos, como de 

educação, de segurança e disciplina, de qualificação profissional e produção e o diretor 

técnico de departamento, cada qual responsável por uma área específica.  

Conforme dados oficiais fornecidos ao Depen/MJ
40

 referentes a junho de 2012, o 

Estado de São Paulo conta com 190 mil pessoas, o que representa cerca de 35% do total 

                                                           
38

 Ver o organograma da SAP/SP em anexo. 
39

 Podemos citar o Grupo de Planejamento Setorial, a Assessoria de Imprensa, o Comitê gestor de 

informação, a Consultoria jurídica e os departamentos de Recursos Humanos, de engenharia, de 

administração e de tecnologia e informação. 
40

 Desde o final de 2004, o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), ligado ao Ministério da 

Justiça, passou a organizar o Sistema Nacional de Informação Penitenciária (INFOPEN). Trata-se de um 

sistema que divulga em um único terminal, todas as informações prestadas sobre os Sistemas 

Penitenciários de todas as unidades da federação. Cada Secretaria de Estado gestora dos assuntos 

penitenciários é responsável pela produção e pelo envio dos dados ao DEPEN. Significa um notável 
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de presos do país (BRASIL, 2012). O número de presos, tanto neste estado da federação 

quanto no país, aumentou vertiginosamente nas últimas décadas. 

O aumento da população carcerária do Estado de São Paulo tem sido assustador. 

Em 1976, havia 17.192 presos, sendo 7.800 deles nas cadeias públicas e 9.392 na rede 

da Secretaria da Justiça, dos quais 6473 estavam na Casa de Detenção de São Paulo e 

1200 na Penitenciária do Estado (SALLA, 2007, p. 73). Em 2001 o número total de 

presos no Estado de São Paulo saltou para 67.624 e em 2011, para 180.059. Esse 

crescimento continua na atualidade, sendo que em apenas seis meses, entre dezembro de 

2011 e junho de 2012, essa população aumentou em dez mil pessoas.  

No Brasil, nesse período entre 2001 e 2011, conforme dados do Depen/MJ, o 

número de presos duplicou, passando de 233.859 – em 2001 – para 514.582 – em 2011 

(BRASIL, 2012). Mais precisamente, houve um aumento de 120%. Conforme mostra 

pesquisa recente de Campos (2013), é particularmente preocupante o encarceramento 

referente a delitos ligados às substâncias psicoativas ilícitas, sobretudo após a edição da 

Lei 11.343 de 2006, conhecida como a “Nova Lei de Drogas”. Pois se em 2005, o 

número absoluto de acusados e condenados por esses delitos era de 13% do total de 

presos e presas do Brasil, em 2012, esse percentual passou para 26%. 

A expansão do sistema prisional de São Paulo nas últimas década pode ser 

observada também a partir das cifras orçamentárias. A “tabela 1” mostra a variação das 

despesas da SAP/SP nas leis orçamentárias do Estado de São Paulo desde 1996 até 2014 

em números totais e relativos, conforme o total de despesas do Governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
avanço na transparência e o início de prestação de contas de informações que não estavam disponíveis 

antes, mas a ausência da clareza em relação aos critérios metodológicos utilizados no levantamento de 

algumas das informações divulgadas, permite aos gestores do sistema certa discricionariedade na 

apuração dos resultados.  
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Tabela 1- Evolução do orçamento da Secretaria de Administração Penitenciária 

(previsto/fixado na Lei Orçamentária) 

  1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Orçamento 

SAP/SP 

em bilhões 

de R$ 

0,24 0,47 0,39 0,61 1,02 1,32 1,92 2,42 2,903 3,95 

% do Total 

de 

Despesas 

do 

Governo 

0,75 1,30 1,00 1,22 1,63 1,62 1,98 1,92 1,85 2,09 

Fonte: SÃO PAULO. Secretaria do Planejamento. Leis orçamentárias anuais. São Paulo: SP, 2014. 

Disponível em http://www.planejamento.sp.gov.br/index.php?id=13 . Acesso em 11.02.2014. 

 

O “gráfico A” traz os dados da “tabela 1” e permite a visualização do grande 

aumento das despesas da SAP/SP ao longo do período de quase duas décadas. 

  

 

 

A Secretaria de Estado recebeu crescentes aportes de recursos e expandiu sua 

importância no orçamento do Governo. 

Fenômenos semelhantes de encarceramento em massa também foram 

observados em outros países desde os anos 1970, como mostram os estudos de David 
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Gráfico A: Evolução do orçamento da SAP/SP  

(previsto/fixado na Lei Orçamentária) 

Orçamento SAP/SP em Bilhões de R$. 

% do Total de Despesas do Governo. 

Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: SÃO PAULO. Secretaria do Planejamento. Leis orçamentárias anuais. São 
Paulo: SP, 2014. Disponível em http://www.planejamento.sp.gov.br/index.php?id=13 . Acesso em 11.02.2014. 
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Garland (2006) e Loïc Wacquant (2007). Embora as análises se refiram a contextos 

distintos do brasileiro – e mais especificamente do paulista –, esses estudos trazem 

algumas luzes para compreendermos nossa realidade. Nos casos dos países anglo-

saxões, o grande encarceramento das últimas décadas teve relação com políticas 

liberalizantes e com as reformas do Estado promovidas no mesmo período. Enquanto os 

orçamentos das políticas redistributivas foram gradativamente reduzidos, os da 

Segurança e do sistema punitivo avançaram. 

No contexto de revisão do papel do Estado nas reformas liberalizantes dos 

Estados Unidos e da Grã-Bretanha, David Garland (2006) verificou uma mudança 

recente do paradigma de política penitenciária, abandonando-se a perspectiva do 

“Estado penal-previdenciário” – identificado com uma estrutura híbrida que associava 

“o legalismo liberal do devido processo legal e da punição proporcional com um 

compromisso correcionista de reabilitação, bem-estar e o saber criminológico 

especializado” –, adotando-se, em seu lugar a perspectiva de gestão de populações 

através de sofisticados mecanismos de controle.  

Segundo Wacquant (2007), o aumento exponencial do número de presos nos 

Estados Unidos no final do século XX não foi proporcional ao aumento da 

criminalidade e associou-se à diminuição do alcance de políticas de seguridade social 

das agências estatais, afetando grandes parcelas das populações mais pobres. À medida 

que o Estado deixou de ocupar espaço nessas políticas, reforçou cada vez mais seu 

aparato de controle e de punição. Dessa forma, o alargamento do sistema penal tornou-

se “um componente essencial do próprio Estado neoliberal”. Políticas dessa natureza 

empreendidas inicialmente na América do Norte acabaram influenciando alguns países 

da Europa ocidental e da América do Sul, entre os quais o Brasil. Embora o Brasil tenha 

uma série de diferenças no nível de desenvolvimento econômico, na história política, no 

âmbito das desigualdades sociais e no sistema de justiça, a influência política 

estadunidense em nosso País não é nada desprezível.  

Em 2009, segundo dados do Relatório da CPI do Sistema Carcerário da Câmara 

dos Deputados, de 2009, o estado de São Paulo possuía 157.435 presos, para 90.816 

vagas (BRASIL, 2009a). Segundo dados oficiais, em 2011 a Secretaria de 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) era responsável pela 

gestão de 154 unidades prisionais, havendo mais 14 em construção, onde estavam 

custodiadas 184.413 pessoas (SÃO PAULO, 2011c). Havia outros 6.405 presos no 
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Estado de São Paulo sob a responsabilidade de outras instituições, como a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado e a Polícia Federal. O cenário do sistema prisional de São 

Paulo, contudo, é inegavelmente de superlotação, sendo estimada, segundo estatísticas 

oficiais do Estado de São Paulo prestadas ao Depen/MJ, a carência de 88.635 vagas 

(BRASIL, 2012).  

Este pesquisador não encontrou informações sobre o critério e a metodologia 

utilizada para apurar esse total e nem sobre qual o espaço mínimo considerado no 

Estado de São Paulo para cada vaga. É certo que a situação está muito longe daquilo 

previsto nas disposições das Regras Mínimas das Organizações das Nações Unidas para 

o Tratamento do Recluso, que preveem o direito a celas individuais com o mínimo de 6 

metros quadrados. 

Assim, Rodolfo Valente
41

, agente da Pastoral Carcerária, acredita que esses 

dados oficiais não obedecem a critérios claramente definidos e subestimam a real 

situação de superlotação. Ele sustenta que o Governo do Estado de São Paulo por vezes 

amplia os números oficiais de vagas com pouquíssimo investimento e sem melhorar em 

nada as condições de vida no interior das prisões. Cita como exemplo emblemático de 

estratégias dessa natureza, a criação de mais um andar em beliches – transformando-os 

em “triliches” –, sem a construção de uma escada para propiciar o acesso seguro até o 

andar mais alto e nem tampouco a colocação de uma barra de proteção para a segurança 

da pessoa que nele dorme
42

.   

Nesse sentido, reportagem recente do jornal Folha de S. Paulo (GESTÃO 

Alckmin conta até enfermarias e infla vagas em presídios, 2014) denunciou alguns 

estratagemas atribuídos ao Governo estadual paulista para aumentar o número de vagas 

sem a utilização de um tijolo sequer. A gestão de Geraldo Alckmin teria passado a 

contabilizar espaços já existentes em sua estrutura voltados para abrigar internos 

temporariamente, como novas vagas. Assim, das 14.733 vagas novas do sistema 

prisional paulista, 9.497 seriam referentes a locais como espaços para fins de punição 

(“disciplina”), de isolamento de pessoas ameaçadas (“seguro”), de triagem e de 

atendimento médico (as enfermarias). As demais 5.236 seriam provenientes de reformas 

nas unidades. Essa metodologia de contagem de vagas não seria a mesma adotada em 
                                                           
41

 Depoimento prestado ao autor em 09.04.2013. 
42

 Rodolfo relatou um caso específico denunciado para a Pastoral Carcerária no qual um preso teria caído 

de um “terceiro andar” desses triliches durante o sono. Em consequência disso, perdeu os movimentos de 

parte do corpo e sofreu muita dor por mais de um dia sem receber o atendimento médico adequado. Foi 

removido tardiamente para um hospital, onde veio a falecer pouco tempo depois em decorrência desses 

ferimentos (Depoimento prestado ao autor em 09.04.2013). 
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outros estados da federação, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, que não consideram 

esses espaços entre o total de vagas dos estabelecimentos. 

Cada estabelecimento prisional tem um tamanho diferenciado e uma lógica 

própria de ocupação e lotação. A Penitenciária Feminina da Capital, por exemplo, 

abrigava, em 2011, 844 mulheres para 251 vagas, enquanto a Penitenciária Feminina de 

Sant’Ana, no mesmo período, abrigava 2467 mulheres para 2400 vagas (SÃO PAULO, 

2011c). 

Já os Centros de Detenção Provisória (CDPs), são destinados, em princípio, para 

acusados que aguardam o julgamento, separados dos condenados que deveriam ocupar 

apenas as penitenciárias. Mas os CDPs parecem apresentar maior lotação média do que 

a das penitenciárias. Exemplos de situação alarmante de superlotação são o CDP II de 

Guarulhos, com uma população de 2102 presos para apenas 768 vagas e o CDP IV de 

Pinheiros, com 1600 pessoas para apenas 512 vagas. Mas há penitenciárias que também 

contam com uma situação alarmante de superlotação, como é o caso da Penitenciária 

Tremembé I, com 1328 homens, para apenas 538 vagas ou da Penitenciária III de 

Franco da Rocha, com 1618 presos, para 600 vagas (SÃO PAULO, 2011c). 

Há, por outro lado, estabelecimentos com a capacidade sub-aproveitada, como é 

o caso de vários Centros de Ressocialização (CRs), a exemplo do de Mogi Mirim, que 

contava, em 2011, com 111 pessoas ocupando 210 vagas ou o de Bragança, que 

abrigava 136 pessoas para 240 vagas (SÃO PAULO, 2011c).  

Quanto à distribuição por sexo, enquanto a população encarcerada no Brasil 

contava, em 2011, com 480.524 homens e 34.058 mulheres, no estado de São Paulo 

esses números eram de 164.298 e 9762, respectivamente (BRASIL, 2011). Embora seja 

grande a diferença quantitativa por sexo, preocupa o maior aumento recente de prisões 

de mulheres em relação às de homens
43

.  

Quanto à distribuição racial das pessoas presas no Estado de São Paulo, os 

presos que declararam ter a cor de pele branca totalizam 72.033, enquanto 59.846 

assumiram-se pardos e apenas 26.693 negros. Não há um padrão para o preenchimento 

dessas informações. Em muitos casos sabe-se que é realizado de forma livre por parte 

de servidor do Estado e, em outros, toma-se por base a autodeclaração da pessoa 

acusada ou condenada. Nesse último caso, é possível haver muitos casos nos quais a 

                                                           
43

 Ao comparar a população de homens e de mulheres encarcerados no Estado de São Paulo entre 

dezembro de 2005 e junho de 2012, nota-se o aumento de 49,19% da população masculina e de 164,18% 

da população feminina (BRASIL, 2011). 
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pessoa pode optar por outra cor de pele temendo a discriminação racial por parte do 

Judiciário, o que já foi apontado em pesquisas empíricas
44

. O sociólogo Carlos Costa 

Ribeiro, estudioso de questões de desigualdades raciais, admitiu que as autodeclarações 

tendem, em vários contextos, a um “embranquecimento” da pele, numa “estratégia para 

enfrentar a barreira do preconceito” (RODRIGUES, 2014).   

Quanto às acusações de crimes mais recorrentes que motivam as prisões no 

Estado de São Paulo destacam-se duas modalidades: aqueles contra o patrimônio e 

aqueles ligados a entorpecentes. Mas as estatísticas desses delitos diferem 

completamente conforme o sexo da pessoa presa. Enquanto 67,58% dos homens presos 

são acusados por crimes contra o patrimônio, esse número para as mulheres é de 

19,52%. Mas enquanto 64% das mulheres respondem por delitos ligados a 

entorpecentes, essa porcentagem para os homens corresponde a 28,39% (SÃO PAULO, 

2013e). 

Mas nesse ponto, faz-se necessário um esclarecimento adicional em relação às 

estatísticas. Ocorre que há muitos casos de presos que respondem a mais de uma 

acusação. Assim, segundo os dados referentes a dezembro de 2011, havia um total de 

203.712 acusações para um universo de 174.060 presos sob a responsabilidade da 

Secretaria de Administração Penitenciária (SÃO PAULO, 2011c). 

Quanto aos delitos que mais atemorizam a população brasileira e despertam a 

sensação de insegurança na coletividade, verifica-se uma incidência bem reduzida deles 

no total dessas acusações. Havia, em dezembro de 2011, referente às pessoas presas no 

Estado de São Paulo, 3.189 acusações de estupro, 5.821 de latrocínios, 1.599 casos de 

extorsão mediante sequestro e 17.479 homicídios (SÃO PAULO, 2011c).  

Quanto ao tempo das penas, a maioria dos presos e presas do Estado de São 

Paulo não é condenada a penas longas. As penas fixadas em período superior a 15 anos 

equivalem, conforme dados de junho de 2012, a 17,05% do total. A grande maioria – 

98,05% – dessas condenações mais severas refere-se a pessoas do sexo masculino 

(BRASIL, 2011).  

Cumpre ainda ressaltar que entre os referidos delitos contra o patrimônio, uma 

significativa porcentagem de 33,4% refere-se a condutas consideradas não violentas e, 

portanto, de gravidade menor. 

                                                           
44

 Sérgio Adorno (1995, p. 59), por exemplo, constatou que os negros processados em crime de roubo 

qualificado são percentualmente mais condenados e menos absolvidos em comparação com os brancos.  
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O número de presos provisórios – aqueles que ainda aguardam uma decisão final 

da justiça a respeito de suas acusações – no Estado de São Paulo em 2011 era de 57.798, 

mesmo com um sistema jurídico que consagra a presunção de inocência e considera que 

a prisão é indicada – ao menos em tese – para os casos mais graves
45

. O número de 

presos condenados no Estado era de 116.262. 

Pesquisa recente sobre presos provisórios no estado de São Paulo verificou o uso 

abusivo da prisão provisória, tanto pela polícia, quanto pelo Judiciário (SOU DA PAZ, 

2012). A pesquisa de Barreto (2007), especificamente sobre casos de furto, também 

apontou para o uso desproporcional de prisão provisória. Apenas para citar um exemplo 

de abuso, entre os presos provisórios, há muitos casos de manutenção de pessoas 

privadas de liberdade acusadas por delitos cuja pena aplicável, em caso de condenação, 

não será em meio fechado. 

Entre os condenados em regime fechado no estado de São Paulo, 17,78% das 

penas são fixadas em menos de quatro anos. A regra do Código Penal é que penas de até 

quatro anos sejam cumpridas inicialmente em regime aberto, mas há exceções que 

permitem o início de cumprimento da pena em regime mais gravoso, como no caso de 

reincidência. Apesar disso, há muitos casos em que juízes aplicam o regime mais grave 

do que aquele previsto em lei, conforme mostra uma pesquisa sobre decisões judiciais 

em crimes de roubo em São Paulo (IBCCRIM; IDDD, 2005). 

Quanto às atividades destinadas à “ressocialização” dos detentos, segundo dados 

de dezembro de 2012, apenas 8,25% dos presos do estado submetem-se a atividades 

educacionais.  Somente 24,39% trabalham nos estabelecimentos. E para o tratamento de 

enfermidades mais sérias há à disposição dos mais de 190 mil presos do estado de São 

Paulo apenas 699 leitos ambulatoriais (BRASIL, 2011). Como veremos a seguir, esses 

últimos números são insuficientes para atender à previsão legal de direitos humanos das 

pessoas presas. 

Para dar conta de toda essa população, o sistema judicial paulista, segundo dados 

da CPI do Sistema Prisional da Câmara dos Deputados, de 2009, para atender aos 645 

municípios do estado, era dividido em 671 comarcas. Contava com “1.883 juízes 

(salário inicial de R$ 19.955,44), 1.709 promotores (salário inicial de R$ 19.748,00), 

400 defensores (salário de R$ 5.045,00) e 353 desembargadores” (BRASIL, 2009a).  

                                                           
45

 Estranhamente, os primeiros sete levantamentos de dados do Estado de São Paulo fornecidos ao 

DEPEN desde o final de 2005 traziam o número de “zero” presas provisórias. Somente o relatório de 

junho de 2009 traria pela primeira vez esse cálculo. Isso não significa que antes não houvesse nenhuma 

presa provisória. O que não havia era o cuidado com a produção dessa informação (BRASIL, 2011). 
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2.2. Os direitos das pessoas presas entre a previsão legal e a efetividade 

 

Para o estudo do funcionamento de determinados órgãos com potencial de 

accountability intraestatal e societal no sistema prisional do estado de São Paulo, 

considera-se necessária a elaboração de um breve panorama sobre a conjuntura prática 

dos direitos humanos nos cárceres do Estado de São Paulo, tomando por base sua 

previsão legal. 

Quando se pensa na previsão legal de direitos humanos de pessoas presas no 

Brasil, é preciso considerar, na normativa interna, as prescrições da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988 e da Lei de Execuções Penais (LEP), 

Lei Federal n. 7210/1984, e, na normativa internacional, das Regras Mínimas das 

Nações Unidas de Tratamento do Recluso (RM) de 1955, ampliadas em 1977, e da 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, de 2002.  

Primeiramente é preciso destacar alguns dispositivos da Constituição de 1988, 

como aquele que consagra a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da 

República (art. 1º, III), aquele que afirma a prevalência dos direitos humanos entre os 

princípios regentes das Relações Internacionais do Brasil (art. 4º, II) e aqueles que 

preveem entre os objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária (art. 3º, I) e a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.  

Entre os direitos constitucionais mais importantes que atingem pessoas presas 

destacam-se a vedação de tratamentos desumanos e degradantes e da prática de tortura 

(art. 5º, III), o respeito à integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX), o direito 

ao “habeas corpus” (art. 5º, LXVIII) 
46

, a presunção de inocência (art. 5º, inc.LVII), o 

direito às presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período de aleitamento 

(art. 5º, L), o direito à individualização da pena (art. 5º, XLVI) e à separação dos presos 

conforme “a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado” (art. 5º, XLVIII), a 

liberdade de consciência e de crença e o livre exercício de cultos religiosos (art. 5º, VI) 

e o direito à prestação de assistência religiosa (art. 5º, VII). Como se verá a seguir, esses 

                                                           
46

 Art. 5º, LXVIII. “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 

sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” 
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direitos aparecem de forma mais detalhada na Lei de Execuções Penais e nas Regras 

Mínimas da Organização das Nações Unidas para o Tratamento do Recluso. 

A Constituição dispõe também sobre as competências para legislar. Conforme 

dispõe o inciso I, do artigo 22, de nossa Constituição da República, a competência para 

legislar sobre matéria penal e processual é privativa da União. Por competência 

privativa entende-se que apenas a União pode regular tais matérias, salvo o caso de 

haver uma lei complementar autorizando os estados da federação a legislar sobre 

matérias específicas, caso em que a União apenas poderá dispor sobre regras gerais. 

Os estados da federação estão autorizados a legislar sobre direito penitenciário 

“concorrentemente” com a União (inc. I, art. 24, CRFB), o que significa que a 

competência da União nesses assuntos limita-se a normas gerais e os estados federados 

podem complementar as disposições. Essa regulamentação complementar dos estados 

da federação não pode contrariar a legislação geral. Pode aumentar o rol de direitos em 

relação à normativa constitucional e a leis federais, mas nunca reduzi-los. 

Os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil são 

reconhecidos no direito brasileiro por força do disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 

5º da Constituição Federal
47

. 

No caso de São Paulo, a Constituição estadual prevê expressamente que sua 

legislação penitenciária deverá respeitar as Regras Mínimas da Organização das Nações 

Unidas para o Tratamento do Recluso (art. 143). 

Com base nas referidas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento 

do Recluso (RM) e na Lei de Execução Penal (LEP), podemos classificar os direitos das 

pessoas privadas de liberdade nas seguintes categorias: direitos de integridade física e 

moral; de não discriminação, de classificação/separação; de assistência material, 

jurídica e religiosa; de defesa e contraditório; a um estabelecimento adequado; à higiene 

pessoal; de informação e queixa; de voto do preso provisório; de assistência 

educacional, social, à saúde e ao egresso; de trabalho (interno e externo); e a atividades 

de recreio e culturais.  

                                                           
47

 Apesar de haver alguma polêmica entre estudiosos da área jurídica sobre o status legal da norma de 

Tratados internacionais de direitos humanos, em recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, de 

dezembro de 2008, sobre a validade de dispositivo do Pacto de San José da Costa Rica referente à prisão 

por dívidas, a maioria dos ministros da Corte entendeu que a normativa internacional de direitos humanos 

é recepcionada como norma situada abaixo das normas constitucionais mas acima das normas ordinárias. 

Essa discussão costuma aparecer quando há algum conflito de normas internas e externas em casos 

específicos. 
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Os direitos de integridade física e moral são considerados direitos civis. 

Incluem os direitos de vedação a sanção coletiva, a sanção cruel ou degradante e de 

proteção contra o sensacionalismo. 

Os depoimentos colhidos nesta pesquisa dão conta de muitas denúncias de maus 

tratos e de tratamentos cruéis em estabelecimentos prisionais de São Paulo. Maria 

Railda Silva Alves
48

, com ampla experiência acompanhando de perto familiares de 

pessoas presas no Estado de São Paulo, afirmou que costuma ouvir numerosos relatos 

de torturas psicológicas e físicas contra presos trazidos pelas famílias atendidas pela 

associação que presidia, a Amparar (Associação de Amigos e Familiares de Presos e 

Presas do estado de São Paulo). Destacou especialmente um dos presídios situados na 

cidade de Presidente Venceslau como aquele onde essas práticas seriam mais comuns. 

Tratando-se de maus-tratos, sustentou que as mulheres sofriam até mais do que os 

homens dentro das prisões, uma vez que costumavam ser mais rebeldes no cotidiano, o 

que geraria conflitos mais frequentes
49

. 

O psiquiatra Paulo César Sampaio, com grande experiência profissional no 

sistema penitenciário de São Paulo, contou que já testemunhara, acompanhara e ouvira 

das próprias vítimas numerosos relatos de tortura no sistema prisional do estado de São 

Paulo. Na Pastoral Carcerária, na Acat Brasil (Ação dos Cristãos para a Abolição da 

Tortura) e no Grupo Tortura Nunca Mais, já ajudou a elaborar inúmeras denúncias para 

órgãos nacionais e internacionais
50

. 

Quanto ao órgão de repressão a conflitos das forças de segurança do Estado – da 

Secretaria de Administração Penitenciária – que age no interior das unidades prisionais 

– o Grupo de Intervenção Rápida (Gir) –, Maria Railda Silva Alves
51

 denunciou que ele 

era muito temido por parte dos presos e que seus integrantes eram conhecidos como “os 

ninjas” por parte do vocabulário nativo da população prisional, numa alusão às toucas 

pretas que cobriam suas cabeças durante suas ações, num expediente voltado para 

preservar suas identidades e garantir a impunidade em casos de abusos. O Defensor 

Público Patrick Lemos Cacicedo
52

 também criticou enfaticamente o Gir. Para além das 

                                                           
48

 Depoimento dado ao autor em 14.04.2013. 
49

 Maria Railda Alves. Depoimento dado ao autor em 29.04.2013. 
50

Entre tais denúncias, para citar apenas um exemplo, esse entrevistado mostrou para esse pesquisador: 

um documento enviado para o sistema regional interamericano de direitos humanos, fruto de visitas dos 

membros da ACAT a unidades prisionais de Itirapina, Getulina, Mirandópolis e Jundiaí, em 2006, 

denunciando incontáveis crimes praticados por servidores do Estado contra presos e seus familiares 

(Paulo César Sampaio. Depoimento dado ao autor em 05.07.2013). 
51

 Depoimento dado ao autor em 29.04.2013. 
52

 Depoimento dado ao autor em 07.05.2013. 
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ações violentas atribuídas ao grupo
53

, o depoente sustentou que o Gir funcionava como 

uma espécie de mecanismo de terror do sistema penitenciário, sendo o seu nome usado 

frequentemente como ameaça por servidores penitenciários para manter sua autoridade.  

A Pastoral Carcerária e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

reuniram vários relatos de maus-tratos e torturas no sistema prisional em 2010, em um 

documento intitulado “Relatório sobre tortura: uma experiência de monitoramento dos 

locais de detenção para prevenção da tortura” (PASTORAL CARCERÁRIA, 2010). 

Apesar de inúmeros casos relatados e de recorrentes denúncias, prevalece a 

impunidade dos autores de tortura. Conforme os dados referentes a dezembro de 2011, 

apenas 37 pessoas em todo o São Paulo estavam presas pela acusação de tortura, nos 

termos da Lei 9.455 de 07/04/1997 (BRASIL, 2011). 

Os direitos de classificação e separação são também considerados direitos 

civis e abrangem o direito a uma comissão técnica de classificação que separe o 

condenado do preso provisório, o primário do reincidente, o acusado por delito grave do 

acusado por delito mais brando, os jovens dos adultos, os homens das mulheres e que 

busque a colocação da pessoa no local mais adequado conforme as medidas indicadas 

para cada preso, respeitando a individualização da pena.  

Quanto a esse direito, os depoimentos costumam coincidir no sentido de que 

homens e mulheres no sistema prisional paulista são separados
54

 e de que inexiste a 

separação do primário em relação ao reincidente e a do acusado por delito grave em 

relação ao acusado por delito mais brando. Também confirmam o fato de que nas 

Penitenciárias há apenas condenados, não havendo mistura deles com presos 

provisórios, o que já ocorre frequentemente em estabelecimentos como centros de 

detenção provisória e cadeias públicas, destinados, em tese, apenas para os presos 

provisórios.  

                                                           
53

 Patrick Lemos Cacicedo citou o exemplo de denúncia recebida na Defensoria de ação violenta atribuída 

ao GIR em uma unidade prisional no município da Praia Grande, quando presos teriam sido vítimas de 

tiros de bala de borracha, quando já se encontravam rendidos e nus no pátio (Depoimento prestado ao 

autor em 07.05.2013). 
54

 Paulo César Sampaio lembrou-se de um único caso nesse sentido, ocorrido na casa de custódia de 

Taubaté, em 2000, no qual uma mulher conhecida como “Maria do Pó” permanecera presa em uma cela 

isolada em um estabelecimento de segurança máxima masculino (Depoimento prestado ao autor em 

05.07.2013). Notícia dessa época (MARIA do Pó volta para Taubaté, 2000), além de confirmar a 

informação, denunciou a presença de outras cinco mulheres encarceradas no mesmo estabelecimento 

masculino, ao lado de “Maria do Pó”. Embora estivessem em celas separadas dos homens, uma rebelião 

ocorrida na unidade em meados de dezembro de 2000 deixou a integridade delas sob grave ameaça. Esse 

caso, entretanto, foi o único registro dessa natureza encontrado na história recente do sistema prisional de 

São Paulo.  
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O Defensor Público Patrick Lemos Cacicedo
55

 e o agente da Pastoral Carcerária 

Rodolfo Valente
56

 ressaltaram que a situação dos centros de detenção provisória e das 

cadeias públicas costumava ser muito pior que a das penitenciárias, pelo fato de não 

serem estabelecimentos construídos para o cumprimento de pena, dispondo de estrutura 

mínima e precária para o cumprimento de pena. Por isso, serviços de assistência 

judiciária atendiam a reiterados pedidos de condenados que desejam simplesmente ser 

transferidos de forma definitiva para penitenciárias.  

O referido Defensor Público
57

 lamentou o fato de pessoas que ainda nem sequer 

tiveram sua culpa reconhecida pela justiça e que poderão até vir a ser absolvidas quando 

do desfecho do processo, fossem expostas a uma experiência muito pior e mais 

degradante do que aquela que iriam vivenciar na hipótese de serem efetivamente 

condenadas. 

Quanto à separação de jovens e adultos, Maria Raílda Alves lembrou de alguns 

episódios ocorridos na primeira gestão de Geraldo Alckmin, em que jovens-adultos 

(entre dezoito e vinte e um anos) em pleno cumprimento de medidas sócio-educativas 

foram transferidos sumariamente para unidades prisionais de adultos sob acusações 

genéricas de delitos durante distúrbios em unidade de internação da Fundação Casa
58

. 

Ainda nessa lógica de diferenciação e separação das pessoas presas, o Brasil 

adota o sistema progressivo de cumprimento de pena, o que significa que há a 

possibilidade de mudança gradual de regime, do mais fechado até o mais aberto, com a 

conquista gradativa de novos direitos conforme a avaliação meritocrática com base no 

bom comportamento. Apesar da previsão legal, uma pesquisa de campo realizada na 

Vara de Execução Penal de São Paulo apontou para uma realidade diversa na prática 

judicial. Em um universo de 339 processos pesquisados, apenas 22,1% dos presos tinha 

obtido a progressão de regime. 72,5% desses beneficiados precisaram cumprir mais de 

1/3 da pena para conseguir o benefício, embora a regra geral fixasse a fração de 1/6. 

Apenas 26,4% dos pedidos de progressão tinham sido deferidos pela autoridade 

judiciária (TEIXEIRA, BORDINI, 2003). 

Os direitos de assistência material são também considerados direitos civis e 

incluem os direitos a uma alimentação suficiente, com valor nutritivo adequado à saúde, 

de qualidade e bem preparada; ao vestuário limpo e em bom estado, adaptado às 
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condições de clima e saúde, sem ser degradante nem tampouco humilhante; e a roupas 

próprias ou diferenciadas para o preso provisório, em respeito ao princípio da presunção 

de inocência.  

A presidenta da Amparar Maria Railda Silva Alves
59

 queixou-se da postura do 

Estado e de seus agentes que, além de não prestarem quase nenhum auxílio material aos 

presos, ainda dificultavam frequentemente a entrada de alguns bens trazidos por 

familiares. Denunciou casos nos quais os artigos de alimentação e higiene levados aos 

parentes no “jumbo”
60

 tinham sido violados e outros em que determinados bens eram 

aleatoriamente proibidos de ingressar na unidade conforme a decisão arbitrária de 

agentes penitenciários. 

Em 2012, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

organizou uma Audiência Pública para discutir a precariedade da assistência material no 

Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo. Vários depoimentos de familiares de 

presos e de representantes de movimentos sociais foram tomados narrando condições de 

extrema carência de artigos mais básicos de subsistência. Em Parecer do Núcleo da 

Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de 24.08.2012 (SÃO PAULO, 

2012b) são citados exemplos dessa situação: no Centro de Detenção Provisória de 

Diadema eram disponibilizados apenas 309 sabonetes por ano para 1205 presos e no 

Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra havia apenas 878 rolos de papel 

higiênico para 2.284 presos, o que significa menos de um metro por mês para cada 

pessoa. Ou seja, o Estado não fornece as mínimas condições materiais de dignidade para 

as pessoas reclusas e transfere toda a responsabilidade para os familiares. 

Outro problema grave com relação à violação dos direitos à assistência material 

refere-se à falta de água, que parece ser recorrente em muitos estabelecimentos, 

conforme relata o Defensor Público Patrick Lemos Cacicedo. Diante de frequentes 

denúncias de racionamento de água em unidades prisionais, o Núcleo da Situação 

Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem provocado o Judiciário 

para intervir no problema. Em parte, este entrevistado crê que os estabelecimentos não 

foram pensados para abastecer as necessidades mais básicas de uma quantidade tão 

grande de presos. Por outro lado, diante da divulgação de notícia na página da Secretaria 

de Administração Penitenciária sobre a premiação de diretores de unidades prisionais 
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 Maria Railda Silva Alves. Depoimento dado ao autor no dia 15.04.2013. 
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pela economia de água
61

, este Defensor Público crê que o racionamento de água faz 

parte de uma política consciente de economia de recursos por parte deste governo 

estadual
62

. 

Maria Railda Silva Alves afirmou que o Estado costuma obrigar os presos na 

triagem de ingresso nos estabelecimentos a assinar o recebimento de um kit com 

produtos novos como uma camiseta nova, uma calça, um chinelo, roupas íntimas, uma 

gilete para se barbear, pasta de dente, escova de dente, toalha, sabonete e papel 

higiênico, enquanto na realidade recebiam muito menos do que o declarado (“apenas 

uma calça surrada e uma camiseta velha”). Em face da omissão do Estado, segundo essa 

depoente, os próprios presos desenvolveram uma rede de solidariedade interna para 

ajudar os novatos, fornecendo-lhes praticamente tudo aquilo que o Estado apenas 

prometia, quando do ingresso da pessoa nas unidades. Essa regra informal dispunha que 

todos os novatos recebessem bens materiais básicos providenciados por outros internos 

recém-chegados ao estabelecimento. Aqueles que não contavam com visitas de 

familiares estariam dispensados de qualquer obrigação, mas aqueles que recebem o 

“jumbo” nos dias de visita deveriam solicitar a seus entes a compra de bens materiais 

para montar um outro “kit” semelhante ao recebido, a ser entregue a algum próximo 

ingressante no sistema. Para todos aqueles que não contarem com visitas frequentes 

trazendo-lhes bens básicos de subsistência, é organizada, depois de todos os dias de 

visita, uma coleta de doações de bens materiais
63

.  

Parece se tratar de um exemplo prático do fenômeno chamado por Erving 

Goffman (2010, p. 55) de “processo de confraternização”, no qual:  

pessoas socialmente distantes desenvolvem apoio mútuo e resistência a um sistema que 

as forçou à intimidade numa única comunidade igualitária de destino. O recém-admitido 

frequentemente parte de algo semelhante às concepções erradas e populares da equipe 

dirigente quanto ao caráter dos internados; acaba por descobrir que quase todos os seus 

companheiros têm todas as qualidades de seres humanos comuns, ocasionalmente 

decentes, e que merecem simpatia e apoio. Os delitos que, segundo se sabe, os 

internados cometeram fora deixam de dar um meio eficiente para julgar suas qualidades 

pessoais – uma lição que aparentemente, os que apresentavam ‘problemas de 
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consciência’ para não aceitar a convocação militar aprenderam na prisão. Além disso, se 

os internados são pessoas acusadas de terem cometido algum crime contra a sociedade, 

o internado recém-chegado, embora algumas vezes realmente não tenha qualquer culpa 

pode chegar a compartilhar os sentimentos de culpa de seus companheiros, bem como 

suas complexas defesas contra tais sentimentos. Tendem a desenvolver-se um sentido 

de injustiça comum e um sentido de amargura contra o mundo externo, o que assinala 

um movimento importante na carreira moral do internado (GOFFMAN, 2010, p.56). 

 

Mas, de acordo com os estudos de Camila Nunes Dias (2013, p. 255), essa 

“protosolidariedade” é restrita. As relações entre os internos seriam pautadas menos em 

solidariedade e mais em relações de poder. Assim, quando as pessoas mais pobres 

aceitam alguns bens de primeira necessidade de seus colegas, adquirem com eles 

dívidas a serem cobradas em um momento futuro. Em sua visão, haveria menos 

altruísmo e mais uma lógica de dominação em doações dessa natureza. Assim, a 

ausência de suprimento de assistência material de bens de primeira necessidade por 

parte do Estado teria impacto em micro-relações de poder e exploração entre os 

internos. 

Há regras também referentes à adequação mínima de um estabelecimento para a 

privação de liberdade. As instalações em geral devem satisfazer condições de higiene e 

saúde, com salubridade, contando com iluminação – com acesso a luz natural –, 

condicionamento térmico para o frio ou para o calor e um espaço mínimo. Nas Regras 

Mínimas da ONU, mas não na LEP, há a previsão do direito a celas individuais com o 

mínimo de 6m2.   

O direito à higiene pessoal chama a atenção, porque está previsto nas Regras 

Mínimas da ONU na forma de um dever e de um direito
64

. A administração 

penitenciária deve exigir que todos os internos permaneçam limpos, mas deve fornecer 

a todos a água e os artigos necessários, o que, como vimos, não acontece no Estado de 

São Paulo. Pode parecer estranho o formato impositivo do dispositivo legal parecendo 

se tratar mais de um dever do que de um direito, sobretudo para o leitor de crenças mais 

liberais, mas a justificativa é o fato de se tratar de um imperativo de saúde, sendo que a 

falta de higiene de alguns pode prejudicar a saúde dos demais.  
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 “15. Será exigido que todos os presos mantenham-se limpos; para este fim, ser-lhes-ão fornecidos água 

e os artigos de higiene necessários à sua saúde e limpeza.  

16. Serão postos à disposição dos presos meios para cuidarem do cabelo e da barba, a fim de que possam 

se apresentar corretamente e conservem o respeito por si mesmos; os homens deverão poder barbear-se 

com regularidade”. 
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O direito à assistência jurídica é também considerado um direito civil e refere-

se ao acesso a um defensor de qualidade no processo penal e na execução de pena 

compatível com a realidade econômica-financeira de cada pessoa para prestar todas as 

informações sobre direitos e procedimentos e para atuar juridicamente em benefício do 

acusado ou do condenado. 

Quando assumiu a Secretaria da Justiça, no início dos anos 1980, José Carlos 

Dias deparou-se com uma realidade de completa inexistência de assistência jurídica e 

judicial no interior das unidades prisionais do estado de São Paulo. Os poucos 

procuradores de assistência judiciária, da Procuradoria Geral do Estado, que atuavam na 

defesa de acusados por infrações criminais, não conseguiam dar conta dos serviços 

ligados à execução penal. A solução emergencial encontrada na época pelo Secretário 

de Estado foi o recrutamento de advogados através da Funap, pelo regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para ampliar o direito de defesa no estado, 

criou-se um fundo e realizou-se um convênio com a seccional paulista da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

A Constituição de 1988 previu a criação de Defensorias Públicas nos estados da 

federação para a prestação de defesa gratuita a acusados e condenados pela prática de 

infrações penais, mas o Estado de São Paulo desobedeceu reiteradamente esse preceito 

até o ano de 2006, quando finalmente se fundou a instituição. Ao longo dos últimos 

anos, a Defensoria vem ganhando força e se estruturando, mas ainda tem recursos muito 

aquém das demandas de assistência jurídica e judicial do sistema prisional paulista. 

O Defensor Público Patrick Lemos Cacicedo
65

 não apresentou uma perspectiva 

corporativista ao lamentar que a estrutura de sua instituição ainda funcionasse de forma 

precária em relação às pessoas presas e apregoou a urgência do desenvolvimento de 

uma política consistente de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

dentro das unidades prisionais.  

Apesar disso, a presidenta da Associação de Amigos e Familiares de Presos 

(Amparar) elogiou a qualidade dos serviços prestados por Defensores Públicos no 

tocante à defesa dos direitos de pessoas acusadas e condenadas por infrações penais, a 

quem considerou mais preparados e qualificados do que a média dos advogados 

particulares atuantes na execução penal
66

. 
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Ligados a esses direitos, há os direitos civis de defesa e ao contraditório, com 

previsão constitucional, úteis não apenas nos pedidos de benefício na execução penal, 

mas também em caso de acusação de sanções, quando a sua apuração deverá seguir a 

um rito com procedimento motivado. 

Entre os direitos de assistência religiosa – também considerados direitos civis – 

estão o direito de participação livre em atividades religiosas conforme cada credo, o 

direito a um lugar apropriado para cultos e à posse de livros de instrução. 

Quanto a esses direitos, Rodolfo Valente lembrou que a Pastoral Carcerária já 

enfrentara problemas pontuais em algumas unidades prisionais como a proibição da 

entrada de um pouco de vinho para a celebração de uma missa e o episódio em que 

precisara interferir pessoalmente para garantir o ingresso de um atabaque que seria 

utilizado em um ritual de umbanda
67

.  

Em defesa da liberdade de assistência religiosa, Denise Blanes
68

 comentou que, 

depois de recorrentes denúncias de vedação da entrada do Alcorão e do tapete para ritos 

religiosos muçulmanos, o Instituto Terra Trabalho e Cidadania (Ittc), onde atuava, a 

Defensoria Pública da União e a Universidade Árabe Naif de Ciências de Segurança, 

resolveram elaborar o Manual “Direitos Religiosos, Deveres e Costumes de Presos 

Muçulmanos em Penitenciárias”. O documento foi concluído, pensado para atender não 

apenas aos muçulmanos acusados e condenados por crimes, mas também aos agentes 

penitenciários e aos diretores de unidades prisionais de todo o Brasil. 

O direito à não discriminação é um direito civil que implica, para os presos, na 

ordem de que as regras sejam aplicadas de modo imparcial, com igualdade de 

tratamento, salvo a necessidade de individualização da pena. 

A pesquisa de Barreto (2007, p. 101) sugeriu um tratamento discriminatório no 

tempo médio de prisão provisória na cidade de São Paulo. Enquanto os negros ficavam 

provisoriamente em média 100,2 dias, os pardos ficavam 96 dias e os brancos, 84,80 

dias. 

                                                                                                                                                                          
prestavam contas de seus serviços aos clientes. Lamentou o fato de muitas famílias pobres terem algum 

preconceito em relação aos serviços da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, simplesmente 

“porque é de graça” ou porque é um serviço público, o que na visão dessas pessoas costuma ser sinônimo 

de serviço de baixa qualidade (Depoimento prestado ao autor em 29.04.2013). 
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Maria Railda Alves denunciou o tratamento desigual frequentemente dado por 

parte de vários agentes penitenciários, conforme a aparência e os trajes que o familiar 

veste no dia da visita
69

. 

O direito à igualdade de tratamento implica também no reconhecimento de 

algumas diferenças elementares entre as pessoas, a começar pelas questões ligadas ao 

gênero. Há direitos específicos para as mulheres. Assim, Denise Blanes, do Instituto 

Terra Trabalho e Cidadania (Ittc) e do Grupo de Estudos Mulheres Encarceradas, 

elencou vários problemas advindos da falta de cuidados especiais com a mulher presa. 

Denunciou uma falta do fornecimento por parte do Estado de itens de primeira 

necessidade como o fornecimento de absorventes e de roupas íntimas, o que já 

demandou a realização de duas campanhas pelo seu instituto para doação desses itens 

para penitenciárias femininas. Além disso, reclamou da arquitetura dos 

estabelecimentos prisionais, tradicionalmente pensada apenas para o universo 

masculino, não contemplando as várias necessidades e peculiaridades da população 

feminina como a necessidade de mais banheiros e a de celas para abrigar uma menor 

quantidade de pessoas. Comentou que o agrupamento de uma quantidade grande de 

mulheres em um único recinto tende a provocar mais atritos e tensões do que no caso de 

homens, o que atribui às variações hormonais e ao fenômeno recorrente de os 

calendários de menstruação, conforme a continuidade da convivência confinada na 

mesma cela, tenderem a coincidir uns com os outros
70

. 

Há o direito das mulheres a um berçário com seção para a gestante e parturiente, 

com creches e atendimento por agentes do mesmo sexo. Depois de uma longa luta de 

movimentos sociais e de organizações não governamentais, o Estado de São Paulo 

construiu há cerca de dois anos uma ala especial na Penitenciária do Butantã destinada à 

acolhida de gestantes acusadas e condenadas com seus bebês no período dos seis meses 

após a gestação. Trata-se do único estabelecimento de todo o Estado com instalações 

mais adequadas.  

Outro direito previsto é o direito das mulheres à assistência pré-natal e pós-parto 

e a instalações especiais para as parturientes. Conforme o Plano Diretor de 2008, no 

pavilhão feminino do Centro Ambulatorial de São Paulo, as gestantes eram acolhidas na 
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 Maria Railda Alves narrou um episódio para ilustrar esse problema, no qual ela própria se viu 
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32ª semana de gestação, mas os partos eram realizados na rede pública de saúde, sendo 

depois as internas transferidas para o Centro Hospitalar Mulher Presa, onde 

permaneciam por 120 dias com seu filho (BRASIL, 2008b). 

Denise Blanes
71

 assegurou, todavia, que a presa gestante no Estado de São Paulo 

não costuma receber nenhum tratamento pré-natal. Os partos eram realizados 

geralmente em hospitais públicos e houve denúncias recentes do uso de algemas por 

parte da gestante durante todo o evento. 

Os direitos de informação e de queixa podem ser direitos civis ou políticos. 

São civis os direitos de informação sobre a pena restante a cumprir, o direito a um livro 

oficial de registro com informações diversas sobre o acusado ou condenado no 

estabelecimento e o direito a informação escrita prévia sobre o regime, as regras 

disciplinares, os meios para obter informações e formular queixas. São políticos os 

direitos à informação referente à vida social, política e econômica externa e sobre as 

decisões ou discussões políticas que afetem sua vida, a de seus familiares e a dos outros 

cidadãos. Conforme o assunto tratado, pode ser civil ou político o direito de audiência 

especial com o diretor do estabelecimento e o direito de informação e petição a qualquer 

autoridade, “sem censura quanto ao fundo”, e o direito a receber a resposta sem demora. 

O voto do preso provisório é um direito político. Também é um direito político 

aplicável ao preso provisório o direito a participar da esfera pública, seja concorrendo 

em concurso público, seja em associações ou conselhos diversos. Esses dispositivos são 

consonantes com o princípio da presunção de inocência. Mas a previsão desses direitos 

não exclui a possibilidade de algum ordenamento prever o direito de voto também ao 

condenado. 

No tocante à assistência à saúde, outro direito social, inclui-se o direito a um 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico em local adequado, dentro ou fora do 

estabelecimento. Segundo as Regras Mínimas, cada estabelecimento deve dispor de pelo 

menos um médico. Os médicos têm o dever de informar o diretor sobre situações em 

que a reclusão é bastante prejudicial ao tratamento e o diretor, por sua vez, tem o dever 

de levar isso em consideração. 

Desde 1996, o então Governador Mário Covas 
72

 iniciou um programa de 

integração de estabelecimentos prisionais ao sistema de saúde estadual. Em 2005, o 
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Estado de São Paulo foi integrado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário, o que significou a inclusão da população carcerária no Sistema Único de 

Saúde da União, ampliando a cobertura do direito de assistência à saúde dos internos, 

mesmo que ainda muito aquém do necessário. 

Consta no Plano Diretor de São Paulo de 2008 que o estado possuía 63 equipes 

multidisciplinares
73

. A SAP/SP possuía uma Coordenadoria de Saúde que dispunha de 

um Centro Hospitalar do sistema penitenciário, na capital paulista, dividido em 3 

pavilhões, com 194 leitos para homens, 96 para mulheres e 96 para portadores de 

doença mental. A estrutura da Coordenadoria era dividida em núcleos regionais 

instalados nas dependências das Coordenadorias Regionais da SAP/SP, que 

encaminhavam atendimentos e exames para o SUS. Quando necessário, a SAP/SP usava 

leitos da rede estadual de saúde. Informou também que a Secretaria estadual de Saúde 

providenciava campanhas de vacinação dos internos, quando solicitada pela direção dos 

estabelecimentos. Seguindo a Portaria Interministerial n. 1.777/2003, que regulava o 

Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, mensalmente o Governo estadual 

distribuía preservativos para a população carcerária (feminina e masculina)
74

, sendo o 

abastecimento realizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2008b).  

O problema mais grave diagnosticado no Plano Diretor de 2008 foi o número 

insuficiente de profissionais nas mais diversas formações (ex. médico clínico, 

psiquiatra, odontólogo, enfermeiro, nutricionista, famacêutico, psicólogo e assistente 

social), à revelia do previsto na Portaria Interministerial n. 1.777/2003
75

. Destacou 

como o maior entrave para a ampliação de atendimento do Centro Hospitalar justamente 

a falta de recursos humanos, informando que concursos eram realizados mas as vagas 

                                                                                                                                                                          
Humana e as Seções de Valorização Humana de quarenta estabelecimentos prisionais do Estado ao 

Serviço Único de Saúde do Estado de São Paulo. 
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profissionais prestando serviço no sistema prisional paulista eram as de auxiliar de enfermagem (com 447 

profissionais, para a previsão ideal de 556) e de assistente social (com 294, para a previsão ideal de 566). 

E uma parte pequena desses profissionais atuantes nas unidades prisionais eram profissionais contratados 

em unidades administradas em parceria com a sociedade civil. Informa que esses cálculos da quantidade 

ideal foram realizados a partir do número de internos do estado de São Paulo (BRASIL, 2008). 
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não eram preenchidas “pela falta de interesse dos técnicos no labor nessa área”  

(BRASIL, 2008b). 

 O psiquiatra Paulo César Sampaio
76

, ex-diretor do manicômio judicial de 

Franco da Rocha, no início dos anos 1980, e ex-Coordenador da saúde no Sistema 

prisional de São Paulo, em 2008, contou que chegou a dispensar profissionais de 

medicina e a denunciá-los perante o conselho profissional por conta de suas condutas 

anti-profissionais. Apesar de considerar ainda terrível a situação atual, avalia que o 

atendimento de saúde melhorou nas últimas décadas. Lembrou do tempo em que as 

unidades prisionais e os manicômios judiciários não estavam integrados ao Sistema 

Único de Saúde, quando a carreira do profissional de saúde era muito pouco atrativa e 

com grande rotatividade, o que gerava uma constante e crônica de ausência de 

assistência. A situação mudou bastante com a integração do sistema prisional do estado 

ao Serviço Único de Saúde, o que significou o aumento de profissionais de saúde, 

sobretudo de enfermeiros e auxiliares de enfermagem, dentro das unidades. Mas mesmo 

com essa mudança legal, avaliou que a maioria dos médicos costuma evitar trabalhar 

dentro das unidades por preconceito e desinteresse. Lamentou especialmente o 

abandono dos presos com problemas mentais mais graves, que permanecem sem 

nenhuma perspectiva de tratamento.  

Para além da estrutura física, esse depoente reclamou da estrutura burocrática e 

da distribuição de poderes na Secretaria de Administração Penitenciária, o que dificulta 

qualquer iniciativa da Coordenadoria de Saúde nas unidades. Apesar de existirem 

ambulatórios em praticamente todos os estabelecimentos, a responsabilidade por sua 

gestão era do diretor do estabelecimento, dificultando muito o fluxo de informação para 

o responsável pela coordenação da área de saúde e inviabilizando um trabalho de forma 

integrada no sistema prisional. Durante sua gestão nessa Coordenadoria, seus esforços 

em busca de maior influência nos espaços de saúde encontravam sempre muita 

resistência por parte dos diretores das unidades
77

. 

Apesar de todas essas informações do Plano Diretor, Denise Blanes
78

 e Maria 

Railda Alves
79

 queixaram-se do fato de a assistência à saúde dos internos e internas 

reduzir-se apenas a dois ou três remédios receitados como espécies de panaceia para 

todas as doenças. O campeão de mais receitas seria o anti-inflamatório “dipirona”. 
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A advogada e professora de Direito Penal Janaína Conceição Paschoal, de modo 

destoante dos demais depoimentos, ressalvou que visitara, com membros do Conselho 

Estadual de Política Criminal e Penitenciária, uma unidade prisional onde a higiene e a 

estrutura das instalações das enfermarias lhe pareceram bem satisfatórias
80

. 

A assistência social é um direito prescrito nos dois diplomas legais. Abrange a 

promoção da recreação, o amparo dos presos no final da pena preparando-o para o 

retorno à liberdade, a orientação da família do preso, visando à manutenção e melhoria 

dos vínculos familiares, a obtenção de documentos e benefícios da previdência e do 

seguro por acidente de trabalho.  

No tocante a esse direito, a Doutora em Serviço Social Denise Blanes criticou 

severamente a atuação de muitas assistentes sociais no cárcere em São Paulo, que não se 

esforçavam para garantir a manutenção de laços familiares das mulheres presas. Além 

disso, denunciou a omissão de muitas dessas profissionais no tocante ao fornecimento 

dos documentos mais básicos para as presas exercerem a cidadania, como, por exemplo, 

o título de eleitor, o que pode gerar grandes problemas quando do término do 

cumprimento de pena, dificultando ainda mais o acesso a empregos formais no futuro
81

. 

A legislação consagra também direitos de manutenção dos vínculos sociais 

das pessoas reclusas. Nesse contexto, insere-se o direito de visita ao cônjuge, à família e 

a amigos que visa a manutenção de vínculos sociais com pessoas do mundo externo. 

Na gestão de José Carlos Dias à frente da Secretaria de Justiça do estado de São 

Paulo, foi consagrado o direito à visita íntima, em face de uma grande demanda de 

pessoas presas e seus familiares. Para justificar a política diante de grandes resistências 

de setores da sociedade, o então Secretário argumentou que a pena de reclusão 

determinava apenas a privação da liberdade, sem nada dispor acerca da castidade. Além 

disso, apregoou que a iniciativa favorecia o vínculo do interno com o mundo exterior e 

que evitava a violação de um princípio caro ao direito penal segundo o qual a pena nãoi 

pode ultrapassar a figura do autor do delito, estendendo-se para um inocente – seu ente 

querido, no caso
82

. Até hoje esse direito continua garantido no estado de São Paulo, 

tendo se estendido depois para o restante do país, chegando mesmo a beneficiar, em 

muitos locais, casais homossexuais. 
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É coerente com o direito de manutenção dos vínculos sociais dos internos a 

garantia de visitas íntimas a parceiros em casos de uniões homoafetivas, tanto em 

estabelecimentos masculinos como femininos, sobretudo após o reconhecimento no 

Supremo Tribunal Federal da “equalização legal das uniões civis homossexuais às 

heterosexuais”, em 05.05.2011 (PADOVANI, 2011). Consta, em reportagem do Portal 

G1 (196 PRESOS homossexuais têm visita íntima no Brasil, aponta levantamento, 

2012), que, desde 2009, antes mesmo dessa decisão judicial, dois presos do sexo 

masculino já exerciam esse direito. Em 2011, havia 56 solicitações de autorizações de 

visitas dessa natureza em São Paulo, sendo 34 do sexo masculino e 22, do feminino 
83

. 

No tocante à orientação e atendimento da família do preso, a presidenta da 

Amparar Maria Railda Silva Alves
84

 lamentou a discriminação despendida por parte da 

maioria dos agentes penitenciários que costumam considerar o parente de uma pessoa 

presa como um “bandido”, condenando-os a vários constrangimentos
85

.  

No mesmo sentido, Carina
86

, a mãe de um sentenciado que cumpre pena no 

interior, compartilhou de queixa semelhante. Repudiou o tratamento dado a ela e a 

outras mães durante as visitas, que não se esgotava na revista vexatória. Considerou que 

existe um esforço sistemático de muitos dos agentes penitenciários em desestimular o 

retorno dos visitantes às unidades. Para tanto, esforçam-se dia-após-dia em criar novas 

dificuldades e constrangimentos aos familiares e amigos de pessoas presas 
87

. 
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Vários depoimentos queixaram-se das práticas vexatórias de revista íntima, 

sobretudo em mulheres, o que atinge até mesmo as pessoas mais idosas
88

.  

Insurgindo-se contra a reiterada ocorrência de denúncias sobre essas práticas 

vexatórias causadas por agentes penitenciários de todo o Brasil durante os 

procedimentos de revista a familiares de pessoas presas nos dias de visita, a Rede de 

Justiça Criminal, em 2013, realizou um debate aberto (CONECTAS DIREITOS 

HUMANOS, 2013) e publicou um informativo reunindo quinze argumentos para se 

acabar com essas práticas (PASTORAL CARCERÁRIA, 2013)
89

. 

Foi baseado na preocupação com a manutenção dos laços familiares e com o 

bem estar das crianças filhas de mulheres presas, que o Ittc, partindo do diagnóstico de 

que o ambiente da prisão era muito ruim e triste para as crianças que rotineiramente 

visitavam as suas mães, empreendeu esforços políticos junto à Administração 

Penitenciária para que se construísse um pequeno parquinho com brinquedos na 

penitenciária feminina de Sant’ana. A demanda acabou sendo atendida 
90

. 

A assistência educacional é um direito social que inclui a instrução escolar e a 

formação profissional visando a melhoria da educação de todos, independente do nível 

em que cada um estiver. Essa educação deve ser integrada com o sistema educacional 
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do país. Quando se trata de presos analfabetos ou ainda com o primeiro grau de ensino 

incompleto, a educação é, mais do que um direito, um dever. Há ainda previsto o direito 

de acesso a uma biblioteca. 

Patrick Lemos Cacicedo
91

, Defensor Público, e Rodolfo Valente
92

, da Pastoral 

Carcerária, comentaram do envolvimento de suas organizações, ao lado de outras que 

compõem o Grupo de Trabalho em Defesa do Direito à Educação nas Prisões, na 

recente mobilização para pressionar o Governo do Estado de São Paulo a se adequar à 

recomendação 5 do documento Educação nas Prisões Brasileiras, de outubro de 2009, 

da Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação, da Plataforma Brasileira de 

Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DhESCA Brasil), que 

reúne 36 movimentos e organizações civis dedicados à defesa e promoção de direitos 

humanos. Essa recomendação dispõe que:  

“o atendimento educacional deve ser realizado por profissionais de educação 

contratados(as) e vinculados(as) aos sistemas de ensino. O trabalho de estagiários, de 

monitores presos e de organizações não-governamentais deve ser complementar e 

articulado ao trabalho de profissionais de educação”. 

 

Ao contrário desta disposição, os serviços de educação nas prisões de São Paulo 

vinham sendo coordenados e executados pela Fundação Manoel Pedro Pimentel – 

Funap – através de profissionais não ligados ao sistema de ensino. As organizações 

civis queixavam-se da falta de articulação com a rede de ensino formal da sistemática 

então vigente, do pequeno número de internos atendidos e da baixa qualidade dos 

serviços prestados pelos monitores da Funap, acusados de não terem adequada 

formação.  

Os esforços das organizações civis pareceram recompensados com a publicação 

da Resolução Conjunta n. 1/2013, na qual a Secretaria da Educação e a Secretaria de 

Administração Penitenciária decidiram vincular a educação fornecida em 

estabelecimentos prisionais às unidades escolares estaduais. Mas em abril, o Grupo de 

Trabalho em Defesa do Direito à Educação nas Prisões publicou uma nota pública 

reconhecendo o avanço, mas criticando a exclusão dos professores com vínculo 

funcional efetivo na Secretaria de Educação, bem como “a não exigência de diploma de 

licenciatura plena para a contratação de profissionais para o Programa de Educação nas 
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Prisões (PEP)”. Ao final, a nota reivindicava a realização de uma audiência pública para 

a promoção do diálogo com as organizações civis (AÇÃO EDUCATIVA, 2013). A 

“novela” segue caminhando a passos lentos, sem nenhum novo capítulo significativo. 

O professor de educação da USP e egresso do sistema prisional Roberto da Silva 

(2013) lamentou que a educação no interior das prisões seja executada de forma tão 

improvisada e atinja apenas uma diminuta parcela dos internos. Afirmou que nenhuma 

planta de unidade prisional fora concebida com escola e que apenas recentemente,  

projetos do Depen/MJ preveem espaços físicos para salas de aula. Criticou 

veementemente o projeto político pedagógico do Estado de São Paulo, que seguiria o 

caminho inverso da tendência nacional de planos de educação e estaria ignorando as 

diretrizes nacionais para educação na prisão. Citou como exemplo disso, o fato de São 

Paulo não ter aderido ao programa federal Universidade Aberta, utilizando, em seu 

lugar, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, o que significa a adoção de 

ensino à distância com base em telecursos da TV Cultura. Isso, em sua opinião,  

é completamente inadequado porque, em se tratando de alfabetização, de elevação de 

escolaridade e de capacitação profissional com esse público, a relação presencial é 

fundamental. Se o sujeito já tem dificuldade de ler e escrever, imagina sem a mediação 

do professor (SILVA, 2013). 

O direito ao trabalho é um direito social e econômico e divide-se em trabalho 

interno e externo, conforme seja praticado dentro ou fora do estabelecimento. Ambos 

devem ter finalidade educativa e produtiva. O “trabalho interno” – aquele realizado no 

interior do estabelecimento 
93

– é obrigatório ao condenado e facultativo ao provisório. É 

vedada a remuneração inferior a um quarto do salário mínimo, devendo ser dividida 

entre a família, o pagamento de pequenas despesas, o ressarcimento ao estado e a 

indenização por danos do delito, reservando-se o restante – se ainda restar algo – para o 

pecúlio, que é uma espécie de poupança para ser resgatada no final da pena. O tempo 

dedicado ao trabalho deve permitir a educação e outras atividades para o “tratamento e 

reinserção”. O artigo 72 das Regras Mínimas prevê que “a organização e os métodos do 

trabalho penitenciário devem aproximar-se tanto quanto possível dos que regem um 

trabalho semelhante fora do estabelecimento, de modo a preparar os reclusos para as 

condições normais do trabalho em liberdade”. 
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Na prática, a maioria dos presos e presas no Estado de São Paulo não tem acesso 

a trabalho no interior dos estabelecimentos. A falta de espaços adequados e a situação 

de superlotação dificulta a realização de qualquer atividade laboral ou educativa. O 

Estado brasileiro, historicamente, não dá oportunidade de trabalho para pessoas presas e 

nem tampouco egressos. O estado de São Paulo não foge dessa realidade.  

Desde, pelo menos, 1996, alguns projetos de lei para modificar a situação vêm 

sendo propostos no Estado de São Paulo, sem êxito. Vale mencionar, para dar dois 

exemplos, o Projeto de Lei (PL) nº 324/1996, de autoria do Deputado Estadual Israel 

Zecker (PTB), que permitia ao Estado o aproveitamento de presos com bom 

comportamento para trabalhar em obras públicas foi rejeitado na Assembleia Legislativa 

e arquivado na legislatura seguinte, em 2000; e o PL 956/1999, de autoria do Deputado 

Hamilton Pereira (PT) que previa, mediante esforços de treinamento e 

profissionalização empreendidos na parceria entre as Secretarias de Estado da 

Administração Penitenciária, da Habitação e do Emprego e Relações do Trabalho, o uso 

de trabalho de internos na produção de materiais de construção e de habitações para a 

população de baixa renda e familiares de presos, que depois de ser aprovado na ALESP, 

foi vetado por Geraldo Alckmin, em 2001. Entre as justificativas para tal decisão, o 

Governador argumentou que o Legislativo pretendia interferir indevidamente nas 

atribuições do outro poder e que a Funap tinha autonomia no Estado para empreender 

políticas dessa natureza. 

A Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel (Funap) é a organização 

encarregada para realizar atividades de educação e profissionalização no Estado, mas 

sua atuação ocorre de maneira muito insuficiente, com base, principalmente, em 

parcerias e convênios pontuais com organizações civis. Na Proposta de Lei 

Orçamentária de 2014, do executivo estadual de São Paulo, havia a previsão de 

disponibilização de apenas 17 mil postos de trabalho para os custodiados e os egressos 

do sistema prisional, a um custo de R$49,5 milhões, enquanto apenas R$ 4,5 milhões 

foram voltados para a formação educacional e profissional de apenas 15.696 presos, dos 

cerca de duzentos mil de todo o Estado (SÃO PAULO, 2014f).  

O Plano Diretor de 2008 informava que a Funap era responsável pela educação e 

profissionalização em 131 dos 144 estabelecimentos então existentes. Nos outros treze, 

a responsabilidade tinha sido transferida para entidades não governamentais. Vinte e 

três unidades – centros de detenção provisória masculinos – não dispunham de espaço 
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físico para salas de aulas ou atividades laborativas. Em dezembro de 2007, somente 

19.576 presos – de uma população então de 141.630 presos – tiveram acesso a ensino, 

sendo 5.938 em alfabetização, 6.222 no ensino fundamental, 2.305 no ensino médio e 

5.111 no ensino profissionalizante. Havia um projeto em andamento que esperava abrir 

mais 6.685 vagas em cursos profissionalizantes nos anos seguintes. Consta que a Funap 

realizava vários convênios com entidades e empresas para viabilizar essas políticas 

(BRASIL, 2008b). 

Em relação à assistência laboral, o plano diretor de 2008 informava que 107 

estabelecimentos prisionais ofereciam alguma estrutura laboral “de caráter educativo e 

produtivo”. Em 2007, apenas 38.919 presos tinham realizado alguma atividade 

laborativa. A maioria dos contratos da época – entre individuais e coletivos – 

remuneravam os internos com o valor de ¾ (três quartos) do salário mínimo nacional. 

As informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária destacavam 

como a maior dificuldade para a ampliação dos postos de trabalho, a existência de um 

Decreto Presidencial recente que obrigava o recolhimento de contribuição 

previdenciária dos presos, o que ameaçava quinhentas vagas disponibilizadas por 

empresas (BRASIL, 2008b).  

Os presos têm direito também a atividades de educação física, o que se liga 

diretamente ao direito de assistência à saúde. Nesse ponto, vale destacar a criatividade 

dos presos na criação de instrumentos para se exercitarem. O exemplo mais comum 

disso é o da criação de barras de diversos tamanhos e pesos para a prática de 

musculação a partir do uso de garrafas pet.  

Há a previsão de direitos que podem ser classificados como direitos culturais, 

incluindo o lazer, o descanso e o acesso a atividades de recreio e culturais. Pelo menos 

uma hora por dia o preso tem direito a ficar ao ar livre, o que se costuma chamar de 

“banho de sol”. 

A despeito da falta de investimentos por parte do Estado para garantir os direitos 

ao lazer, às atividades culturais e à educação física, Rodolfo Valente
94

, da Pastoral 

Carcerária, admitiu que eles não estão entre as queixas frequentes de presas e presos. 

Atribuiu a constatação às violações frequentes aos demais direitos, ainda mais básicos, 

urgentes e essenciais. 
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Erving Goffman (2010) valorizava bastante as atividades de natureza recreativa 

– “intencionalmente desprovidas de seriedade – em instituições totais, aquilo que 

chamava de “atividades de distração”. Tanto as coletivas, quanto as individuais, tanto as 

oficiais, quanto as relacionadas com “ajustes secundários”, todas elas teriam o condão 

de excitar momentaneamente o participante, fazendo-o esquecer de sua situação real de 

penúria e ajudando-o a suportar a enorme tensão psicológica do ambiente prisional. 

Finalmente, a legislação prevê o direito de assistência ao egresso, que inclui a 

assistência material necessária por dois meses após a colocação da pessoa em liberdade.  

Na Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, da Secretaria de 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, funciona o Programa de Atenção 

ao Egresso e Família, com a finalidade de prestar assistência ao egresso. Há Centrais de 

Atenção ao Egresso e Família (CAEF), espalhadas por alguns municípios do Estado, 

coordenadas por um responsável técnico com formação em serviço social ou em 

psicologia auxiliado por estagiários dos cursos de Serviço Social, Psicologia e Direito, 

que têm a função de “articular a rede social de apoio, serviços e políticas”. Conforme a 

página oficial da Secretaria de Estado, as demandas mais frequentes atendidas 

relacionam-se com “a regularização de documentos pessoais e situações jurídicas, além 

do apoio psicossocial e encaminhamentos específicos para resolução de problemas de 

saúde” (SÃO PAULO, 2013c).  

Há carência de pesquisas em relação aos egressos do sistema prisional paulista. 

Faltam dados empíricos sobre as dificuldades enfrentadas para ingressar no mercado de 

trabalho formal, tanto no setor privado quanto no público. É de se intuir que o estigma 

de ex-presidiário tende a dificultar o reingresso da pessoa na sociedade, demandando 

políticas públicas específicas. 

A condição socioeconômica extremamente desfavorecida da maioria das pessoas 

acusadas e condenadas por infrações penais que são encarceradas, e de suas famílias, 

tende a piorar ainda mais durante o período de reclusão. Com a grande expansão do 

sistema prisional, o problema desses egressos toma dimensões cada vez mais 

dramáticas, afligindo a enormes contingentes populacionais.  
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2.3. A perspectiva dos agentes penitenciários e dos gestores 

 

Quando se trata de direitos humanos nas prisões, é preciso ter em mente também 

a perspectiva de agentes penitenciários, diretores de unidades e de outras pessoas que 

prestam serviço dentro dos muros. 

Na busca do contraponto analítico em relação à sistemática violação de direitos 

humanos de pessoas presas, narrada ao longo da seção anterior, o pesquisador pretende 

trazer aqui um pouco da perspectiva desses atores.  

A intenção é buscar um pouco da ótica pela qual observam e justificam a 

sistemática violação dos direitos humanos de pessoas presas apresentada na seção 

anterior. 

Parte-se da premissa de que muitas das questões estruturais que afetam a 

qualidade de vida das pessoas presas também prejudicam diretamente aquelas pessoas 

que trabalham nos estabelecimentos.  

Os sujeitos do Estado a serem fiscalizados pelas agências de controle são, em 

boa parte, pessoas aprovadas em concurso público e pertencentes à burocracia
95

. Mas há 

também os políticos, advindos da competição eleitoral, e aquelas pessoas por eles 

indicadas para o preenchimento de cargos em comissão. Apesar da clássica separação 

de funções dos tipos ideais weberianos entre o burocrata e o político
96

, a atribuição de 

responsabilidades é muitas vezes complexa, uma vez que os papeis na prática não são 

muito claros (ARANTES, LOUREIRO, COUTO, TEIXEIRA, 2010, p. 111).  

Em se tratando de instituições penitenciárias, onde milhares de pessoas – 

acusadas e condenadas por infrações penais – vivem diuturnamente, por longos 

períodos, sob a tutela do Estado, boa parte desses agentes da burocracia têm um 

potencial lesivo grande em relação aos internos. Mas o que ocorre no cotidiano da 

maioria dos estabelecimentos fechados, ao contrário de várias outras esferas do Estado, 
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 Como Max Weber (1974) ensinou, a burocracia, com seus cálculos e sistemas administrativos e legais 

com funcionamento racionalmente previsível, foi uma necessidade do Estado moderno e das formas 

modernas de aquisição capitalista. Até as instituições democráticas, como os partidos políticos, acabaram 

aderindo à lógica das estruturas burocráticas, no processo de racionalização das técnicas de campanha 

política. 
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 No tipo ideal de Max Weber (2000), a função do político estaria mais ligada à função de supervisão e 

chefia, enquanto o burocrata teria um papel mais subordinado, devendo executar as ordens dos políticos, 

tendo limitações claras de atuação. Ao contrário do político, o burocrata deveria ficar fora da luta pelo 

poder. Dessa forma, a responsabilidade pessoal do político seria muito maior. Esse autor já alertava para a 

complexidade desses papeis nas relações práticas. 
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é que a burocracia dificilmente é submetida a controles de forma racional e calculada, 

sobretudo quando a vítima da irracionalidade de alguns agentes é um interno. 

O perfil médio dos agentes penitenciários do Estado de São Paulo, segundo o 

estudo de Lopes (2002), era composto por homens e mulheres aprovados em concursos 

públicos com 2º grau completo e “boa compleição física”, o que se constata no exame 

físico específico. Ao longo da carreira, recebem cursos diversos na Escola Penitenciária 

do Estado de São Paulo.  

O Estado de São Paulo terceirizou alguns dos serviços prestados à população 

carcerária, como é o caso da alimentação. Os trabalhadores nas unidades prisionais 

exercem diversas atividades fundamentais para o funcionamento do sistema prisional. 

Convivem em proximidade em relação aos presos e também são vítimas das condições 

de degradação dos estabelecimentos. 

Os direitos humanos dos servidores penitenciários encontram respaldo em todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, mas é preciso ressaltar que sua garantia está 

diretamente ligada à melhoria dos direitos humanos das pessoas presas. 

Quanto maior o sofrimento imposto aos internos pelas condições degradantes do 

ambiente, mais se agrava o distanciamento entre os internados e a equipe dirigente, 

reforça-se a solidariedade dentro de cada grupo e os estereótipos de um grupo em 

relação ao outro, aumenta-se a resistência dos internados e a gestão da instituição torna-

se cada vez mais uma tarefa espinhosa (GOFFMAN, 2010). 

As pessoas que trabalham na maioria das unidades prisionais do Estado de São 

Paulo estão sujeitas a uma série de riscos à sua saúde e à sua integridade física, mental e 

psicológica. Convivem com a insalubridade do ambiente e são expostas ao contágio de 

enfermidades que acometem acusados e condenados por infrações penais. Sofrem com a 

tensão constante derivada da situação de superlotação dos estabelecimentos. Trabalham 

a maior parte do tempo separadas por poucas grades da população presa, mas muitas 

vezes devem com ela se misturar na realização de algumas atividades e procedimentos. 

Devem zelar pela segurança dos internos e, ao mesmo tempo, pela segurança da 

sociedade fora do estabelecimento, que exige do Estado e de seus agentes a não 

incidência de fugas das instituições prisionais. Embora muitas vezes os servidores sejam 

acusados do cometimento de violações de direitos humanos contra as pessoas presas
97

, 
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 Em recente Relatório sobre Tortura (2009, p. 35) produzido pela Pastoral Carcerária Nacional, 44 das 

violações constatadas entre 1997 e 2009 identificaram agentes penitenciários como os autores exclusivos, 

7 outras teriam sido cometidas por Diretores de unidades prisionais e outras 44 envolveram diversas 
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em tantas outras, podem ser vítimas de violência, tanto física, quanto psicológica, por 

parte da população prisional.  

O livro de Drauzio Varella (2012) narra distintas dificuldades pelas quais os 

profissionais mal remunerados pelo Estado passam em seu cotidiano dentro de unidades 

prisionais superlotadas que funcionam como “fábrica de ladrões”, onde parece inviável 

o funcionamento de qualquer projeto de “reabilitação”.  

Lopes (2002), que estudou a violência no trabalho de agentes prisionais pela 

perspectiva da psicologia social, afirma que a atuação deles em São Paulo tem cada vez 

mais, nos últimos anos, se restringido à questão de segurança, o que atribui às 

“frequentes manifestações de insubmissão” por parte da população prisional. Esta 

autora ressalta que a relação da quantidade de servidores por presos varia muito de 

estabelecimento para estabelecimento e que em muitas unidades prisionais há grande 

carência numérica de profissionais. Afirma que muitos desses agentes sofrem, ao longo 

dos anos de serviço, de diversas “alterações comportamentais”, que vão desde o 

alcoolismo e a dependência de drogas psicotrópicas - como anti-depressivos e 

ansiolíticos – até o envolvimento em “práticas delinqüenciais”.  

Segundo dados da CPI do Sistema Prisional da Câmara dos Deputados, de 2009, 

o salário inicial de um agente carcerário era de R$ 1.320,00 (BRASIL, 2009a).  

Para representar os agentes penitenciários na defesa de seus direitos, os dois 

sindicatos principais do Estado de São Paulo são: o Sindicato dos Funcionários do 

Sistema Prisional do Estado de São Paulo – Sifuspesp 
98

–, ligado à Central Única dos 

Trabalhadores; e o Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São 

Paulo – Sindasp -, ligado à Força Sindical
99

.  

Na página oficial do Sifuspesp (2013), as demandas tratam da valorização dos 

vencimentos dos servidores e há também grande preocupação com as condições 
                                                                                                                                                                          
autoridades em conjunto, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e os próprios agentes. Drauzio Varella 

(2012), em seu livro “Carcereiros”, também revela casos de violência praticados por agentes 

penitenciários contra pessoas presas. 
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 O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo – SIFUSPESP –, surgiu um 

pouco depois da promulgação da Constituição Federal, continuando o trabalho de luta por direitos da 

categoria na Associação dos Guardas de Presídio da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, 

fundada em 1981. Atende de forma genérica a todos os agentes penitenciários. É a maior entidade 

sindical da categoria no país, contando hoje com quase 10 mil filiados, para quem presta serviços de 

assistência jurídica, médica, odontológica e educacional, além de dispor de equipamentos de lazer e 

outros benefícios. As conquistas destacadas na página eletrônica referem-se basicamente a negociações 

pelo aumento de salário dos servidores (SIFUSPESP, 2013).  
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 O Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo – SINDASP –, tem sua 

sede estadual em Presidente Prudente e sedes regionais por todo o Estado. Seu público é mais específico 

que o da SIFUSPESP, reunindo os agentes de segurança penitenciária. Sua luta é pela profissionalização e 

pelo fortalecimento desses profissionais (SINDASP, 2013).  



102 
 

precárias de trabalho e com o atendimento psicológico dos profissionais que trabalham 

dentro das unidades prisionais. As principais conquistas destacadas referem-se a 

campanhas salariais realizadas nos últimos anos
100

. 

Na página oficial do Sindasp (2013), há diversas reivindicações dos servidores, 

destacando-se a preocupação com a sua segurança – casos em que pleiteiam, por 

exemplo, a automatização das trancas e a saída de emergência de gaiolas –, e com as 

condições básicas ligadas ao ambiente de trabalho – como com problemas ligados à 

qualidade da alimentação.  

Em ambos os sindicatos, as demandas principais são de ordem trabalhista e de 

direitos sociais, divergindo daquelas preocupações das organizações civis de defesa dos 

direitos dos presos. 

No início de 2014, o Sifuspesp e o Sindasp deflagraram um movimento grevista, 

reivindicando, sobretudo, melhorias nos planos de carreira e nas condições de trabalho. 

A adesão da categoria de agentes de segurança no estado foi grande, afetando os 

serviços de 80% das unidades do estado, garantindo-se a manutenção de 30% do efetivo 

para os serviços mais essenciais. Em consequência da greve, muitos serviços foram 

suspensos, como as visitas de parentes de presos, as atividades esportivas, a escola, a 

entrega de comidas e produtos (o “jumbo”) (EM meio a tensão com PCC agentes 

penitenciários entram em greve, 2014). O movimento durou até o final de março e foi 

aprovada uma proposta junto ao Governo estadual de reajustes nos planos de carreira de 

mais de uma categoria, alguns benefícios no cálculo dos vencimentos e a anistia dos 

grevistas (SIFUSPESP, 2014). 

Tanto Rubens da Silva
101

, quanto Adriana de Melo Nunes Martorelli
102

, ambos 

com contato profissional com o sistema prisional paulista desde o final dos anos 1980, 

declararam terem percebido melhoria na capacitação dos agentes das unidades 

prisionais. Atribuíram a mudança especialmente a gestões recentes da Escola de 

Administração Penitenciária da SAP/SP (Eap) que teria passado a oferecer uma série de 

cursos de formação e de eventos. Argumentaram que, até então, os servidores 

costumavam iniciar os serviços nos estabelecimentos praticamente sem nenhuma 

preparação. 
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A estrutura da Eap divide-se basicamente em Centro Administrativo, Centro de 

Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos e Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenciária. Na página eletrônica da Eap 

parece haver predominância de temáticas voltadas à segurança, mas há referências em 

mais de um ambiente valorizando as ciências humanas entre os conteúdos a serem 

transmitidos. Entre 2011 e 2012, a Eap promoveu um Curso de Pós Graduação Lato 

Sensu em Direitos Humanos (SÃO PAULO, 2014b). Mesmo com esses esforços, como 

trataremos melhor adiante, sobretudo no momento de análise da Corregedoria da 

SAP/SP, persistem muitos problemas em relação aos servidores da SAP/SP. 

O coordenador das Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado de São 

Paulo, José Reinaldo da Silva (SILVA, s.d.), relatou à Assessoria de Imprensa da 

SAP/SP alguns desafios de sua função institucional que se relacionam com os direitos 

humanos no cárcere, tanto para os internos, quanto para os servidores da Administração 

Penitenciária. Ressaltou a necessidade de maior interação entre as unidades, 

“compartilhando dificuldades e soluções, visando padronização no funcionamento de 

estabelecimentos similares”. Afirmou que pretendia instalar comissões internas de 

prevenção de acidentes de trabalho e criar uma célula de apoio psicossocial para os 

agentes do Estado que se envolvessem em incidentes considerados críticos, tais como 

motins e rebeliões. Em relação às pessoas presas, as preocupações da instituição que 

representava eram a melhoria do atendimento das visitas e a ampliação da oferta de 

educação e de atividades alternativas culturais e esportivas, tudo visando combater a 

ociosidade. Admitiu a dificuldade de realização de parcerias com a iniciativa privada 

em sua região “devido à característica da atividade econômica regional”. Preconizou 

como o “bom trabalho no campo prisional”, aquele que equilibra medidas sócio-

educativas com “medidas de prevenção ou mesmo repressivas”. Mas defendeu o uso da 

prisão apenas para alguns criminosos mais perigosos para o convívio social. Considerou 

como a forma mais efetiva para combater o fenômeno da reincidência, além de ser 

menos dispendiosa para o orçamento público, a ampliação de penas alternativas à 

privação da liberdade, uma vez que evita a desnecessária desestruturação da vida 

daquele “infrator ocasional” – o autor de crimes de pequena lesividade social. 

O ex-Corregedor da SAP/SP Eduardo Laércio Talli, em seu depoimento à CPI 

do sistema prisional, em 13.09.2001, responsabilizou a superlotação do sistema 

prisional pela corrupção e o descontrole do sistema. Sustentou que a melhoria da 
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situação prisional passaria necessariamente pela separação dos 10% da população 

prisional  fomentadores das rebeliões e da expansão de organizações criminosas. Essa 

ação seria possível, segundo suas declarações, por meio de esforços empreendidos na 

triagem dos presos e na identificação das lideranças nos presídios (SÃO PAULO, 

2001).  

A diretora executiva da Funap Lúcia Maria Casali de Oliveira (2011) apregoou, 

em entrevista dada a uma rede de televisão, que o sistema prisional trata de questões 

mais profundas que envolvem omissões do Estado e da sociedade ao longo do tempo, 

sobretudo na temática de educação. Entende que a sociedade deveria enfrentar suas 

responsabilidades, mas, ao invés disso, ela quer distância dos presos. Os criminosos, por 

sua vez, não se intimidam mais com a pena. Assim, para ela, só resta ao sistema 

prisional funcionar como uma espécie de paliativo.  

Diferentes gestores do sistema prisional paulista, seja da época em que estava 

sob a alçada da Secretaria da Justiça, ou seja do período posterior à criação da SAP/SP, 

também trouxeram perspectivas sobre a questão dos direitos humanos dentro do sistema 

prisional de São Paulo. 

Desde os anos 1980, segundo declarações do ex-Secretário da Justiça no 

Governo Montoro, José Carlos Dias
103

, o problema da superlotação era patente, gerando 

pressão nos gestores pela contínua expansão do sistema, criando-se mais e mais vagas. 

As condições de encarceramento eram péssimas e havia uma espécie de cultura de 

violência impregnada nas práticas dos agentes estatais. As principais demandas ligadas 

a direitos humanos referiam-se a denúncias de violência e tortura no interior das 

unidades, à falta de assistência jurídica e judicial aos internos e à falta de trabalho nos 

estabelecimentos. Na época, não havia nenhuma facção ou alguma iniciativa maior de 

organização dos presos no estado de São Paulo. Por outro lado, havia frequentes 

episódios de motim ou rebeliões. Nesse período, houve grande confronto entre o 

Governo e os servidores que não passou pela questão dos direitos trabalhistas, mas sim 

pela grande resistência às políticas de “humanização dos presídios” e a iniciativas de 

apuração de violações graves de direitos humanos dos internos. Chegou-se mesmo a 

deflagrar uma greve em represália a uma investigação da Secretaria da Justiça em 

relação a uma denúncia de maus-tratos durante o transporte de reclusos da capital para 

uma unidade do interior. A adesão foi tão grande que foi necessária a cessão temporária 
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de funcionários da extinta Fundação do Bem Estar do Menor para suprir as necessidades 

básicas de funcionamento de alguns estabelecimentos e o movimento acabou sendo um 

dos fatores decisivos para a queda do Secretário de Estado.  

O ex-Secretário da SAP/SP Nagashi Furukawa (2009) queixou-se 

principalmente da superlotação, acusando-a de ser a principal responsável pela 

progressiva piora das condições dos presídios paulistas. Considerou muito instável o 

ambiente da maioria de nossas prisões, podendo a qualquer momento sofrer grandes 

turbulências, apesar de a grande maioria não desejar confusões. Reconheceu a 

existência constante de disputa por poder entre os agentes do Estado e os internos, mas 

sempre apregoou em sua gestão uma atuação dos funcionários com rigor e respeito, 

evitando arbitrariedades e violência. 

Em outra entrevista, Nagashi Furukawa (2008) relatou que enfrentou muitos 

obstáculos na direção da SAP/SP. Assumiu a Secretaria em 1999, quando a Casa de 

Detenção do Carandiru ainda estava em funcionamento com cerca de sete mil homens e 

grandes contingentes populacionais permaneciam reclusos em carceragens improvisadas 

em delegacias. Considerando que qualquer trabalho a ser realizado com o interno 

precisaria de um ambiente minimamente adequado e que a superlotação torna o sistema 

muito mais instável e conflituoso, em seis anos e meio no cargo, oitenta e dois 

estabelecimentos prisionais foram entregues, o que significou a abertura de sessenta mil 

vagas. 

Atribuiu a responsabilidade por esse aumento populacional, em parte, ao 

desconhecimento, por parte dos juízes, da dimensão do problema carcerário. O 

Judiciário permanece muito distante da realidade do Executivo, apesar de esforços para 

a organização de encontros entre seus representantes. Lembra que o excesso de trabalho 

e a falta de funcionários no Judiciário contribuem para que a execução penal funcione 

muito aquém do desejável (FURUKAWA, 2008). 

A declaração de Lourival Gomes (2013), em visita a Presidente Venceslau, em 

junho de 2013, ressaltou a superlotação prisional como o maior desafio da 

administração prisional. A média mensal de mil e duzentas pessoas ingressando no 

sistema prisional, implica na necessidade de construção de uma prisão e meia, com 

capacidade de oitocentas vagas, por mês. Recomendou a aplicação de mais penas 

alternativas à privação da liberdade e destacou os investimentos de sua secretaria no 
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controle dessas penas. Lamentou a falta de celeridade dos julgamentos de benefícios por 

parte do Judiciário.  

Esse diagnóstico de diferentes secretários da pasta é coerente com o previsto na 

meta 20 do Depen/MJ para a elaboração de planos diretores dos estados, que prevê a 

“ampliação do número de vagas”. Em face dessa meta, no plano diretor paulista de 2008 

o estado se comprometeu a construir 31 novas unidades prisionais até 

2010/2011(BRASIL, 2008b). Na atualização do plano em 2010, muitas vagas 

prometidas já haviam sido criadas, mas a maioria das construções ainda estava “em 

andamento” (BRASIL, 2010). 

A carência de recursos orçamentários foi agravada pelo advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que passou a limitar os gastos com funcionários, impedindo o 

Governo de nomear novos funcionários por meses consecutivos, em uma época em que 

o fluxo de novos prisioneiros era de oitocentos por mês. Tratava-se de “um obstáculo 

legal incontornável”. Essa expansão da quantidade de presos com muito maior 

velocidade do que o número de funcionários enfraqueceu cada vez mais o controle da 

população carcerária por parte do Estado e favoreceu o surgimento e a consolidação de 

organizações dos internos. Quando se tinha verba para construir as novas unidades 

prisionais necessárias para abrigar os novos contingentes, a dificuldade adicional era 

encontrar municípios que recebessem tais empreendimentos tão impopulares 

(FURUKAWA, 2008). 

Além de políticas maiores implementadas através da Secretaria de 

Administração Penitenciária e de suas Coordenadorias regionais e setoriais de Saúde e 

de Reintegração Social e Cidadania, em diferentes unidades prisionais do Estado, há 

alguns projetos do âmbito local de promoção de direitos humanos de pessoas presas
104

.  

Para dar apenas um exemplo de gestão que parece seguir nesse sentido
105

, a 

Assessoria de Imprensa da SAP/SP elogiou projetos que foram empreendidos no Centro 

de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba, sob a direção de Márcio Coutinho (s.d.), 

como: a ampliação de espaços e serviços de educação e profissionalização, para atender 

a presos provisórios, algo incomum no sistema prisional paulista; um projeto chamado 

“Visitante Cidadão”, visando gradativamente melhorar o tratamento dos familiares; e 
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um “Programa de Reinserção Social”, voltado para a manutenção e fortalecimento de 

vínculos entre o interno com sua família e amigos. 

Diante da carência de recursos estatais, tem havido crescente tentativa de 

captação de recursos na esfera privada. Nesse sentido, Rubens da Silva
106

 destacou 

melhorias na capacitação dos diretores das unidades prisionais. Enquanto antigamente o 

perfil predominante deles era mais burocrático e sem nenhuma proatividade, percebeu o 

recente surgimento de gestores que saem em busca de convênios com empresas, 

logrando assim a captação de recursos para o desenvolvimento de melhorias nas 

condições de vida de internos e a criação de oficinas de trabalho. 

Apesar de haver alguns relatos de iniciativas positivas de promoção de direitos 

humanos promovidas pelos gestores de unidades prisionais do estado, a maioria de 

projetos dessa natureza costumam funcionar no âmbito local e têm alcance muito 

limitado. A iniciativa criativa do gestor e a participação dos agentes do Estado e de 

membros da comunidade são fatores decisivos para a implantação desses 

empreendimentos. A falta de verba orçamentária disponibilizada pelo Governo do 

Estado é muitas vezes mitigada pela captação de recursos em setores da comunidade e 

da iniciativa privada.  

Outro fator com potencial para dificultar a multiplicação de boas práticas, além 

da falta de recursos, é a pequena interação entre as unidades prisionais do Estado, 

conforme diagnosticado pelo Coordenador regional José Reinaldo da Silva (s.d.). 

Contudo, a situação dos direitos humanos de pessoas presas no sistema prisional 

de São Paulo é muito problemática e a perspectiva dos agentes penitenciários e dos 

gestores suscita importantes desafios a serem enfrentados por quem quer que se dedique 

a essa questão. 

A consolidação do PCC dificultou bastante o trabalho dos agentes penitenciários 

e dos gestores em alguns aspectos, como na perda de parte do controle sobre o cotidiano 

do interior dos estabelecimentos controlados pela facção, mas facilitou a tarefa de impor 

a ordem, na medida em que reduziu demasiadamente os conflitos internos, quando 

adquiriu a hegemonia e se sagrou como uma instância de normatização e regulação 

dessas disputas. O PCC chamou para si tarefas que eram dos agentes do Estado e as tem 

desempenhado com alguma eficiência. Assim, eliminou o crack e a violência sexual dos 
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estabelecimentos que controla e impôs um rigoroso código de ética para reger a conduta 

dos internos – o “proceder”. 

A postura pública mais comum de membros do Governo estadual, incluindo 

gestores do sistema prisional, todavia, têm sido a de negar qualquer mudança nesse 

sentido. Aliás, reiteradamente negam o poder adquirido pelo PCC durante esses anos de 

expansão. Costumam afirmar que a situação nas prisões está plenamente sob controle do 

Estado. Baseiam-se na ausência de rebeliões para tentar comprovar tal versão, mesmo 

que pesquisadores atribuam essa aparente pacificação das unidades exclusivamente à 

ação do PCC (BIONDI, 2013. DIAS, 2013). 

Assim, em 2006, o então Governador Alberto Goldman (PSDB) rechaçou a 

vinculação do PCC aos frequentes ataques ocorridos na época contra membros das 

forças de segurança do Estado (GOLDMAN rechaça vinculação de ataques à PM ao 

PCC, 2006).  

Outro exemplo sintomático dessa postura ocorreu em depoimento recente de 

Antonio Ferreira Pinto (2012) – ex-Secretário da SAP/SP e da Segurança Pública –, 

logo após se afastar da Secretaria de Segurança em 2012, devido aos conflitos 

desencadeados no estado – atribuídos a disputas entre o PCC e a forças de segurança 

pública –, que causaram muitas mortes e tornaram insustentável sua permanência no 

cargo. Quando perguntado sobre qual era a força do PCC, respondeu enfaticamente: 

“Nenhuma. Falam numa facção enorme, organizada e todo-poderosa. Isso não existe. Se 

eles fossem tão bons, não estariam presos”. Argumentou que a situação nos presídios 

estaria totalmente sob controle e que as forças estatais de inteligência estariam 

“estrangulando o tráfico” e que a “facção” estaria enfraquecida, não tendo mais 

capacidade de “afrontar o Estado”. 

No mesmo sentido, em 2011, quando ainda era Secretário da Segurança, revendo 

sua trajetória na SAP/SP, Ferreira Pinto (2011) até admitiu que em um tempo pretérito, 

em 2006, o PCC tivera “um domínio grande do sistema prisional”, mas as políticas de 

inteligência desenvolvidas nos anos seguintes foram suficientes para contornar a 

situação. Escutas telefônicas autorizadas teriam sido eficientes para enfraquecer a 

organização, evitando resgates, prendendo seus membros e apreendendo grandes 

quantidades de substâncias psicoativas ilícitas. Naquele momento, em 2011, todos os 

líderes estariam reclusos em Presidente Venceslau, “talvez o presídio mais seguro da 

América do Sul”, e o PCC já não tinha “mais condições de afrontar o Estado”. 
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Há indícios indicando a utilização estratégica do PCC pelo Governo estadual 

para melhorar sua imagem perante a população, algo que foi admitido em 2013 pelo 

próprio ex-Secretário da Segurança e da Administração Penitenciária Antonio Ferreira 

Pinto
107

 (PINTO, 2013). Assim, quando membros do Governo aparecem na mídia 

admitindo alguma força do PCC, é para fazer alguma revelação supostamente 

bombástica de que as forças de inteligência estaduais descobriram e frustraram algum 

plano criminoso muito ousado
108

. 

A situação do Governo e de seus agentes na gestão do sistema prisional paulista, 

contudo, é muito complexa e repleta de dificuldades e desafios. Ao longo dos anos, 

houve mudanças de postura das autoridades. A questão dos direitos humanos dos 

internos têm sofrido resistência grande de vários setores sociais, conforme veremos a 

seguir.  

 

 

2.4.A histórica oposição aos direitos dos presos e o Estado de direito 

 

Diante de todos esse cenário de ações e omissões de várias autoridades públicas, 

de diferentes poderes, que agravam as condições degradantes dos reclusos, é preciso 

considerar um ponto significativo para esse debate: a impopularidade dos direitos 

humanos de pessoas presas. Essa discussão recai, invariavelmente, na história recente de 

São Paulo e em uma discussão teórica sobre uma democracia constitucional e um 

Estado de Direito.  

Um fator que contribuiu para a pressão dos conservadores contra as políticas de 

humanização do cárcere empreendidas no Governo de André Franco Montoro foi o fato 

de que no período 1983-1985, que corresponde aos dois primeiros anos do governo, a 

cidade de São Paulo apresentou índices altíssimos de criminalidade violenta, os maiores 

das últimas duas décadas. “Nesse contexto, o medo e a insegurança foram manipulados 

com facilidade pelos opositores à defesa de direitos humanos, ao mesmo tempo em que, 

sutilmente, a criminalidade foi sendo associada a práticas democráticas” (CALDEIRA, 

1991, p. 164).  
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Sérgio Adorno (1999) ressaltou que, embora as razões pelas quais o cenário de 

medo e insegurança tivesse se agravado durante a transição ainda fossem pouco claras 

depois de quase duas décadas, não se podia “desprezar o peso do autoritarismo social e 

das heranças deixadas pelos regimes autoritários nas agências encarregadas do controle 

da ordem pública”. O período de mais de duas décadas do regime militar consagrou-se 

como um “processo de centralização de controles e de militarização da segurança 

pública”, que legou pelo menos três consequências institucionais: 

(...) primeiramente, transformou o contrle da criminalidade comum em problema de 

segurança interna, estimulando – intencionalmente ou não – uma sorte de confusão 

entre o controle civil da ordem pública e o controle da segurança nacional; em segundo 

lugar, os problemas relacionados com a repressão do crime comum transfiguraram-se 

cada vez mais  em problemas afetos à órbita das agências policiais, em especial das 

polícias militares. Consequentemente, é cada vez maior a militarização da segurança e 

cada vez mais os problemas do setor passam a ser vistos como pertinentes às estratégias 

e táticas de guerra contra o inimigo comum – o bandido, esse personagem 

frequentemente mal definido e mal identificado. Não sem motivos, ao longo do regime 

autoritário e mesmo no curso do processo de redemocratização, as políicias militares 

conquistaram autonomia e poder a ponto de se sentirem legitimadas junto a expressivos 

segmentos da população quando abatiam cidadãos, suspeitos de haver cometido crimes, 

sob alegação de resistência à ordem de prisão. Em terceiro lugar, além da flagrante 

distorção segundo a qual toda a política de segurança passa a gravitar em torno do 

desempenho policial, abstraindo-se dos demais segmentos do sistema de justiça penal – 

Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional, os governos estaduais recém-

eleitos após a abertura do regime tiveram de enfrentar delicadíssimo problema político, 

até hoje mal equacionado: o de reenquadrar suas polícias militares e reconquistar o 

controle civil sobre a segurança pública (ADORNO, 1999, p. 133). 

 

Outro fator importante que minou as políticas de humanização no cárcere em 

São Paulo – e que também teria ocorrido nas prisões do Rio de Janeiro durante a gestão 

de Leonel Brizola – foi a eclosão de várias rebeliões no sistema prisional, que segundo 

o pesquisador Fernando Salla (2006b), contaram com a colaboração de agentes 

penitenciários, que instigaram motins e semearam a desordem nas unidades, como tática 

de sabotagem às medidas encampadas pela Secretaria de Justiça e de desestabilização 

política do Governo.   

Aproveitando-se de toda a turbulenta conjuntura política, econômica e social, a 

oposição associou a desordem – dentro e fora dos muros – ao advento da democracia ao 

discurso e às práticas de promoção de direitos humanos e de inclusão de grupos 
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desfavorecidos e sustentou a imagem do Estado incompetente. A solução preconizada 

para esse cenário era a privatização dos meios de prevenção da violência e o uso da 

repressão violenta contra presos e criminosos. A grande divulgação dessas ideias nos 

meios de comunicação de massa sensibilizou parcela grande da população a apoiar os 

abusos da polícia, a atuação de grupos de extermínio e a eleger determinados políticos 

mais conservadores para o Executivo e para o Legislativo.  

A análise de Maria Tereza Pires Caldeira (1991, p. 165) ressaltou, entre os 

problemas enfrentados pela política de humanização dos presídios, o fato de ela ter 

virado política estatal antes mesmo que essas questões pudessem gerar algum 

movimento reivindicativo com respaldo popular. Essa reflexão parece se aproximar das 

de José Murilo de Carvalho (2009), que indicou como duas características marcantes da 

história de direitos no Brasil: 1º, o fato de os direitos civis aparecerem por último, 

depois dos direitos sociais e dos políticos, o inverso da história inglesa, o que provoca o 

esvaziamento de seu conteúdo e da cidadania; e 2º, o fato de os direitos no Brasil terem 

origem mais da ação estatal do que da luta de movimentos populares.  

Caldeira (1991) reuniu em quatro grupos os atores que defendiam publicamente 

a concessão de direitos humanos aos prisioneiros comuns em São Paulo no início dos 

anos 1980: a igreja católica, os centros e comissões de defesa de direitos humanos, os 

partidos e grupos de centro-esquerda e esquerda e representantes do governo do estado, 

destacando o referido Secretário de Justiça. Mas a pesquisadora avaliou que os 

movimentos sociais de base que defendiam os direitos humanos para os presos comuns 

tinham menos força, organização, eram menores e com menos recursos do que aqueles 

grupos de defesa de direitos coletivos de maior destaque na época. Do outro lado da 

disputa, os principais articuladores da oposição ao grupo de defesa dos direitos dos 

presos no início dos anos 1980 seriam representantes da polícia, políticos de direita e 

comunicadores de meios de comunicação de massa voltados para notícias policiais.  

Outro problema apontado por Caldeira (1991), ainda referente à frágil 

sustentação popular dessas políticas, foi o fato de que quem reivindicava esses novos 

direitos não coincidia com os beneficiados. Diferentemente dos presos “políticos” que 

muitas vezes tinham origem social mais privilegiada, o perfil típico do preso “comum” 

pertencia às classes sociais mais pobres. Ademais, o cerceamento de sua liberdade de ir 

e vir e de outras liberdades, dificulta em demasiado a organização e a capacidade de 

manifestação. 
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Essa falta de um consenso mínimo em torno de questões como justiça penal e 

segurança pública, cenário que não mudou até os dias atuais, foi considerada por Sérgio 

Adorno (1999) como “um grande constrangimento” ao seu êxito. 

Caldeira (1991) lamentou que a campanha pelos direitos de presos tenha 

produzido “efeitos perversos e contrários a suas intenções”. A direita teria sido 

perspicaz na sua estratégia política de aproximar o pleito de direitos para presos da ideia 

de privilégios, não de direitos. Na retórica que se sagraria vencedora, a direita soube 

diferenciar este movimento daqueles movimentos populares organizados desde os anos 

1970. Para Caldeira (1991), esse discurso da violência era expressão de uma profunda 

discriminação social, gerando reflexos em formas diferentes da ocupação da cidade e no 

espaço da cidadania por parte das elites. Afirmou que: 

(...) há uma tentativa de criar novas alternativas de ordem, em que se mantenham de 

outro modo os privilégios, já que o Estado – que aceitou os movimentos sociais e quis 

implantar novos direitos – não parece estar cumprindo tão bem esse papel. Trata-se de 

criar novas ordens privadas – já que uma ordem global não parece ser mais exequível – 

onde seja possível manter os privilégios de classe. Assim, a segurança, com o 

significado em parte adquirido na campanha contra os direitos humanos, parece servir 

como emblema básico para que as camadas médias (não só nos seus níveis mais altos, 

mas também nos mais baixos) abandonem o espaço público que antes ocupavam nas 

cidades para viver nos seus condomínios privados, nas suas ruas fechadas por correntes, 

nos seus shoppings centers em que se barra a entrada de pessoas de ‘má aparência’, nas 

suas linhas privadas de ônibus (...). Que o Estado cuide dos pobres e atenda suas 

reivindicações de direitos coletivos: os ricos cuidarão de si mesmos e criarão sua 

própria ordem diferenciada. É por esse caminho que segurança vira sinônimo de 

exclusão, de distinção, de status (CALDEIRA, 1991, p. 173). 

 

A direita foi hábil na difusão de um discurso que separava os “trabalhadores” 

dos “bandidos”, ligando os “direitos” aos primeiros, e os “direitos humanos”, aos 

últimos. E os “direitos humanos” foram associados a privilégios, pelo fato de serem 

direitos individuais e por se referirem a pessoas “criminosas” que não faziam jus à 

condição de dignidade humana, enquanto os direitos “legítimos” reivindicados pelas 

massas organizadas seriam coletivos (CALDEIRA, 1991). 

Essa retórica de separação entre “bandido” e “trabalhador” seria um problema a 

ser enfrentado pelos movimentos sociais favoráveis aos direitos dos presos. 

Zaluar (1985) investigou essa dicotomia em pesquisas etnográficas, mostrando 

as ambiguidades e a grande complexidade nas relações entre o “bandido” e o 
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“trabalhador” em comunidades mais pobres nos anos 1980. A origem dessa separação 

está nas impressões de cada um em relação ao trabalho. Enquanto o trabalhador preza a 

ética do trabalho e do provedor de sua família, vendo o trabalho como sua fonte de 

satisfação material e moral, o bandido, por sua vez, costuma associar o trabalho à 

escravidão, criticando a realidade de submissão do trabalhador por horas intermináveis 

de trabalho em condições muitas vezes indignas, sob a pressão de “patrões” muitas 

vezes autoritários e desrespeitosos, e tudo isso em busca de uma baixa remuneração. 

Sua opção é de revolta contra esse mundo injusto do trabalho, mas também uma 

afirmação do “ethos maculino”, no sentido de não ser submisso a ninguém. Nesse 

ponto, a arma de fogo como “fonte indiscutível de poder” é um componente elementar 

na identidade do bandido, o que lhe permite uma via muito mais rápida de acesso ao 

dinheiro e aos cobiçados bens de consumo. 

As duas figuras convivem em áreas mais pobres muitas vezes de forma pacífica, 

regida por “regras de convivência” criadas por ambos os grupos “a fim de escapar do 

caos resultante desta guerra que acabou por envolver a todos”. O cumprimento dessas 

regras pode significar a identificação e a colaboração entre o trabalhador e o bandido. 

Por vezes, até a polícia também participa da elaboração e manutenção dessas regras, 

atuando em colaboração mútua mediante algum preço em propina.  Mas essa 

estabilidade é precária e as disputas de poder podem trazer à tona novas lideranças que 

não necessariamente compactuem com essas regras, gerando conflitos grandes que 

descambam para intermináveis ciclos de vingança (ZALUAR, 1985).   

A dicotomia bandido-trabalhador ainda aparece viva não apenas na retórica de 

apresentadores de programas de notícias policiais e nas votações expressivas de 

membros das corporações policiais eleitos para os legislativos municipais e estadual 

mediante um discurso “linha dura”, mas também em ações truculentas dos policiais 

perpetradas cotidianamente em locais e horários “suspeitos”, onde supostamente o 

trabalhador não deveria estar, permitindo a presunção de que ali só podem restar 

“bandidos” e “vagabundos”.  

O período de redemocratização do país foi marcado pelo crescimento da 

violência urbana, em um fenômeno que não se limitou ao cenário brasileiro. Vários 

estudos apontaram para uma tendência mundial de aumento de crimes, alterando a 

percepção coletiva sobre de medo e insegurança. O Brasil dificilmente escaparia desse 

cenário, uma vez que se enquadra no circuito de rotas internacionais de tráfico de 
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drogas e de outras espécies de crime organizado transnacional. A criminalidade violenta 

em São Paulo elevou-se demasiadamente nos anos 1980 e 1990. As taxas de violência 

policial também seguiram essa tendência de aumento desde o final da década de 1970 

até atingir o ápice, em 1992 (ADORNO, 1999). 

Contudo, a percepção geral sobre as décadas que se seguiram após a 

democratização tem sido a de um período de aumento da violência, impunidade, 

corrupção e injustiça. Holston (2008) analisou as transformações do período. Constatou 

que muitos brasileiros sentem-se menos seguros agora do que se sentiam sob a ditadura 

militar. Argumentou que a democratização no Brasil não foi capaz de enfrentar a 

violência e a impunidade que minam a confiança na polícia e no judiciário, o que abala 

frontalmente a fundação de um estado de direito democrático.  

Holston (2008) entendeu ser normal em um processo de democratização a 

produção de novas desigualdades e instabilidades. Analisou a trajetória da cidadania no 

Brasil recente como a combinação de duas variáveis: a do pertencimento formal e a da 

distribuição efetiva de direitos, instituições e práticas. A maioria dos direitos ficou 

mantida nas mãos das elites tradicionais como privilégios de quem tem recursos para 

manipular o sistema legal. Dessa forma, a exclusão da propriedade gerou profundas 

conseqüências históricas na lei e na relação legal com a cidadania. Conduziu enormes 

contingentes populacionais para o lado oposto da lei, com reduzido acesso aos direitos e 

à justiça. Mais do que isso, negou–lhes a proteção contra o rigor das leis penais. Holston 

(2008, p. 10) resgatou, nesse sentido, a máxima “para os amigos, tudo; para os inimigos, 

a lei”, herança de um passado colonial e imperial, quando a submissão à lei significava 

fraqueza. Questões sociais são tradicionalmente relegadas às agências de segurança e, 

mesmo com a redemocratização, essas fórmulas ainda persistiram.  

Holston (2008) vislumbrou, nessas décadas pós redemocratização, a produção de 

um cenário perigoso de convivência do justo, do injusto, do legal e do ilegal, do 

legítimo e do criminoso. E, com tantas lesões aos direitos civis mais elementares, 

considerou que a redemocratização tampouco trouxe junto consigo um Estado 

Democrático de Direito. 

Guillermo O’Donnell (1998b) diagnosticava nos anos 1990, como um problema 

central insolúvel nas novas democracias da América Latina, a questão da sistemática 

violação de direitos e liberdades civis das populações mais pobres, exatamente aquelas 

que constituem (conforme constatado ao longo da pesquisa) a “clientela” preferencial 
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do sistema prisional. Essa situação descrita pelo autor referido mudou pouquíssimo nos 

últimos anos. O “Estado burocrático” até ampliou sua rede de serviços para as 

populações mais carentes, mas o “Estado legal” continuou a funcionar de modo 

demasiadamente seletivo.  

O aparato penal age com pouco rigor em relação aos grupos mais abastados e 

com extrema severidade em relação aos mais desfavorecidos. A consolidação de um 

Estado democrático de direito nos países latino-americanos passa justamente pelo 

funcionamento mais homogêneo do sistema legal e dos mecanismos de proteção dos 

direitos humanos em relação aos diferentes grupos na dinâmica das relações sociais 

(O’DONNELL, 1998b).  

Nesse sentido, Paulo Sérgio Pinheiro (2001b) mostrou como o processo de 

democratização do Brasil em 1985, bem como o de 1945, não logrou frear a história de 

abusos e de violência ilegal por parte do Estado brasileiro. 

Governantes e chefes de polícia evocam argumentos morais para, 

perversamente, negar direitos para as maiorias. Assim, costumam refutar os direitos 

para os suspeitos e presos por não estarem eles disponíveis para a maioria das pessoas. 

Ao mesmo tempo, lideranças de organizações ligadas ao crime que atuam em prisões e 

nas periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo que atuam nas periferias articulam em 

seus discursos a linguagem dos direitos humanos, a justiça e a defesa do estado de 

direito democrático. Sem pretender romantizar essas declarações, Holston (2008) 

adverte para o fato de ambas as declarações, as dos policiais e as das organizações 

criminosas, serviram, sobretudo, para justificar a violência. 

Não raro, as justificativas apresentadas pela polícia para essas mortes resumem-

se aos antecedentes criminosos da vítima, como se isso, por si só, bastasse para sua 

execução de modo sumário. Mas a polícia também tem promovido a morte de pessoas 

sem passado criminal e isso tem dificultado cada vez mais a legitimidade de sua atuação 

em áreas mais pobres, fortalecendo os vínculos de colaboração entre os trabalhadores e 

os bandidos e aumentando nos jovens o medo e a repulsa pelas forças de segurança do 

estado e a simpatia e identidade em relação a pessoas que atuam no mundo do crime. 

Gabriel Feltran (2010), no contexto da nova organização do “mundo do crime” e 

da diminuição dos índices de criminalidade violenta na periferia, parte dela atribuída à 

introdução dos “debates” pelo PCC, identificou uma estabilidade nas regras de 

convivência em áreas mais pobres que não havia antigamente. Grandes contingentes 
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populacionais de jovens conviviam sob uma “disputa pela legitimidade” entre as esferas 

do trabalho e do crime, o que tensiona a família e os valores de diferentes gerações, 

provocando grandes conflitos. Essas disputas pelas “normas de convivência” ocorrem 

de modo muito mais sutil do que tirânico, a partir de “trocas sociais complexas”. Nesse 

processo, enquanto a antiga dicotomia trabalhador-bandido é atenuada ou até 

desaparece para os mais jovens, pode ser até reforçada para as pessoas de gerações 

anteriores (FELTRAN, 2011). 

O PCC surgiu no contexto de sistemáticas violações de direitos para as 

populações mais pobres – sobretudo daquelas encarceradas – e diante da noção 

preconceituosa arraigada no imaginário de parte da população brasileira, segundo a qual 

os direitos de pessoas presas são equiparados a privilégios. Embora o PCC tenha 

propiciado diversas melhorias na qualidade de vida dos reclusos, não contou com a 

colaboração direta do Estado para tanto. Sua relação perante o Estado sempre foi de 

conflito.  

Não reivindica direitos, nem se coloca como um interlocutor dos presos. Não 

opera na base dos direitos institucionais. Mesmo que o seu estatuto preveja a “Paz, 

justiça, liberdade e igualdade”, a garantia desses valores dá-se à revelia do Estado. E, 

segundo as pesquisas de Karina Biondi (2013), nem sequer o PCC apresenta planos de 

ocupação de espaço no Estado através de instituições representativas tradicionais
109

. 

Mesmo com as condições cada vez mais degradantes das unidades prisionais 

onde o PCC garantiu sua hegemonia e a gestão do cotidiano prisional, os internos não 

podem se rebelar em busca de seus direitos sem uma autorização dos “irmãos”
110

. Dessa 

forma, o PCC pode operar – paradoxalmente – como um limitador na garantia de 

direitos para as populações prisionais. 

Por outro lado, a imagem demasiadamente desgastada do PCC perante a 

população em geral tende a agravar ainda mais aquele velho preconceito em relação aos 

direitos de pessoas presas, o que serve para legitimar violações de direitos e iniciativas 

governamentais de piora das condições, já terríveis, de encarceramento. 

                                                           
109

 Karina Biondi (2013) lembrou que, além de nunca ter ouvido declarações sobre algum plano político 

institucional do PCC, nas eleições de 2012, recolheu depoimentos de distintas preferências partidárias e 

até de repugnância à política partidária.  
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 Nesse sentido, Dias (2013, p. 187) mostrou como o PCC, entre 2003 e 2004, garantiu uma 

significativa redução de rebeliões e motins no interior dos estabelecimentos prisionais do estado de São 

Paulo, o que teria levado, inclusive, o Governador Geraldo Alckmin afirmar que o PCC teria sido 

desarticulado depois da criação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).  
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Assim, não causam estranhamento os resultados de pesquisa recente, realizada 

em 2010 pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, quando 

73% dos entrevistados declararam-se favoráveis ao “endurecimento das condições 

[carcerárias em desfavor] dos presidiários” e 43% concordaram (32% totalmente) com a 

sentença “bandido bom é bandido morto” (VENTURI, 2010).  

Pelo simples critério da regra da maioria, portanto, a manutenção desses direitos 

ficaria seriamente ameaçada. Mas uma característica essencial de uma democracia 

constitucional em um Estado de direito é justamente a preservação de direitos das 

minorias. 

Não é por outro motivo que a teoria constitucionalista criou aquilo que Oscar 

Vilhena Vieira (1997) chamou de cláusulas superconstitucionais, que correspondem a 

direitos e instituições situados “acima do alcance dos órgãos ordinários de decisão 

política, ou mesmo fora de sua competência por força de limitações materiais ao poder 

de reforma da Constituição”. O autor, utilizando-se da expressão “reserva de justiça” 

cunhada pelo constitucionalista português José Gomes Canotilho, argumentou que 

cláusulas dessa natureza são necessárias para amenizar a tensão entre a e premissa da 

democracia da regra da maioria e o princípio da proteção de direitos, basilar no 

constitucionalismo. Mostrou como o fenômeno de criação de dispositivos dessa 

natureza expandiu-se enormemente após a Segunda Guerra Mundial pelo mundo, a 

partir da própria Alemanha, em face das “barbáries do totalitarismo”.  

As barbáries do totalitarismo, onde o direito foi transfigurado em mero mecanismo de 

organização e imposição da força, alertam para a necessidade de se reconstruir o sistema 

jurídico a partir de um conteúdo ético mais sólido. No entanto, as dificuldades teóricas 

de se conceber uma doutrina metajurídica, que substituísse o velho direito natural, 

estabelecendo um conjunto de princípios e direitos supraconstitucionais que não mais 

deixasse o direito constitucional perigosamente ‘pairando sobre si próprio’, levaram os 

legisladores constitucionais de Bonn a delinear uma ordem super e também 

supraconstitucional na própria Constituição. Isso se deu na esfera positiva pela proteção 

oferecida às chamadas cláusulas intangíveis pelo artigo 79 e pela abertura constitucional 

às ideias de inalienabilidade dos direitos humanos. Na esfera supraconstitucional impôs-

se a submissão de poderes do Estado à ‘justiça’, garantindo-se também o direito de 

resistência. Tem-se assim um processo de substantivação do direito constitucional, 

passando a legitimidade da produção legislativa, assim como da reforma da 

Constituição, a estarem vinculadas não somente à realização de um procedimento, mas 

à submissão a um direito com conteúdo ético, que busca seu fundamento nos direitos 
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humanos, no direito natural e nos princípios do Estado de direito e da separação de 

poderes (VIEIRA, 1997, p. 58). 

 

 

Nesse sentido, a Constituição brasileira de 1988, consagrou os direitos e 

garantias individuais como cláusulas pétreas (art. 60, §4º, IV) e previu mecanismos de 

controle e intervenção prática através do Judiciário contra eventuais violações às 

normas. 

Os direitos de pessoas presas enquadram-se entre os direitos e garantias 

individuais, merecendo a guarida constitucional. A origem desses direitos remonta à 

própria origem do Estado moderno. Como ensinou Max Weber (2000), ao tomar para si 

o monopólio do legítimo uso da força, a organização do Estado refutou a emoção e a 

impulsividade que regiam as práticas de vingança privada – as “vendettas”. Porque é 

natural e instintivo a qualquer um se colocar na situação da vítima de crimes, 

compartilhando assim a repulsa ou até o ódio em relação ao autor de condutas 

consideradas injustas. É bem mais difícil, entretanto, postar-se na posição de uma 

pessoa acusada por uma prática delituosa – seja ela de fato culpada ou inocente –, 

sofrendo toda a enorme pressão do poder punitivo do Estado. As agências do Estado 

moderno responsáveis pela punição de infratores foram desenhadas no intuito de 

distanciar o julgador da emoção da vítima. Assim, o conteúdo desses direitos 

concebidos para proteger todo e qualquer cidadão do risco de opressão pelo ente estatal 

encontra fundamento ético no Estado de direito e traz em si um inegável componente 

ético.  

Luigi Ferrajoli (2002) lembrou que o Estado moderno nasceu como Estado de 

direito antes mesmo do Estado democrático.  Surgiram os limites ao poder soberano do 

Estado como “o núcleo essencial das primeiras cartas fundamentais” e o súdito virou 

uma pessoa titular de direitos – o cidadão. Em sua concepção, a ampliação do Estado 

social – com deveres positivos de ação ao Estado – não pode solapar as bases do Estado 

liberal que são as garantias individuais mais básicas – vedações ou deveres públicos 

negativos. A violação ou suspensão de liberdades e garantias individuais em nome de 

direitos coletivos, como a segurança pública, pode ser considerada uma ação apenas 

formalmente democrática, mas não substancialmente.  

O paradigma da racionalidade do sistema punitivo foi uma conquista liberal do 

final do século XVIII que está na origem da concepção moderna de Estado de Direito. 
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Foi construído a partir de lições de pensadores iluministas, entre os quais se destacou a 

figura de Cesare Beccaria (1971), e envolve um sistema sofisticado de direitos civis 

para garantir a todas as pessoas o direito a um julgamento com equilíbrio de forças entre 

a acusação e a defesa, com um julgador que tenha a maior imparcialidade possível, tudo 

visando a absolvição do inocente e a condenação justa do culpado, segundo leis e ritos 

anteriormente previstos. Buscou-se evitar, assim, punições excessivas, desproporcionais 

e injustas.  

Mesmo que os direitos civis tenham uma origem liberal burguesa e, como tal, 

tenham recebido muitos ataques ao longo dos séculos, sobretudo por influência da obra 

da juventude de Karl Marx (2010), até muitos dos grupos mais à esquerda no espectro 

ideológico, quando perseguidos e vitimados por regimes autoritários na segunda metade 

do século XX, sobretudo na Europa oriental e na América Latina, acabaram valorizando 

e reivindicando para si os direitos civis e as garantias processuais penais contra a 

opressão do poder punitivo estatal
111

.  

Aury Lopes Jr. (2006), com o foco nas garantias processuais penais, afirmou que 

os objetos primordiais de tutela são os interesses da coletividade, bem como o respeito 

da dignidade do acusado como pessoa, “parte efetiva do processo”.  Lembrou que a 

sociedade em geral está tão ameaçada pelos delitos, quanto os cidadãos estão 

ameaçados por penas arbitrárias e injustas, que podem gerar danos irreparáveis. Diante 

do imenso poder do aparato punitivo do Estado em relação a um acusado: 

A democracia pode ser vista como um sistema político-cultural que valoriza o indivíduo 

frente ao Estado, e que se manifesta em todas as esferas dessa complexa relação Estado-

indivíduo. Como consequência, opera-se uma democratização do processo penal, que se 

manifesta através do fortalecimento do sujeito passivo. O indivíduo submetido ao 

processo penal passa a ser valorizado juridicamente (LOPES JR, 2006, p. 41).  

 

A introdução de uma regulamentação penal mais garantista no Brasil, com base 

no ideal de inserção social do condenado e com a utilização da prisão como medida de 

exceção  – o que se deu com a edição da LEP e a reforma da Parte Geral do Código 

Penal – foi tardia no Brasil, em comparação com outros países e já foi, desde o 

princípio, questionada (TEIXEIRA, 2006).   

O fenômeno ocorrido no Brasil guarda semelhanças com o de outros países e 

teria, como uma das principais explicações, a introdução de uma racionalidade de 
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 Sobre a conversão de grupos de esquerda dissidentes do regime soviético, ler Claude Lefort (2011). 

Sobre a conversão de grupos de esquerda no Brasil, ler Luciano Oliveira (1995). 
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influência da onda neoliberal. Ela abandona a perspectiva mais disciplinar, centrada em 

direitos e na reinserção do indivíduo na sociedade, e a substitui por uma lógica de 

controle de riscos, com expansão das agências de segurança privada e pública e o 

endurecimento das punições (TEIXEIRA, 2006).  

As contribuições de David Garland, sintetizadas com maestria por Teixeira 

(2006), explicam com mais precisão essas mudanças: 

Ao se libertar assim dos compromissos firmados por uma política que pregava a 

responsabilidade do Estado em reintegrar socialmente aqueles que haviam sido 

insuficientemente socializados, abriu-se espaço para que a natureza puramente 

retributiva
112

 da penas assumisse lugar. As novas feições retributivas atribuídas do 

cárcere, contudo,  nada se assemelham ao paradigma clássico liberal do direito penal; na 

atualidade, entretanto, o ideal retributivo assume feições de vingança e expressividade, 

distantes do estatuto liberal que buscava em sentido oposto uma medida de 

proporcionalidade entre o crime e a pena e assim impor os limites à atividade punitiva. 

Aqui a formulação é inteiramente diferente, prevalecendo dispositivos da soberania 

essencialmente representados no caráter expressivo das punições e em sua 

desvinculação a qualquer lógica utilitarista; uma resposta austera e sem qualquer 

eficácia para o fim da contenção da criminalidade, amparada no elemento puramente 

simbólico da demonstração de força e no mito do restabelecimento da ordem por essa 

manifestação. Do mesmo modo, o oferecimento de respostas emergenciais ao delito, a 

partir de uma inflação legislativa que visa à supressão dos direitos e garantias dos 

acusados e presos, é revelador do caráter populista do qual a política criminal 

contemporânea tem se revestido, e, mais que isso, da dimensão totalitária dessa 

intervenção (TEIXEIRA, 2006, p. 40). 

 

Sob o impacto de transformações dessa natureza, a partir do início dos anos 

1990, várias mudanças no ordenamento jurídico brasileiro foram aprovadas com 

celeridade, “sob o signo da urgência e da exceção”, criando novas figuras penais, 

endurecendo penas e suprimindo direitos de acusados e condenados. O marco dessa 

virada pode ser bem simbolizado pela edição da lei dos crimes hediondos (Lei n. 

8.072/90) (TEIXEIRA, 2006). Foi justamente nos anos 1990 o auge da promoção das 

reformas liberalizantes no Estado brasileiro, sob influência direta dos programas 

neoliberais iniciados na década de 1970 em outros países, onde se enquadra também as 
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 A finalidade retributiva da pena pode ser resumida como a resposta do Estado com um mal a um mal 
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políticas da “War on Drugs”, impostas pelos Estados Unidos da América pelo mundo 

afora.  

A situação internacional agravou-se no pós-11 de setembro de 2001, 

instaurando-se uma espécie de paranoia instaurada no cenário internacional contra o 

terrorismo e os “inimigos” internos e externos.  

Günther Jackobs (2009) escreveu em 2005 um polêmico artigo argumentando 

que o combate ao eficiente ao terrorismo precisaria suprimir os instrumentos de um 

direito penal de um Estado de direito. Argumentou que, em um contexto em que a 

punição do autor do crime – o terrorista – não deve ser mais a preocupação principal do 

Estado, e apenas um fim intermediário, as políticas de segurança demandariam uma 

ação preventiva que demandaria a supressão de direitos. Propôs a divisão do direito 

penal em dois: um direito penal para o cidadão – que visaria a proteção do cidadão em 

face do Estado – e um outro direito penal, aplicado para a categoria de “inimigos” do 

Estado – que visaria a proteção do Estado, e da sociedade, contra os inimigos. 

Klaus Günther (2009) foi um dos pensadores que se insurgiu imediatamente 

contra as ideias de seu compatriota Günther Jackobs. Repudiou a atual “arquitetura 

transnacional de segurança”, que seria um movimento impositivo de uma 

“racionalização técnica da segurança” capaz de quitar dos Estados-nacionais a sua 

soberania e de gerar “uma intervenção profunda nas liberdades civis básicas dos 

cidadãos”. Sustentou que os grandes inimigos dos cidadãos continuavam a ser os 

Estados, negando qualquer perda desse posto para os terroristas ou para o crime 

organizado. No tocante aos direitos humanos, repudiou a mudança do papel do Estado 

no mundo contemporâneo, quando pretende se abdicar de seu “papel original de fiador e 

oponente nato dos direitos humanos”. Considerou absurda a separação de cidadãos entre 

“bons” e “maus”, o que ameaçaria o próprio contrato social, instrumentalizando-se a 

generalidade do direito contra minorias vítimas das agências de criminalização, 

valorizando-se seletivamente alguns aspectos da liberdade em detrimento de outros. 

Em face da histórica oposição em relação à ideia de direitos humanos para 

pessoas presas, naturalmente uma teoria como essa – do direito penal do inimigo – 

encontrou grande repercussão e respaldo no seio de alguns setores da sociedade 

paulista, incluindo autoridades da magistratura, do ministério público, do executivo e do 

legislativo.   
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A situação se agrava quando consideramos que o país onde muitos simpatizam 

com uma teoria dessa natureza, foi objeto de diagnósticos de vários estudos apontando 

para uma histórica situação de inefetividade da lei e dos direitos civis para grandes 

contingentes populacionais
113

.  

Se a tendência de política criminal brasileira, conforme o diagnóstico de 

Teixeira (2007), desde os anos de 1990, caminhavam em uma tendência de um regime 

de exceção, com a promulgação de leis em situação de emergência, atropelando-se o 

debate e o planejamento no seio da sociedade e mesmo das agências estatais, o cenário 

internacional não era favorável para alguma mudança em um sentido mais garantista. 

É previsível imaginar como o PCC aparece frequentemente nesse contexto aos 

olhos dos agentes do Estado e de setores da sociedade. Incorpora o próprio “inimigo” e 

sua existência parece legitimar esses processos de endurecimento da lei
114

. 

Cada megarrebelião ou cada ação de maior dimensão, cuja autoria é atribuída ao 

“movimento”, têm sido objeto de enorme repercussão na mídia, quando a sensação de 

insegurança é explorada e aumenta a pressão social pela repressão. A força e a ousadia 

do PCC são atribuídas à leniência do Estado. Os direitos humanos são apresentados 

como aqueles repugnantes “direitos de bandidos”, e, em última instância, a democracia 

é considerada – ainda, por alguns – como a responsável sistemática pela insegurança em 

nossa sociedade.  

Essa alimentação constante do medo acaba influenciando uma série de 

ilegalidades, afetando a percepção do imaginário popular e dos próprios operadores do 

sistema punitivo e da segurança pública.  

No imaginário de grandes contingentes populacionais, a categoria dos 

“bandidos”, em geral, que já gozava de uma imagem muito desfavorável, como não 

merecedora dos direitos dos demais cidadãos, pode ter ficado ainda mais abalada. O 

apoio ou a não reprovação, por parte de muitos grupos, a práticas de linchamento, à 

tortura e à ação de grupos de extermínio ocorridos nas últimas décadas parecem 

testemunhar nesse sentido.  

Assim, tais construções mentais e simbólicas funcionam como uma espécie de 

salvo-conduto informal para os abusos cometidos por agentes de segurança do Estado 
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 Para mencionar apenas três dessas análises, pode-se lembrar das de Guillermo O’Donnell (1998), 

Paulo Sérgio Pinheiro (2001b) e José Murilo de Carvalho (2009). 
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 Nessa esteira, o então candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin, em 2006, afirmou que 

os ataques promovidos em São Paulo contra forças de segurança pública cuja autoria era atribuída ao 

PCC eram atos de “terrorismo” (GOLDMAN rechaça vinculação de ataques à PM ao PCC, 2006). 
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contra meros suspeitos da prática de ilícitos ou de alguma ligação com os “bandidos”. 

Ações extremas como a tortura – e até homicídios – podem ser consideradas escusáveis 

e, até, necessárias. Fazem com que o endurecimento punitivo nunca perca espaço entre 

as pautas legislativas e com que os defensores de políticas nesse sentido tenham suas 

cadeiras garantidas nos Parlamentos. Influenciam as decisões do magistrado, quando, 

por exemplo, através unicamente de justificações genéricas – como a impunidade e o 

sentimento de insegurança social – embasa uma condenação em um processo eivado de 

provas de autoria. 

Leis promulgadas sob o pretexto de atingirem o PCC, entretanto, pelo próprio 

caráter geral da norma, costumam afetar os demais acusados e condenados pela prática 

de delitos não pertencentes ao grupo.  

Enquanto a população segue tomada pelo medo, os cidadãos oferecem pouca ou 

nenhuma resistência às restrições de seus próprios direitos contra o Estado e sua 

opressão, em um perigoso círculo vicioso.  

Assim, conforme vimos, as mais diversas violações aos direitos e garantias 

individuais ocorrem cotidianamente na maioria das unidades de reclusão do estado de 

São Paulo, a configurar punições excessivas, desproporcionais e injustas. 

A valorização jurídica do indivíduo da teoria processual penal vai ficando mais e 

mais distante das práticas e, com a violação dessas garantias, aumentam-se as 

possibilidades de inocentes serem condenados e de culpados serem punidos de forma 

mais rigorosa do que a prevista no ordenamento jurídico.  

Nesse contexto, qual seria o lugar e o papel da rede de agências estatais com 

potencial de accountability no sistema prisional paulista? Provavelmente devem estar 

funcionando com limitações consideráveis. É o que se pretende investigar mais a fundo, 

nesse próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3. AGÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE SÃO 

PAULO COM POTENCIAL DE ACCOUNTABILITY EM DIREITOS 

HUMANOS 

 

Accountability é um conceito anglo-saxão frequente em estudos da Ciência 

Política interessados na temática de controle do poder estatal. A definição adotada no 

presente trabalho – conforme já referido na introdução – incluirá iniciativas de 

transparência, prestação de contas, controle de poder e responsabilização
115

. De modo 

mais específico, observaremos o funcionamento de algumas agências da administração 

prisional de São Paulo com potencial de accountability no sistema carcerário. 

Conforme os estudos de Fernando Salla (2006), a República e o fortalecimento 

do paradigma positivista no início do século significaram um processo intenso de 

burocratização “e a invasão de saberes especializados que promoveram um 

distanciamento maior delas nos controles e monitoramentos externos” (SALLA, 2006, 

p. 164). Embora o paradigma positivista tenha sido superado, essa tendência de 

burocratização e de invasão de saberes especializados não recuou ao longo dos anos e os 

estabelecimentos foram se tornando mais e mais fechados e distantes da sociedade. 

No contexto de redemocratização, que partiu de um contexto de grande 

participação e mobilização popular, interessa agora investigar se a administração 

prisional do Estado de São Paulo apresentou porosidade aos esforços de abertura e 

transparência das estruturas do Estado para os controles democráticos. Para tanto, a 

pesquisa empírica vai observar o funcionamento de quatro órgãos da estrutura básica da 

Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) com 

potencial de accountability em relação ao sistema prisional: a Ouvidoria da SAP/SP, a 

Corregedoria da SAP/SP, o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária e o 

Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. 

No estudo de instituições estatais há aspectos políticos do arranjo federativo que 

merecem ser examinados. Sérgio Adorno (1995) ressalta que  

(...) embora o governo federal desempenhe uma posição estratégica na formulação e 

implementação de políticas de segurança e justiça, a execução dessas políticas está sob 

encargo dos governos estaduais que, por sua vez, enfrentam seus problemas locais, entre 

os quais o de ter de lidar com características peculiares e históricas de suas agências de 
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contenção de crime, particularmente as ligações entre polícias, Ministério Público, Poder 

Judiciário e autoridades penitenciárias com o governo civil e com as elites políticas 

locais. Trata-se de uma questão de vital importância porque depende antes de tudo das 

alianças políticas entre governos estaduais e governos federais, mediadas pelas bancadas 

estaduais e bancada federais que não raro controlam lobbies muito poderosos como os das 

corporações policiais e judiciais. (ADORNO, 1999, p.141). 

 

Há fortes lobbies conservadores nas alianças políticas parlamentares de 

sustentação da governabilidade nos estados – inclusive no de São Paulo nas úlltimas 

gestões – a impedir mudanças mais radicais no sistema de justiça, nas agências de 

segurança pública e de punição, que “evitam, o quanto podem, mudanças radicais que 

promovam um deslocamento acentuado do eixo da segurança pública em direção ao 

governo civil” (ADORNO, 1999, p. 148). 

Na esfera federal, muitas análises pós-1988 mostram o Presidente da República 

exercendo frequentemente o controle da agenda parlamentar, dominando a produção 

legislativa e, no interior das casas parlamentares, aponta-se para uma grande 

centralização dos procedimentos, articulada a partir do colégio de líderes, naquilo que se 

convencionou a chamar de “presidencialismo de coalizão” (LIMONGI, 2010).  

Assim como essa lógica observada no Parlamento bicameral da União, estudos 

constatam que o Governador do Estado de São Paulo tem mantido o controle da agenda 

legislativa nas últimas gestões, trabalhando sempre com ampla maioria da ALESP, 

dominando o colégio de líderes e sendo decisivo para abafar as tentativas de 

enfrentamento e resistência da oposição. A esse cenário de subordinação do Legislativo 

ao Executivo estadual, sustentado a partir de trocas fisiológicas, Abrucio (1998) chamou 

de “ultrapresidencialismo estadual”
116

. 

Abrucio (1998) mostrou, por exemplo, como o Governador Fleury detinha o 

controle dos poderes fiscalizatórios da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e 

do Tribunal de Contas, garantindo assim o que chama de “tripé da impunidade”. 

Abrucio et al (2001) avaliaram como, mesmo após algumas mudanças normativas da 

União que supostamente enfraqueceriam os Estados no arranjo federativo, o 

Governador de São Paulo no período 1995-1998 efetivamente logrou manter de pé essa 

lógica, com o pleno controle a atuação das três instituições. No caso do Legislativo, isso 
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 É bom que se atente para o fato de que esse fenômeno parece não se repetir uniformemente em todos 

os estados da federação. Pois, como ressalta Centurione (2012, p. 21), entre seis estados estudados na 

gestão 1995-1999, apenas em São Paulo e Espírito Santo foi confirmada a tese central do 

ultrapresidencialismo estadual.  
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teria sido possível com base na cooptação de deputados. Na legislatura 2007-2010, 

Centurione (2012) identificou a permanência dessa realidade no Estado de São Paulo. 

Após o “Massacre do Carandiru”, a oposição não logrou a instalação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito do sistema prisional na Assembleia Legislativa. Só 

foi possível a abertura de uma CPI em 29.05.2001, no ambiente político turbulento após 

a eclosão da primeira mega-rebelião, em fevereiro daquele ano, para apurar eventuais 

irregularidades e crimes praticados no Sistema Prisional do Estado, quando a pressão de 

setores da imprensa era enorme. Depois desta experiência, entretanto, apesar de 

tentativas da oposição, nenhuma outra CPI dessa natureza foi aprovada. Na prática, 

conforme demonstra o estudo de Centurione (2012), ficou cada vez mais difícil, senão 

dizer impossível, a aprovação de qualquer comissão de investigação que atentasse 

contra os interesses governistas.  

O Governo do Estado de São Paulo também tem demonstrado nos últimos anos 

demasiada influência sobre outros órgãos de controle externos à sua estrutura.  Como 

isso se dá nas organizações de controle em sua própria estrutura, é uma das questões que 

se pretende observar. 

O diagnóstico de ultrapresidencialimo estadual parece coerente com o referido 

conceito de O’Donnell (1991) de “democracias delegativas”
117

, segundo o qual as 

instituições representativas de accountability horizontal estariam cooptadas ou anuladas 

pelo grande poder do Executivo. 

Em que medida a lógica de “democracia delegativa” ou de 

“ultrapresidencialismo estadual” ocorre no sistema prisional do estado de São Paulo? 

Conforme descrito na introdução, para responder a questionamentos dessa 

natureza, esta pesquisa vai se focar apenas em quatro órgãos com potencial de 

accountability no sistema prisional de São Paulo. Eles compõem a estrutura da 

Secretaria de Administração Penitenciária, prevista no Decreto nº 46.623/2002, assinado 

pelo Governador Geraldo Alckmin, que reorganiza a Secretaria da Administração 

Penitenciária. Essa norma prevê os seguintes órgãos: 

I - Gabinete do Secretário;  

II - Coordenadoria de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo;   

III - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral;   

IV - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado;   

V - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado;  
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 Ver na introdução deste trabalho. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10757347/art-4-inc-i-do-decreto-46623-02-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10757312/art-4-inc-ii-do-decreto-46623-02-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10757270/art-4-inc-iii-do-decreto-46623-02-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10757238/art-4-inc-iv-do-decreto-46623-02-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10757208/art-4-inc-v-do-decreto-46623-02-sao-paulo
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VI - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado;   

VII - Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário;   

VIII - Departamento de Controle e Execução Penal;   

IX - Ouvidoria do Sistema Penitenciário;   

X - Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário;   

XI - Conselho Penitenciário do Estado;   

XII - Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária;   

XIII - Núcleo de Apoio Administrativo.   

§ 1º - Vincula-se à Secretaria da Administração Penitenciária a Fundação "Prof. Dr. 

Manoel Pedro Pimentel" – Funap (Artigo 4º, Decreto nº 46.623/2002). 

 

Embora existam todos esses órgãos na estrutura da SAP/SP, excluindo-se 

aqueles constantes nas alíneas IX a XII, os demais apresentam atribuições vinculadas ao 

dia-a-dia da gestão penitenciária. Desempenham suas funções diretamente voltadas para 

as atividades-fim da pasta.  

O Departamento de Controle e Execução Penal, cujo nome pode levantar alguma 

dúvida, não foi objeto da pesquisa por ter um papel diretamente ligado ao apoio 

administrativo no suprimento de informações para os serviços prestados pela 

Secretaria
118

.  

A Funap funciona como uma prestadora de determinados serviços de assistência 

aos presos no interior dos estabelecimentos, nas áreas jurídica, laboral, de educação e 

profissionalização. Embora este pesquisador reconheça algum potencial pequeno de 

accountability intraestatal, principalmente na figura do seu corpo de advogados – e 

estagiários – que prestam serviços de atendimento jurídico e judiciário a reclusos no 

interior das unidades da Coordenadoria da SAP/SP, em convênio estabelecido com a 

Defensoria Pública do Estado, ela está diretamente ligada ao aparato direto de execução 

de políticas públicas, sendo assim mais um organismo que deve ser objeto de 

fiscalização por parte das demais agências. 

Há que se mencionar ainda, na estrutura da SAP/SP, a Escola de Administração 

Penitenciária, subordinada à Chefia de Gabinete, que se dedica à formação dos 

servidores da Secretaria de Estado. Sua colaboração, no que se refere aos direitos 
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 Decreto nº 46.623/2002 – Artigo 42 – “Ao Departamento de Controle e Execução Penal cabe 

centralizar todas as informações da movimentação e progressão penitenciária, dar cumprimento às 

determinações judiciais, bem como do Conselho Penitenciário do Estado, e, ainda, fornecer elementos 

para controle, acompanhamento e aperfeiçoamento da área de atuação.”  
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humanos no sistema prisional estadual, dá-se na esfera preventiva, tanto pela via 

pedagógica, quanto pelo amparo psicológico
119

.  

Em face de todo o histórico recente apresentado, o potencial de accountability 

dos quatro órgãos objeto da pesquisa poderá ser observado dentro das políticas formais 

de uma Secretaria de Estado em diferentes conjunturas políticas. A preocupação com o 

accountability, em suas diferentes modalidades, é parte de uma preocupação maior de 

estudiosos dedicados à melhoria do funcionamento do Estado, em suas instituições e 

órgãos. A literatura de ciência política contemporânea apresenta um arcabouço de 

trabalhos teóricos e empíricos valioso para a análise desses arranjos institucionais.  

Gozando de algumas atribuições que bem se ajustam ao conceito referido de 

accountability, as atividades desses quatro órgãos da SAP/SP têm potencial de produzir 

informações preciosas para a avaliação de políticas e decisões de política penitenciária. 

Seu desempenho pode variar conforme a maior ou menor autonomia que têm em 

relação ao Secretário de Estado. Uma corregedoria é, por natureza, um órgão  

correcional e de controle. Uma ouvidoria deve ser aberta à participação dos cidadãos – 

inclusive das pessoas presas, que não perdem sua cidadania, mas apenas, 

temporariamente, alguns direitos políticos, depois da condenação. Os conselhos de 

políticas públicas são colegiados que podem ganhar vários desenhos institucionais, com 

maior ou menor heterogeneidade e representatividade de múltiplos setores na sua 

composição, tendo atribuições diversas, que vão desde a consultiva até a de gestão de 

políticas. Devem fiscalizar a execução penal e zelar pelo respeito aos direitos e garantias 

fundamentais do preso.  

As instituições de controle podem ser de natureza externa e interna, com base na 

vinculação que o órgão tem em relação ao ente controlado. Para identificar essa 

vinculação, não basta apenas a consulta à norma legal, mas é preciso observar a forma 

de indicação e de afastamento dos dirigentes do órgão controlador. O órgão de controle 

externo apresenta maior independência em relação ao ente controlado, mas mesmo um 

órgão de controle interno, pode operar de modo mais ou menos transparente, 

contribuindo para alimentar o fluxo de informação que vai abastecer os órgãos externos. 
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 Em reunião do Conselho Penitenciário de 18.03.2014, a Diretora da Escola de Administração 

Penitenciária Leda Maria Gonzaga apresentou ao colegiado as atividades de sua gestão e destacou o 

grande investimento no ensino de conteúdos de direitos humanos, transpassando todas as disciplinas dos 

cursos obrigatórios regulares, e na atividade de reforços na esfera psicológica dos servidores. 
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Para Filgueiras (2011), entretanto, a transparência e a prestação de contas são 

muito importantes, mas insuficientes para iniciativas mais democratizantes de 

accountability: 

Mais informação não significa necessariamente a produção de cidadãos melhores, nem 

governos menos corrompidos. O problema do conceito de transparência é que o maior 

volume de informação em si não significa informações mais qualificadas, pois elas são 

produzidas por agências que permitem o uso ideológico da transparência. (...).  

Essa política oferece um vazio normativo para a consecução da accountability. Frente às 

objeções acima apresentadas, entendemos que a política da transparência precisa ser 

informada por uma política de publicidade, em que a razão que justifica o julgamento de 

processos e políticas seja, por definição, pública. É fundamental a constituição de fóruns 

imparciais onde se possa deliberar com o intuito de garantir a concretização de juízos 

balizados em uma racionalidade voltada ao entendimento (FILGUEIRAS, 2011, p. 83).  

 

Essa publicidade e essa imparcialidade de fóruns apregoada seria alcançada em 

processos representativos que abarcassem a pluralidade de interesses e as diferenças de 

condição social existentes em uma sociedade, em um cenário em que as instituições 

sejam controladas por outras instituições e pelos cidadãos, possibilitando processos 

abertos de decisão mais orientados para uma razão pública (FILGUEIRAS, 2011). 

Para o devido funcionamento das agências de accountability intraestatal, para 

além das prescrições legais e do desenho institucional, algumas outras condições são 

recomendadas. A lição de O’Donnell, tratando sobre o accountability horizontal ilumina 

alguns pontos: 

(...) para que esse tipo de accountability seja efetivo deve haver agências estatais 

autorizadas e dispostas a supervisionar, controlar, retificar e/ou punir ações ilícitas de 

autoridades localizadas em outras agências estatais. As primeiras devem ter não apenas 

autoridade legal para assim proceder mas também, de facto, autonomia suficiente com 

respeito às últimas. Esse é, evidentemente, o velho tema da divisão dos poderes e dos 

controles e equilíbrios entre eles. Esses mecanismos incluem as instituições clássicas do 

Executivo, do Legislativo e do Judiciário, mas nas poliarquias contemporâneas também 

se estende por várias agências de supervisão, como os ombudsmen e as instâncias 

responsáveis pela fiscalização das prestações de contas. Um ponto importante mas 

pouco acentuado é o de que, se se espera que essas agências sejam efetivas, salvo 

exceções, elas não funcionam isoladamente. Elas podem até mobilizar a opinião pública 

com seus procedimentos, mas normalmente sua efetividade depende das decisões 

tomadas pelos tribunais (ou, eventualmente, legisladores dispostos a considerar o 

impeachment), especialmente nos casos que envolvem autoridades em posição elevada. 

A accountability horizontal efetiva não é o produto de agências isoladas, mas de redes 
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de agências que têm em seu cume, porque é ali que o sistema constitucional ‘se fecha’ 

mediante decisões últimas, tribunais (incluindo os mais elevados) comprometidos com 

essa accountability (O’DONNELL, 1998a, p. 42). 

 

Assim, para além desses órgãos referidos, importa que se mencione brevemente 

outros órgãos e instituições estatais – no estado de São Paulo e na União – com 

potencial – maior ou menor – de accountability no sistema prisional. Embora não sejam 

objeto desta pesquisa, vamos citá-los brevemente, sem nenhuma pretensão de análise. 

Afinal, as instituições não pairam sozinhas no mundo, interagem umas com as outras, 

formando a chamada rede de accountability. 

 

Quadro – Instituições e órgãos como potencial de accountability no sistema prisional 

Governo Federal 

Executivo 
CNPCP, Secretaria de 

Assuntos Legislativos. 

Legislativo 
Processo legislativo, CPIs, 

Comissões Permanentes. 

Judiciário CNJ. 

Ministério Público Federal 

Defensoria Pública da União 

Governo Estadual de São 

Paulo 

Executivo 

SJDC (CONDEPE); SAP/SP 

(CEPCP, CP/SP, Ouvidoria, 

Corregedoria) 

Legislativo 

Processo legislativo, CPIs, 

Comissões Permanentes e 

Tribunal de Contas. 

Judiciário 
Juiz de Execução e 

Corregedoria Judiciais. 

Ministério Público Estadual 

Defensoria Pública do Estado 

Defensores, Núcleo de 

Assuntos Penitenciários e 

Ouvidoria. 

 

No âmbito do Ministério da Justiça, há o Conselho Nacional de Política Criminal 

e Penitenciária. Trata-se de um conselho de políticas públicas de caráter consultivo, com 

membros de formação técnica, que tem algumas incumbências como a de proposição de 
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diretrizes e metas de política criminal e penitenciária, de definição de critérios de 

estatística criminal, de promoção da avaliação periódica do sistema criminal e de 

pesquisa criminológica, de formulação de regras de arquitetura e construção de unidades 

prisionais e de inspeção e fiscalização dos estabelecimentos. Podem ainda interpor 

representações para autoridades competentes visando à interdição de unidades ou à 

instauração de sindicância ou procedimento administrativo em face de irregularidades e 

violações de direitos humanos. 

A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça também pode ser 

elencada entre os órgãos estatais com potencial de accountability no sistema prisional 

por ser um ator importante nos processos legislativos cujas temáticas se referem a 

políticas criminais e penitenciárias
120

.  

O Juízo da Execução é quem decide sobre a maioria dos incidentes da pena e 

sobre os eventuais benefícios e sanções, a progressão e a regressão de regime, fiscaliza a 

execução de pena, inspeciona mensalmente os estabelecimentos penais, devendo 

interditar aqueles inadequados. Desempenha a função de corregedoria dos presídios na 

capital paulista e em diversas comarcas do interior do estado de São Paulo com 

atribuições jurisdicionais e correcionais no sistema prisional, o que não se confunde 

com a corregedoria da SAP/SP, cujo trabalho se restringe à esfera administrativa. 

Na cúpula do Judiciário, em Brasília, merece menção o Conselho Nacional de 

Justiça, que tem se mostrado atuante em questões prisionais, com destaque para as 

práticas de mutirões carcerários nos estados da federação, quando zelam pela “garantia 

do devido processo legal com a revisão das prisões de presos definitivos e provisórios” 

(BRASIL, 2014a) e promovem  a inspeção nas unidades prisionais.  

Os conselhos da comunidade, previstos na LEP para serem organizados em cada 

comarca pelo Juiz da Execução, são conselhos consultivos que também possuem um 

potencial de atuação no controle de violações de direitos humanos no sistema prisional. 

Têm as incumbências de visitar periodicamente os estabelecimentos da comarca, de 

entrevistar presos, de apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho 

Penitenciário e “a diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor 

assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento”
121

.  
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 Vale mencionar que as atividades práticas recentes desse órgão federal em questões criminais e 

prisionais foram destacadas como relevantes e positivas por Luciana Zaffalon Cardoso (Depoimento 

prestado ao autor em 26.11.2013). 
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 Trata-se do texto previsto na alinea IV, do artigo 81, da Lei n. 7.210/1984. 
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O Ministério Público é encarregado de fiscalizar a execução da pena e da medida 

de segurança, devendo se manifestar nos incidentes de execução. Seus membros devem 

visitar mensalmente os estabelecimentos penitenciários, registrando presença em um 

livro específico. 

A Defensoria Pública é considerada pela Constituição Federal de 1988 como 

uma “instituição essencial à função jurisdicional do Estado”, com a incumbência de 

“orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”
122

. Desempenha na 

execução penal o papel de assistência jurídica e judiciária de acusados e condenados 

pela prática de infrações penais que não constituíram advogados particulares. Na 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo funciona um núcleo especializado em 

assuntos penitenciários, considerado como “órgão de execução e atuação”
123

, que tem a 

funções de suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos defensores 

públicos, podendo propor medidas judiciais e extrajudiciais para defesa de interesses 

individuais ou coletivos e formular ações estratégicas da instituição na temática 

penitenciária. Outro órgão da Defensoria cuja atuação merece destaque é a sua 

Ouvidoria-Geral. Com a função de colaborar com a gestão e a fiscalização da 

Defensoria e de seus membros e servidores, é aberta às sugestões, críticas e reclamações 

da população, recebendo muitas demandas ligadas a violações de direitos humanos na 

execução penal. 

No executivo estadual, ainda há o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa 

Humana, o CONDEPE, vinculado administrativamente à Secretaria da Justiça e da 

Defesa da Cidadania. Criado em 1991, previsto na Constituição do Estado de São Paulo 

e com uma composição que conta com a maioria dos integrantes oriundos da sociedade 

civil organizada, tem poderes investigativos e capacidade para realizar determinadas 

diligências que podem ser de importante valia para a defesa de direitos humanos de 

pessoas presas.  

No Legislativo, estadual e federal, além de toda a realização do processo 

legislativo que pode interferir na regulamentação das outras instituições e em aspectos 

do funcionamento do sistema penitenciário, há mecanismos como as Comissões 

Parlamentares de Inquérito (CPIs) e as comissões permanentes temáticas, como é o caso 

de comissões de direitos humanos. Não pode ser ignorado, ademais, o poder político 
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 É o teor do texto do artigo 134 da Constituição da República Federativa do Brasil. 
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 É o nome da Seção III, do capítulo I, do Título II, da Lei Complementar estadual n. 988/2006. 
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dos parlamentares, que lhes garante a possibilidade de realização de algumas diligências 

pontuais de fiscalização e controle por meio da pressão sobre outros agentes políticos. 

Essa rede complexa institucional com potencial de accountability no sistema 

penitenciário de São Paulo se relaciona muitas vezes de modo tenso. Como Almeida e 

Tatagiba refletiram,  

(...) o sistema interno estatal de controle e deliberação das políticas públicas não se rege 

por uma lógica harmônica, coesa e equilibrada, na qual as instâncias têm papeis 

diferentes e complementares. O fluxo das regulações e das deliberações do qual 

resultam as políticas públicas é constituído por dispositivos e modalidades que se 

superpõem e muitas vezes estão em conflito. Somando-se a isso, as posições 

hierárquicas que as instâncias ocupam no interior do sistema não são fixas. Elas podem 

se mover mediante confrontos que tenham capacidades para produzir impactos 

institucionais e novos arranjos internos (...) (ALMEIDA, TATAGIBA, 2012). 

 

Em recente Relatório sobre a Tortura no Brasil, organizado a partir das 

atividades da Pastoral Carcerária (2010, p. 32), essa “pulverização” de agências estatais 

responsáveis para tratar e processar denúncias de violações de direitos humanos foi 

tratada como um problema capaz de gerar confusão na percepção de presos e de agentes 

da Pastoral e como um sintoma da “desfuncionalidade do sistema de justiça criminal, 

pois, se para o mesmo fato um número tão grande de autoridades era responsável para 

apuração, ao mesmo tempo essas mesmas autoridades não se tornavam integralmente 

responsáveis pelos casos”.  

São tantas as agências estatais com potencial de accountability no sistema 

prisional que é inviável contemplar todas em um único estudo acadêmico. Mas o estudo 

de quatro delas, escolhidas devido à sua vinculação institucional direta em relação à 

SAP/SP, permite investigar questões relevantes nessa rede institucional. 

Por que, apesar de considerável número de agências com potencial de 

accountability do sistema prisional do estado de São Paulo, a situação dos direitos 

humanos no cárcere permanece dramática? Pode ser sinal de que as instituições e os 

órgãos têm algumas limitações que restrinjam o seu potencial. Em uma investigação 

mais detida sobre o funcionamento de quatro órgãos da SAP/SP, pretende-se trazer 

algumas luzes para a compreensão mais acurada do fenômeno desde a 

redemocratização.  
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3.1. Aspectos comuns à análise dos dois conselhos 

 

Os dois conselhos vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária do 

Estado de São Paulo – o Conselho Penitenciário (CP/SP) e o Conselho Estadual de 

Política Criminal e Penitenciária (CEPCP) – enquadram-se na definição de “conselhos 

de políticas públicas”, podendo ser definidos como: 

espaços de articulação entre Estado e sociedade, nos quais as decisões sobre políticas 

públicas podem envolver um processo de discussão e busca de acordos públicos a partir 

da inclusão de diferentes segmentos da sociedade diretamente envolvidos com as 

políticas em questão (CUNHA, ALMEIDA, FARIA, RIBEIRO, 2011, p. 304).  

  

Não devem ser confundidos com os conselhos de políticas públicas previstos na 

Constituição Federal de 1988, tornados obrigatórios em vários níveis da organização 

federativa, frutos da pressão de movimentos sociais e com poderes deliberativos sobre a 

formulação e o controle de políticas públicas setoriais tais como aqueles da área de 

saúde, assistência social e infância e adolescente (TATAGIBA, 2002). Ao contrário 

desses conselhos, os dois conselhos estudados não contam com mecanismos de sanção e 

outros mecanismos de natureza executiva que impliquem naquilo que Evelina Dagnino 

(2002, p.282) chamou de “partilha de poder”
124

. 

Devido à composição híbrida dos dois conselhos do organograma da SAP/SP, 

são considerados como agências com potencial de accountability societal. 

A criação dos dois conselhos de políticas estudados deu-se de cima para baixo e 

não foi fruto de luta ou mobilização popular. Com atribuições consultivas em relação a 

decisões sobre políticas públicas, sem mecanismos de sanção e com ausência de dotação 

orçamentária própria, não se pode afirmar que houve efetiva “partilha de poder” em 

relação ao CEPCP e ao CP/SP.  

Com uma composição de integrantes de diversas origens, esses dois conselhos 

de políticas podem ser considerados órgãos plurais (ALMEIDA, TATAGIBA, 2012) e 

híbridos (PEREIRA, 2007), constituindo novas formas institucionais, permitindo o 

debate entre interesses distintos em um espaço intermediário do Estado baseado na 

negociação e na parceria. 

Em geral, os conselhos de políticas públicas têm o potencial de fomentar 
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 A “partilha de poder” existente no âmbito de conselhos de políticas públicas previstos na constituição 

deve-se à previsão de mecanismos especiais como o chamado poder de “sanção” e mecanismos de 

natureza executiva (DAGNINO, 2002). 
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um importante aprendizado de convivência democrática, tanto para os atores da 

sociedade quanto do Estado. Tem exigido que o Estado dê publicidade a suas ações, 

apresente contas, exponha os critérios que balizam acordos; e, da sociedade civil, tem 

exigido que se qualifique para essa participação, o que amplia seu conhecimento dos 

processos que envolvem a gestão pública e possibilita a construção de novos 

referenciais capazes de equilibrar a defesa dos interesses privados e corporativos com o 

reconhecimento do caráter coletivo dos direitos implicados (ALMEIDA, TATAGIBA, 

2012, p. 73). 

 

A literatura de ciência política sobre esses espaços destaca vários aspectos 

referentes à representação plural de interesses e à legitimidade dos conselheiros. 

Essa representação não deve se restringir a uma advocacy tradicional, conforme 

a advertência de Luis Felipe Miguel (2011), na qual o agente está preparado apenas para 

entender os interesses da parte representada, mas guarda um distanciamento em relação 

a ela, numa relação que pode conter elementos paternalistas e autoritários. Para além 

disso, as relações de poder estabelecidas entre representantes e representandos em 

conselhos de políticas devem passar por processos de interlocução que sirvam para 

fortalecer a  autonomia dos integrantes dos grupos.  

Nessa esteira, Nádia Urbinati (2006) defendeu a legitimidade de formas de 

representação não eleitoral e apregoou que a representação política de interesses no seio 

de um colegiado ocorresse de forma dinâmica, para além dos modelos tradicionais de 

representação jurídicos e institucionais, sendo “criada e constantemente recriada”, a 

partir dos contínuos processos comunicativos entre a “sociedade política e a civil”.  

Procurando afastar a ideia de representação da noção tradicional de autorização, 

Leonardo Avritzer (2007) propôs um conceito de representação relacional que implica 

em “um vínculo simultâneo entre atores sociais, temas e fóruns capazes de agregá-los”.  

No cenário de um sistema político de “múltiplas soberanias”, instaurado com o 

enfraquecimento do Estado soberano, sustentou que as formas de representação eleitoral 

e não eleitoral nunca aparecem de forma pura, combinando-se tanto no âmbito nacional, 

quanto no internacional
125

.  

                                                           
125

 Argumentou que, enquanto a relação eleitoral representava pessoas e se legitimava pelo processo de 

escolha, a não eleitoral poderia se dar de duas formas: por relações típicas de advocacia coletiva 

contemporânea – ligada a discursos e ideias e legitimadas pela finalidade da causa das entidades –; e por 

representação da sociedade civil – em que há autorização restrita a grupos com afinidade e experiência 

em temas específicos, e que a representação se legitima tanto pelo processo quanto pela finalidade 

(AVRITZER, 2007). 
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Iris Marion Young (2006) preconizou a realização da conexão do representante 

com suas entidades através de momentos de antecipação e de retomada.  Na 

antecipação, o representante vai até sua entidade previamente às reuniões e encontros 

com os outros conselheiros para consultar a opinião dos colegas e conseguir uma 

espécie de autorização para se posicionar em relação a determinados assuntos. A 

retomada é o momento posterior, quando ele retorna à entidade para informar os colegas 

sobre o que ocorreu no âmbito do conselho, numa prestação de contas. Essa conexão 

deve ser continua e constantemente alimentada. A autora sustenta que “a representação 

é mais forte quando carrega os vestígios da discussão que levou à autorização ou 

quando, de outra forma, se justifica persuasivamente numa prestação de contas pública”. 

Nesse sentido:  

Quando os representantes se tornam muito afastados, os eleitores perdem a percepção 

de que exercem influência sobre a produção de políticas, desafeiçoam-se e se abstêm da 

participação. Estabelecer e manter processos de representação legítimos e inclusivos 

impõe responsabilidades tanto para os representantes como para os cidadãos. Estes 

precisam estar dispostos e aptos a mobilizar uns aos outros para participar ativamente 

tanto do processo de autorização quanto do de prestação de contas (YOUNG, 2006, p. 

156). 

 

De um modo geral, as entrevistas com membros dos dois conselhos estudados 

referiram-se à existência de diálogos no interior de suas entidades para tratar de pautas 

discutidas nos colegiados, realizando processos de autorização e prestação de contas
126

.  

A representação não-governamental em conselhos de políticas públicas, 

sobretudo quando se trata de assuntos de ordem contra-majoritária, é dotada de uma 

complexidade maior do que a governamental, 

(...), porque se, por um lado, os conselhos devem responder às exigências de 

pluralidade, por outro, isso pode significar a defesa de grupos antidemocráticos, que 

fazem de sua participação nos conselhos condição para a manutenção de privilégios e 

velhas práticas de negociação com o Estado. Como estabelecer critérios para a definição 

das entidades que podem ter assento nos conselhos, sem ferir o princípio democrático 

elementar que é o direito à participação nas decisões políticas? Além disso, à medida 
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 Em algumas entrevistas, como a de Patrick Cacicedo (depoimento prestado ao autor em 07.05.2014), 

da Defensoria Pública de São Paulo, a de Denise Blanes (depoimento prestado ao autor em 25.04.2013), 

do Instituto Terra Trabalho e Cidadania, e a de Rodolfo Valente (depoimento prestado ao autor em 

09.04.2013), da Pastoral Carcerária, as três referentes ao CEPCP, e a de Adriana Nunes Martorelli 

(depoimento prestado ao autor em 03.04.2014), da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, 

referindo-se ao CP/SP os depoentes narraram situações em que os membros de suas organizações 

dialogam sobre os assuntos discutidos no interior do órgão representativo. 
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que se excluem grupos importantes e representativos da sociedade civil da 

representação nos conselhos, obstaculiza-se o processo de influência democratizante 

que esses espaços poderiam, potencialmente, exercer sobre essas organizações 

(TATAGIBA, 2002, p. 61).  

 

Em vários conselhos de políticas públicas, vagas destinadas à sociedade civil 

acabam sendo ocupadas por pessoas vinculadas ao governo, em um artifício para 

escamotear a paridade (TATAGIBA, 2002). Conforme será mostrado, isso não é de 

todo estranho à história do CEPCP e do CP/SP. 

A nomeação dos presidentes dos dois colegiados tem sido, na maior parte das 

vezes, feita pelo Governo, e não por representantes da sociedade civil ou de outras 

entidades estatais externas ao Executivo
127

. Como alternativa a essa prática, poderia-se 

prever procedimentos de escolha dos membros de organizações civis com lisura e a 

garantia de independência da escolha em relação à vontade política dos membros do 

governo ou do órgão que será alvo de controle por parte do colegiado.  

Cada conselho de políticas tem um desenho diferente conforme a peculiaridade 

de sua temática e a paridade é pensada a partir dos segmentos que podem ter interesse 

em participar nas suas deliberações. Assim, por exemplo, os conselhos de assistência 

social trazem três segmentos: aqueles representantes de usuários, os representantes de 

trabalhadores da assistência social e os representantes de entidades prestadoras de 

serviços assistenciais e de assessoria. Conforme Tatagiba (2002) ressaltou, os conselhos 

de saúde trazem uma super-representação dos usuários, com vistas a fortalecer grupos 

com menor força política. No caso dos dois conselhos da SAP/SP, diferentemente do 

que ocorre nos conselhos de saúde e daquilo que ocorria nas Comissões de 

Solidariedade do Governo Montoro, não há representação dos usuários, que seriam os 

homens e as mulheres reclusos no sistema prisional e seus entes, que também sofrem as 

consequências da punição.  

Além dos usuários, os dois conselhos excluem pessoas leigas em conhecimentos 

teóricos e acadêmicos sobre ciências criminais e penitenciárias, ao prezar por uma 

composição eminentemente técnica. Predominam membros com formação jurídica.  
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 Esse padrão de escolha foi uma característica do PSDB no Governo Federal. Uma pesquisa realizada 

por Leonardo Avritzer (2007) identificou que os presidentes de conselhos nacionais no governo Fernando 

Henrique Cardoso eram indicados pelo Executivo. No Governo Luiz Inácio Lula da Silva, ao contrário, os 

presidentes foram eleitos pela sociedade civil. 
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A inclusão de usuários e de leigos em ciências criminais e penitenciárias nos 

dois conselhos significaria a abertura do colegiado a outros grupos interessados nas 

temáticas tratadas e pode ter o condão de reforçar o potencial de defesa de direitos 

humanos de pessoas presas. A falta de alguns conhecimentos técnicos específicos 

poderia ser remediada a partir da designação de um corpo técnico fixo, a exemplo das 

assessorias dos Legislativos.  

Uma decisão baseada exclusivamente em saberes científicos não significa uma 

decisão mais adequada. Contrariando dogmas do positivismo, pensadores como Max 

Horkheimer (2002) e Michel Foucault (2010) ensinaram que a técnica e a ciência não 

são neutras e que o uso estratégico do “saber” científico apareceu muitas vezes na 

história para reforçar formas de dominação e a manutenção de estruturas sociais.  

A existência de especialistas em saberes específicos em colegiados plurais pode 

gerar problemas linguísticos. Para mitigá-los, os membros dos conselhos que detiverem 

qualquer conhecimento técnico específico devem se preocupar em justificar seus 

pontos-de-vista de modo racional, esclarecendo aos demais, na medida do necessário, as 

regras válidas de lógica e metodologia que fundam o saber de seu conhecimento. Assim, 

o rigor científico deve contribuir exatamente para fortalecer a “clareza” do debate e 

ampliar a convicção do colegiado acerca de uma determinada deliberação. Nessa 

esteira, Thomas Christiano (2007) sustentou que uma das principais preocupações de 

uma discussão pública deve ser a garantia de que todos os indivíduos tenham o acesso 

igual às “condições cognitivas para a tomada de decisões”
128

. 

Conforme apontado por Almeida e Tatagiba (2012) vários estudos empíricos 

sobre os conselhos brasileiros de políticas públicas têm apontado para entraves que 

mitigam o seu potencial democratizante. Um aspecto comum a muitos colegiados – e 

não totalmente estranho aos dois conselhos pesquisados aqui – refere-se a rotinas 

burocratizadas e sem conflitos, reduzindo o ambiente a um espaço de mera “ocupação 

de posição”. Em face dessa constatação, as autoras propuseram uma mudança nas 

práticas cotidianas dos conselhos, priorizando o exercício da política, retomando a ideia 

do espaço como uma arena pública com vistas a aumentar a sua intervenção em outras 

instituições e realidades. Os conselhos, assim, teriam um papel colaborativo na 

“democratização da gestão pública”, podem ser peças estratégicas em um contexto 
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 Christiano (2007, p. 91) define “condições cognitivas” como aquelas condições “que habilitam a 

pessoa a entender melhor o que está em jogo numa decisão, bem como a melhor discernir a decisão 

correta”. 
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maior de “um projeto democratização do Estado e da sociedade” e, ao lado de outras 

agências, têm “a responsabilidade de exercer o controle interno do Estado sobre as 

políticas públicas”. Não se limitariam a avalizar decisões tomadas em outras instâncias 

e produziriam mais “ruídos” nos processos decisórios do Estado, interpelando nele 

“demandas sociais por justiça”. 

Alguns desses pontos da literatura teórica e empírica serão pontualmente 

retomados adiante, na análise dos arranjos institucionais dos dois conselhos.  

 

 

3.1.1. O Conselho Penitenciário 

 

O Conselho Penitenciário (CP/SP) é um dos órgãos da execução penal previsto 

pela Lei de Execuções Penais de 1984. Mas sua origem é muito anterior a essa norma 

legal, remontando ao Decreto Federal n. 16.665, de 06 de dezembro de 1924, que regula 

o Livramento Condicional e à Lei estadual n. 2.168-A, de 24 de dezembro de 1926. 

Era uma inovação brasileira na época. Cândido Mendes, considerado o 

inspirador da ideia do colegiado, comemorou a criação de um órgão “independente, 

especializado e imparcial” para atuar na questão penitenciária (KOERNER Apud 

TEIXEIRA, 2009, p.75). 

O CP/SP foi criado num ambiente de superação do paradigma liberal ou clássico 

– focado no fato delituoso e na punição como retribuição –, e de ascensão do paradigma 

“positivista” ou cientificista – voltado para o indivíduo e na punição como tratamento, 

que tinha muita adesão entre os juristas e as elites nacionais (SALLA, 2006): 

O livre arbítrio era o eixo de sustentação do direito clássico; portanto, a ruptura do 

contrato consistia numa opção individual. A escola positivista, ou lombrosiana, 

moderna, científica, como a designavam os seus seguidores, procurava, por sua vez, 

centrar a questão do crime e da punição no indivíduo e nas suas determinações 

biológicas, sociais e psicológicas. O evento do crime não tem tanta importância, pois as 

causas de sua ocorrência só podem ser entendidas se olhadas as múltiplas determinações 

(sociais, biológicas, étnicas) nas quais se acha envolvido o criminoso. Se a este escapam 

os motivos e a própria consciência do cometimento de ações criminosas, nada mais 

‘natural’ e ‘justificável’ do que a ação corretiva regeneradora que a pena de prisão deve 

realizar. Nesta ótica, trata-se de fazer com que o Estado promova a defesa social contra 

esses indivíduos que, no limite, são ‘doentes’, portadores de determinações que 
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escapam ao seu arbítrio e, portanto, merecedores de tratamento penal (SALLA, 2006, 

p.150).  

 

Apesar de sua força na intelectualidade mais voltada para a temática da punição, 

o paradigma positivista encontrou grandes barreiras para ser aplicado no Brasil, tanto 

em função das características da estrutura física do sistema prisional, quanto em razão 

das relações violentas preponderantes no sistema punitivo (SALLA, 2006).  

O Decreto Federal nº 16.665, de 06 de dezembro de 1924, de autoria do 

Presidente da República Arthur da Silva Bernardes, previu o primeiro desenho do 

Conselho Penitenciário, com funções de avaliação da conveniência da concessão de 

benefícios da execução penal como o livramento condicional e o indulto, de visitação 

periódica a estabelecimentos penais e de verificação do cumprimento de condições de 

punições fora das unidades prisionais, como em “colônias de trabalhadores livres” ou 

em serviços externos. A composição original previa sete conselheiros: um procurador da 

República, um representante do Ministério Público local e cinco pessoas, sendo, de 

preferência, três “professores de direito ou juristas em actividade forense” e dois 

“professores de medicina ou clínicos profissionaes”. 

No Estado de São Paulo, o órgão estadual foi previsto pela primeira vez pela Lei 

nº 2.168-A, de 24 de dezembro de 1926, que repetiu praticamente as mesmas 

disposições do Decreto referido. O primeiro parecer emitido pelo colegiado data de 

26.05.1928
129

.  

A Lei n. 3.048/1937 dispôs que um dos dois médicos deveria ser um psiquiatra e 

previu a figura de três suplentes no Conselho Penitenciário, sendo dois deles juristas e 

um médico psiquiatra. Previu-se ainda a realização de duas reuniões mensais do 

colegiado. 

Nas últimas décadas do século XX, a preocupação com o tratamento mudou para 

a preocupação com a ressocialização e o indivíduo recluso passou a ser visto como um 

sujeito de direitos e não mais como um paciente. Ao invés da suposta periculosidade, o 

que se passou a buscar corrigir nos criminosos eram os efeitos perniciosos de processos 

deficientes de socialização. Os saberes especializados continuaram a ter protagonismo 
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 Proferido sob a relatoria do então Presidente do colegiado Candido Motta, tratou da concessão do 

benefício de livramento condicional para o sentenciado ex-soldado da Força Pública José Rodrigues de 

Mello, com serviços prestados ao Estado na Revolta da Vacina – no Rio de Janeiro – e na repressão aos 

insurgentes de Canudos – no sertão bahiano –, condenado pela autoria de duplo homicídio em 1906 

contra um alferes e um tenente coronel chefe da Missão Francesa. Participaram do julgamento: Alcantara 

Machado, Flamínio Fávero, A. C. Pacheco e Silva, Fernando Maximiliano e F. Glycerio de Freitas. 
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em questões penitenciárias, mas o seu foco de preocupação mudou. O processo de 

burocratização do sistema prisional avançou (TEIXEIRA, 2009).  

Foi nesse contexto de ascensão do paradigma ressocializador que, em dezembro 

de 1986, o Governador André Franco Montoro editou o Decreto de n. 26.372, 

promovendo a última reorganização significativa no Conselho Penitenciário. Definiu-o 

como um órgão “consultivo e fiscalizador da execução penal”. Aumentou para vinte 

membros a composição do conselho, prevendo a figura de dois psicólogos e de dois 

advogados na qualidade de representantes da comunidade e dos membros informantes. 

Permitiu-se a divisão do colegiado em duas câmaras e em turmas. O Decreto n. 

28532/1988, previu dez membros suplentes, mantendo as proporções de representação. 

Os Decretos n. 46.623/2002 e a Lei 10.792/03 praticamente não trouxeram novidades. 

O CP/SP ficou, enfim, com as atribuições legais atuais, o que inclui a supervisão 

da assistência aos egressos, a fiscalização dos liberados condicionais da capital paulista, 

a emissão de pareceres nos benefícios de indulto, comutação de pena, graça 

presidencial, sustação ou revogação do livramento condicional (nesse caso, somente 

quando provocado pelo Juiz das Execuções, conforme previsto na Lei 10.792/03), a 

organização de pesquisas, palestras no Conselho e em Universidades focando temas em 

sede de Execução Penal, a discussão em plenária através de comissões, alterações em 

Leis, Decretos de Indulto e temas polêmicos de Execução Penal, a inspeção de presídios 

da capital e interior e o recebimento dos relatórios dos conselhos da comunidade,. Para 

fins da presente pesquisa, destacam-se as últimas duas competências referidas, coerentes 

com a definição legal do conselho enquanto órgão “fiscalizador da execução penal”. 

No início do processo de redemocratização, vinculava-se à Secretaria de Justiça. 

Por um breve período, no início da década de 1990, ficou vinculado à Secretaria de 

Segurança, mas logo passou a compor a pasta de Administração Penitenciária, assim 

que ela foi concebida. O “ideal ressocializador” entrou em crise no Brasil justamente 

nos anos 1990, em face de políticas que passaram a se focar mais no controle de 

determinadas populações, de políticas que geraram processos de encarceramento em 

massa e de medidas supressoras de direitos de pessoas presas (TEIXEIRA, 2006), mas o 

CP/SP não sofreu novas alterações.  
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Embora em São Paulo tenha sido criado por lei de 1926, a primeira reunião do 

colegiado só ocorreu em maio de 1928, na Penitenciária do Estado
130

 (SÃO PAULO, 

2012c). Apesar de esse colegiado existir por mais de oitenta anos, teve apenas doze 

presidentes, incluindo o advogado Matheus Guimarães Cury, à frente do Conselho 

quando da conclusão da pesquisa
131

. Sobretudo até 1987, os três primeiros presidentes 

tiveram gestões de duração demasiadamente longas. Somente o professor da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) Flamínio Fávero, ocupou o cargo por 

um total de trinta e um anos, de 1942 a 1973. O ex-professor da Faculdade de Direito da 

USP Candido Nanzianzeno Nogueira da Motta, no período entre 1928 e 1942, e o 

psiquiatra e também professor André Teixeira Lima, no período entre 1973 e 1987, 

presidiram o conselho por quatorze anos cada um.  Em todas essas décadas, apenas uma 

mulher presidiu o colegiado: Maria Elizabeth Schrepel, no biênio entre 1997 e 1998. A 

redução significativa dos prazos dos mandatos foi consequência do Decreto de n. 

26.372/1986, de autoria do Governador André Franco Montoro, que fixou o mandato 

dos conselheiros em quatro anos, sendo permitida a recondução
132

.   

O Assessor da Presidência do CP/SP – desde 2001 até a conclusão dessa 

pesquisa em 2014 – Rubens da Silva
133

, com experiência profissional na equipe de 

apoio do colegiado desde 1989, declarou-se testemunha de uma vultosa melhoria na 

estrutura do órgão ao longo desse período, tanto em recursos materiais, como humanos. 

Mesmo após a reforma da legislação de 2003, o conselho manteve seu prestígio. Cada 

presidente que passou por lá desde então, trouxe contribuições específicas e 

desenvolveu uma marca relevante de gestão. Houve um que investiu mais em pesquisas, 

outro em benfeitorias e estrutura física, outro na realização de proposições legislativas, 

etc.  

Conforme o regimento interno do CP/SP aprovado em 2010, sua estrutura é 

composta por seis órgãos: o plenário, a presidência e a vice presidência, a diretoria 

administrativa, os conselheiros – vinte efetivos e dez suplentes – e os membros  

informantes. 
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  A primeira reunião do Conselho Penitenciário reuniu: Candido Nanzianzeno Nogueira da Motta, José 

de Alcântara Machado, Flamínio Fávero, Antônio Carlos Pacheco e Silva, Francisco Glycerio de Freitas,  

Fernando Maximiliano, Accácio Nogueira, Leite Bastos e Francisco Fontes de Rezende (SÃO PAULO, 

2012c). 
131

 Ver todos os nomes e os respectivos períodos das gestões no Anexo C. 
132

 Trata-se de disposição do parágrafo 3º, do artigo 3º, dessa norma legal. 
133

 Declaração prestada ao autor em 02.04.2014. 
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Na composição atual do CP/SP, os conselheiros efetivos são um total de vinte, 

sendo: seis psiquiatras; dois psicólogos; quatro procuradores de justiça – indicados pelo 

Procurador Geral de Justiça do Estado; dois procuradores da República – indicados pelo 

Procurador Geral da República –; quatro advogados – indicados pela Seção de São 

Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, “sendo dois deles na qualidade de 

representantes da comunidade” – ; e dois defensores públicos do Estado – indicados 

pelo Defensor Público Geral de São Paulo. Os suplentes são: três psiquiatras; dois 

procuradores de justiça; um procurador da República; dois advogados e um procurador 

do Estado. Sua nomeação segue a mesma lógica da dos membros efetivos. A norma 

legal reguladora do conselho exige que todos os indicados apresentem experiência 

mínima de dez anos “na área de Direito Penal Processual Penal, Penitenciário e ciências 

correlatas”. Uma vez recebidas as indicações, cabe ao Governador do Estado efetivar as 

designações. Membros efetivos e suplentes têm um mandato de quatro anos, permitida 

uma recondução. O mandato do presidente é de apenas dois anos. 

Ainda há os “membros informantes”, que correspondem a pessoas que podem 

participar nas discussões nas sessões, mas não possuem o direito a voto. Os membros 

informantes são os dirigentes de diversos órgãos, como: Coordenadoria de Unidades 

Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo; Coordenadoria de Unidades Prisionais 

de Região do Vale do Paraíba e Litoral; Coordenadoria de Unidades Prisionais da 

Região Central do Estado; Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste 

do Estado; Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado; 

Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário; Estabelecimentos Penais do Estado; 

do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC; Fundação 

"Prof. Doutor Manoel Pedro Pimentel" - Funap; e Secretaria da Segurança Pública, 

representada por 1 (um) Delegado de Polícia. A presença desses dirigentes no seio do 

colegiado, ainda que desprovidos do direito de votar nas sessões, tende a atenuar 

problemas relacionados a eventuais déficits de representatividade, uma vez que podem 

alimentar os fluxos de informação, trazendo denúncias, suscitando questões e 

interferindo na tomada de decisões por parte dos conselheiros. 

Aos membros observadores, que não têm poder de decisão, não é exigido  

conhecimentos técnicos específicos. Nesse sentido, não parece haver nenhum óbice para 

a participação de representantes de organizações da sociedade civil e mesmo de 

egressos e familiares de pessoas presas do colegiado nessa condição. 
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Trata-se de um conselho que não foi fruto de mobilização popular ou da 

sociedade civil e seu desenho institucional permaneceu sem alterações maiores, a 

despeito das pressões populares do processo de redemocratização brasileiro.  

Apesar de algumas atribuições executivas de assessoria ao processo de execução 

penal, não se pode dizer que há “partilha de poder” (DAGNINO, 2002) na concepção do 

CP/SP, pois ele não conta com poder efetivo de decisão nas políticas públicas do âmbito 

do Executivo. Não significa, porém, que o órgão não possa colaborar de diversas formas 

nas políticas públicas, o que será melhor tratado adiante.  

Sendo um conselho de políticas públicas, é preciso observar alguns aspectos de 

seu funcionamento. Em relação à paridade, elemento considerado por Tatagiba (2002) 

para a análise de arranjos institucionais como os conselhos de políticas, 4/10 – ou 40% 

– dos trinta conselheiros do CP/SP são pertencentes a instituições estatais, mas não 

propriamente do Executivo estadual. São membros de órgãos dotados de autonomia em 

relação ao Executivo: da Defensoria Pública do Estado, da Procuradoria da República e 

do Ministério Público. Apenas entre os membros informantes, sem direito a voto, há 

sim vários dirigentes de órgãos do Executivo. Trata-se de um desenho que parece 

garantir alguma independência nas decisões do colegiado no tocante ao papel de 

fiscalização do sistema prisional. 

Mas a pluralidade do colegiado é afetada pela composição eminentemente 

técnica. A maioria dos conselheiros tem formação jurídica, mas há uma participação 

expressiva de profissionais da área de saúde mental, caso dos psicólogos e dos 

psiquiatras. Desse modo, é previsível que apareçam no cotidiano do colegiado alguns 

problemas linguísticos e comunicativos, descritos na sessão anterior, que podem 

prejudicar ou até interromper os processos deliberativos.  

Há nesse encontro de especialistas de diferentes domínios do conhecimento um 

potencial de ocorrência de entraves linguísticos na comunicação de determinadas 

temáticas – no interior do colegiado e nas eventuais antecipações e retomadas entre 

representates e representados (YOUNG, 2006) –, sem contar na provável carência de 

informação de outros campos do conhecimento não representados. 

Essa composição restrita a alguns grupos de profissionais – o que se justifica 

melhor neste conselho, do que no outro, em face das atribuições executivas de emissão 

de pareceres sobre pedidos de benefícios da execução penal – tende a excluir muitos 
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grupos da representação nesse colegiado, quando do exercício das atividades 

consultivas do CP/SP. 

A previsão da composição com profissionais de origem jurídica parece ter 

considerado a preocupação com a garantia da paridade entre a acusação e a defesa no 

processo de execução criminal, ao garantir idêntico número de representantes do 

Ministério Público (na figura dos procuradores) –, ao número de advogados e 

defensores. Pode ser uma tentativa de se zelar pelo princípio do contraditório. Mas a 

prática forense não obedece necessariamente a uma lógica cartesiana, havendo, por 

vezes, a figura de promotores que apregoam a primazia dos direitos do acusado ou do 

sentenciado, convivendo com a figura de advogados com a índole mais punitivista. 

Por outro lado, pode ser questionada a representatividade dos seus membros, 

com pouquíssimos integrantes considerados “membros da comunidade” e com sua 

delimitação de determinadas atribuições técnicas que excluem integrantes de diversas 

formações profissionais. 

No caso dos psiquiatras e psicólogos, a forma de indicação desses conselheiros 

foi modificada em 01.09.2003. Até então, a indicação desses conselheiros era da alçada 

do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Regional de Psicologia, 

respectivamente, mas o Decreto nº 48.056/2003, do Governador Geraldo Alckmin 

excluiu essa referência, transferindo a tarefa para a sua livre escolha. Se a 

representatividade desses dois conselhos representantes das categorias profissionais não 

seria imune a algum questionamento, o ato do chefe do Executivo trouxe para si a 

influência direta sobre nada menos do que dois quintos da composição do conselho.  

Também pode ser objeto de questionamento a forma de indicação de advogados 

pela seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP), sobretudo 

no caso daqueles que o legislador presumiu que fossem “membros da comunidade”. 

Trata-se de uma organização importante na representação de uma categoria profissional 

com milhares de associados, cuja direção é eleita de forma democrática em eleição 

majoritária. O advogado é uma figura importante na execução da pena e um dos poucos 

profissionais a quem é permitido frequentemente o acesso ao interior de 

estabelecimentos prisionais. Mas desde a redemocratização, quando ela teve um papel 

destacado em movimentos como o da Anistia e das Diretas já (BERTONCELO, 2007. 

ADORNO, 1999), até os dias atuais, a organização perdeu algum protagonismo em 

relação às ações relacionadas aos direitos humanos de pessoas presas. A OAB/SP tem 
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comissões atuantes em várias causas, como a de Direitos Humanos, a de Política 

Criminal e Penitenciária, de Segurança Pública e de Ação Social, mas suas atividades 

no sistema prisional dão-se ao lado de outras organizações, movimentos e redes que 

também têm experiência com a temática e legitimidade para ter assento em um 

colegiado dessa natureza, como por exemplo: a Pastoral Carcerária, o Instituto Terra 

Trabalho e Cidadania, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Instituto de Defesa 

do Direito de Defesa, dentre outros. Assim, ao menos um dos seis assentos destinados a 

essa instituição poderia ser destinado a outras organizações. 

Em um breve exercício para tentar aferir o grau de institucionalização do CP/SP, 

levamos em conta as variáveis propostas por Cunha, Almeida, Faria e Ribeiro (2011, p. 

308): o tempo de existência da lei de criação, a estrutura organizacional e a frequência 

de reuniões ordinárias.  

Quanto ao tempo de existência da lei de criação, esse conselho funciona de 

forma ininterrupta desde 1928.  

Quanto à estrutura organizacional, embora não possua uma dotação 

orçamentária própria, a SAP/SP disponibiliza ao conselho uma equipe de apoio grande 

– com dois advogados, cerca de vinte e cinco oficiais administrativos, quatro assisentes 

técnicos e dezenove estagiários (sendo quinze estudantes de Direito, dois de Informática 

e dois de Administração
134

) –  e um espaço amplo de dois andares em um edifício na rua 

Líbero Badaró, no centro da cidade de São Paulo.  

Quanto à frequência de reuniões ordinárias, o conselho se reúne semanalmente, 

todas as terças-feiras pela manhã
135

.  

Assim, a partir desses critérios, o CP/SP apresenta um grau alto de 

institucionalização.  

Apesar dessa institucionalização, o CP/SP não é autônomo em relação à 

SAP/SP. Não possui dotação orçamentária própria e depende da Secretaria de Estado 

para a aprovação de seus gastos
136

. Essa relação prejudica sua função de fiscalizador da 

execução penal e, assim, seu potencial de acccountability intraestatal. 

Conforme lamentou o então vice-presidente José Carlos Gobbis Pagliucca, a 

falta de dotação orçamentária própria dificulta a realização de visitas a unidades e o 
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desenvolvimento de atividades em locais mais afastados da capital. Faz com que muitas 

vezes, os conselheiros tenham que gastar dinheiro próprio para participar de projetos do 

colegiado. Embora ganhem jeton mensal, o dinheiro é insuficiente para as necessidades 

dos conselheiros, que precisam trabalhar simultaneamente em outras entidades e 

instituições
137

.  

Em face da dificuldade de realização de atividades em regiões distantes da 

capital, Rubens da Silva defendeu a descentralização do CP/SP, criando-se unidades em 

outras regiões do estado
138

. 

Em que pese essa dependência orçamentária em relação à SAP/SP, a conselheira 

Adriana de Melo Nunes Martorelli
139

, no CP/SP desde 2000, ressaltou que o colegiado 

tem entrado em diversos conflitos com a Secretaria de Estado. Citou como exemplos de 

divergências, temáticas como a missão e a atuação do conselho, a facultatividade do 

laudo criminológico, a implementação do Regime Disciplinar Diferenciado, a falta de 

investimentos na criação de novos Centros de Ressocialização e as más condições de 

encarceramento. Mas não restou claro se o colegiado logrou alguma conquista em 

relação a essas disputas. 

Conforme atribuição legal do CP/SP, seus integrantes realizam visitas periódicas 

a unidades prisionais da capital paulista e de regiões próximas. Nessas ocasiões, 

conforme informou a conselheira Adriana de Melo Nunes Martorelli, verificam as 

condições de vida dos internos, “o modo como o estabelecimento está estruturado” e 

como é oferecida a  

assistência básica (instalações, condições de higiene, vestimentas, alimentação 

(qualidade, quantidade e variedade nutricional), água, condições de higiene pessoal, 

atendimento em saúde e odontológico, condições de trabalho dos servidores, dias de 

visita, revista dos familiares, atividades laborativas e educativas. No mais das vezes, as 

condições das unidades se apresentam precárias e insuficientes, o que se justifica pelo 

excesso populacional. Assim, a alimentação acaba se toranando insuficiente, as vestes 

gastas e em número insufiente, (sendo) ausente as atividades educativas e laborativas, 

especialmente em CDPs...enfim... As visitas, feitas normalmente por representantes 

diversos do conselho (MPF, MPE, OAB/SP, CREMESP, Defensoria, Conselho 

Regional de Psicologia), resultam em relatórios, exposição e debates em plenária, 

culminando com deliberações sobre os melhores encaminhamentos, que terminam por 

resultar em reuniões com gestores (Secretário, dirigentes de áreas específicas, como da 
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saúde, por exemplo), dirigentes de unidades, coordenadores regionais, debates públicos 

sobre os temas em questão, travados por meio de parceria entre os membros dos órgãos 

representados pelo colegiado
140

. 

 

Rubens da Silva
141

 afirmou que as visitas hoje são agendadas previamente com 

as unidades, mas lembrou que em momentos pretéritos elas ocorreram por vezes de 

surpresa. Entende que a mudança foi necessária em face da grande expansão do sistema 

penitenciário e da necessidade de prestação de segurança mínima para os conselheiros.  

Em sua experiência à frente da Secretaria de Justiça, no início dos anos 1980, 

José Carlos Dias
142

 admitiu a este pesquisador que não acompanhou com proximidade 

as atividades do colegiado. Sua impressão era a de uma esfera muito burocrática, que se 

limitava – quase somente – à realização de pareceres para a execução penal. Embora 

lembrasse vagamente de episódios de visitas a unidades prisionais realizados por 

membros desse colegiado, não se recordou de nenhuma contribuição significativa do 

colegiado para o sistema prisional ou para os projetos empreendidos em sua gestão. 

Em 2008, o então Presidente do CP/SP Umberto Luiz Borges D’Urso (2008) 

destacou a enorme quantidade de processos encaminhados para o conselho para 

elaboração de pareceres sobre benefícios da execução penal, o que fazia com que todos 

os membros suplentes atuassem como se fossem titulares.  

Em depoimento prestado ao autor, o Vice-Presidente do CP/SP das gestões 

2012-2013 e 2014-2015 José Carlos Gobbis Pagliucca
143

 reclamou da grande 

quantidade de processos distribuídos para os membros do colegiado, o que toma grande 

parte do tempo deles. Somente no ano de 2013, foram mais de 30 mil processos para 

apenas trinta conselheiros, o que equivale a uma média de mil processos para a relatoria 

de cada um dos membros. Lembrou que ninguém atua ali em tempo integral. Desse 

modo, apenas uma minoria de conselheiros mais engajados acaba assumindo os projetos 

de intervenção do conselho.  

Em pesquisa no portal Jus Brasil (www.jusbrasil.com.br) pelas sentenças 

“conselho penitenciário”, “São Paulo” e “pauta de julgamento”, realizada em 

27.01.2014, verificou-se alguns aspectos da dinâmica de julgamentos desde o final da 

década de 1970 até os dias atuais. Embora não tenha encontrado nenhuma pauta de 
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julgamentos realizada entre o período entre 1991 e 2010, é possível encontrar muitos 

resultados em relação aos anos anteriores e posteriores a esse lapso temporal. 

Comparando-se os dados mais antigos com os mais recentes, constata-se uma diferença 

significativa na quantidade de processos julgados. Enquanto em 19.10.1979, por 

exemplo, cada um dos cinco conselheiros presentes analisava apenas quatro pedidos 

cada um, o número de julgamentos da sessão de 05.02.2013 foi suficiente para 

preencher onze páginas do Diário Oficial do Estado.  

O fato é que a instituição foi criada para funcionar em uma realidade do sistema 

prisional de dimensão muito menor que a atual e não sofreu as devidas transformações 

ao longo do tempo. 

Com vistas a aperfeiçoar a função de elaboração de pareceres sobre benefícios 

da execução penal, o CP/SP passou – em determinado momento – a se organizar em 

turmas compostas por profissionais de diferentes formações. Os processos de pedidos 

de benefício são distribuídos a um relator e levados ao colegiado para a tomada de 

decisão final.  

Para além da emissão de pareceres, conforme a conselheira Adriana de Melo 

Nunes Martorelli
144

, uma preocupação da gestão atual do CP/SP tem sido o 

desenvolvimento de algum serviço de assistência aos condenados e condenadas em 

livramento condicional, cumprindo uma atribuição legal do colegiado e em resposta a 

demandas identificadas no setor de atendimento a essas pessoas. A ideia é apresentar 

aos sentenciados alternativas de serviços diversos a partir da rede de atendimento já 

existente no município de São Paulo e de equipamentos da SAP/SP.     

Quando da conclusão dessa pesquisa, uma atividade de intervenção 

desenvolvida pelo CP/SP em parceria com outras organizações estava em curso em 

unidade prisional feminina do Butantan. Era a chamada “Mostra de Arte”, que atraía 

pessoas de diversas origens, entre artistas e membros de entidades da sociedade civil, 

com o objetivo de construção de “espaços de expressão, por meio de contato com a 

dança, canto, show de música, meditação, musicoterapia e outras atividades”. Entusiasta 

desse projeto dentro do colegiado, Adriana de Melo Nunes Martorelli
145

 considerou-a 

uma experiência prática, entre outras, com a intenção de “ensejar propostas de políticas 

públicas” futuras.   
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Com relação às questões burocráticas internas, para além das atribuições 

processuais do órgão, como aquelas referentes a questões estatutárias, temática que 

prejudica a dinâmica dos trabalhos de muitos conselhos de políticas públicas 

(ALMEIDA, TATAGIBA, 2012), Rubens da Silva
146

 sustentou que elas ocupavam 

muito pouco do tempo do CP/SP. Não costumam causar disputas. São geralmente  

veiculadas por mensagens de e-mail enviadas a todos, de modo que possam tomar 

ciência e formar suas opiniões antes da realização das plenárias. Dessa forma, quando 

são levadas a deliberação, tomam pouco tempo das plenárias.   

Entre as parcerias do CP/SP, aquela com a OAB/SP parece a mais antiga e a que 

mais tem rendido frutos. Contando com a indicação de seis dos trinta conselheiros, a 

organização de advogados já teve alguns de seus representantes ocupando a Presidência 

do colegiado. Ao longo dos anos, as entidades têm realizado em conjunto alguns 

eventos e atividades
147

.  

Sobre o funcionamento deste conselho, este pesquisador notou carências em 

termos de transparência e prestação de contas para a sociedade. Embora as reuniões 

semanais sejam abertas para a população em geral e haja algumas pessoas de fora, para 

além dos conselheiros titulares, suplentes e informantes – sem direito a voto –, 

pouquíssimas informações sobre ele são divulgadas nas páginas governamentais. Nem 

os referidos relatórios síntese de atividades de governo, de 2002 até 2005, da gestão 

Nagashi Furukawa, trouxeram alguma informação sobre o CP/SP. O Conselho não 

conta com uma assessoria de imprensa própria e acaba se utilizando, esporadicamente, 

da assessoria da Secretaria para a divulgação de algum evento ou solenidade mais 

importante.  

No tocante à prestação de contas das atividades do CP/SP, Adriana de Melo 

Nunes Martorelli
148

 declarou que o colegiado comunica suas atividades para a SAP/SP e 

para o Depen/MJ. Mas essa conselheira e Rubens da Silva
149

 ressaltaram outros 

investimentos do CP/SP no sentido de abertura, como por exemplo: a promoção de 
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eventos em universidades, de atividades de visita monitorada de estudantes ao colegiado 

e a realização de debates e seminários temáticos – como sobre a questão do egresso, a 

saúde no sistema prisional, a capacitação de servidores, etc. 

Em dezembro de 2012, em Brasília, a Ouvidoria do Depen/MJ organizou o 1º 

Encontro Nacional dos Conselhos Estaduais Penitenciários, reunindo representantes de 

conselhos da comunidade de todas as unidades da federação e do Distrito Federal, além 

de representantes de várias instituições públicas e organizações civis, com os objetivos 

de “contribuir para redefinição do seu papel e estimular a atuação em rede, sendo que as 

diretrizes deste evento são orientadoras para atuação do Governo Federal e dos 

Governos Estaduais” (BRASIL, 2013).  

Divulgou-se também, nos registros do evento, uma pesquisa realizada a partir de 

questionários enviados aos conselhos penitenciários estaduais. Vinte estados, incluindo 

São Paulo, forneceram respostas. A maioria dos conselhos realizava entre 2 a 5 sessões 

por mês. Mais de 60% dos conselheiros eram membros da Ordem dos Advogados do 

Brasil, de Ministérios Públicos e Defensorias Públicas – estaduais e federal –, portanto 

pessoas com provável formação jurídica. O CP/SP foi, de longe, aquele com a maior 

equipe de apoio
150

. Apenas um, dos vinte conselhos, realizava inspeções em unidades 

prisionais (BRASIL, 2013). . O documento não informava qual era esse conselho que 

realizava inspeções. Esse dado é especialmente preocupante quando se tem o foco no 

potencial de accountability do sistema prisional e na defesa de direitos humanos de 

pessoas presas. 

Entre as proposições que foram objeto de deliberação pela Plenária desse 

encontro, destacam-se medidas para reformular e fortalecer os conselhos penitenciários, 

como a garantia de dotação orçamentária própria e a concessão de maiores poderes 

deliberativos para esses colegiados decidirem sobre a direção de políticas públicas 

penitenciárias, formulando diretrizes dessas políticas e contribuindo para a elaboração 

de planos estaduais e a aplicação dos orçamentos. Quanto à função de fiscalizador da 

execução penal, consignou-se que tal atribuição deva se dar “no âmbito do processo 

individual e da execução das políticas públicas penitenciárias, assim como quanto ao 

funcionamento dos estabelecimentos que executam as penas restritivas de direito e 

privativas de liberdade” (BRASIL, 2013).  
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Nas reuniões acompanhadas por este pesquisador, entre fevereiro e março de 

2014, alguns aspectos merecem destaque. Tratava-se do período da eclosão da greve do 

Sindasp e o tema foi assunto reiterado, com várias informações sendo trazidas ao 

debate. Em razão do movimento dos servidores, as visitas a unidades prisionais por 

parte de membros do colegiado tiveram de ser suspensas. Em todas as reuniões houve 

momentos de divulgação de informações variadas e de convites sobre eventos diversos, 

o que abre a possibilidade de reforço da formação dos conselheiros acerca de diversas 

questões, incluindo temáticas sobre os direitos humanos de pessoas presas. Na reunião 

de 11.03.2014, a diretora e um dirigente da Escola de Administração Penitenciária 

compareceram para apresentar as atividades desenvolvidas pelo órgão durante a atual 

gestão. Prevaleceu sempre um ambiente amistoso e cordial e não se percebeu nenhum 

conflito político nos processos comunicativos entre os conselheiros.  

Embora na cerimônia de posse da nova gestão do conselho e de inauguração da 

Galeria dos Presidentes, ocorrida em 25.03.2014, atribuições de ordem de formulação 

de diretrizes para políticas públicas penitenciárias e de política criminal tenham 

aparecido em discursos, como de conselheiros atuais e de ex-presidentes, essa atribuição 

legal é própria do CEPCP
151

. O mais próximo disso no CP/SP refere-se à sua definição 

como “órgão consultivo e fiscalizador da execução penal”, mas o legislador paulista não 

lhe incumbiu de nenhuma atribuição política mais ampla em termos propositivos de 

políticas públicas. 

Na maior parte do tempo, nas entrevistas realizadas, no ambiente das reuniões e 

nos bastidores, este pesquisador percebeu entusiasmo por parte dos membros do 

colegiado ao tratarem dos projetos e das atividades desenvolvidas pelo CP/SP, uma 

percepção muito diferente da observada em relação ao outro conselho estudado, o 

CEPCP. 

Contudo, apesar do grau de institucionalização elevado, o papel de fiscalização 

do conselho e o seu potencial de accountability societal no sistema prisional 

permanecem limitados por carência de recursos, de autonomia em relação à Secretaria 

de Estado e de poder efetivo para influir diretamente na realidade prisional, por rotinas 

absorvidas por atribuições técnicas processuais, burocráticas por natureza, e pela falta 

de priorização de atividades mais políticas de proposição e intervenção no ambiente 
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 O inciso III, do artigo 3º, da Lei n. 7.634/1991 dispõe que cabe ao CEPCP “propor as diretrizes da 

política estadual quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e 

das medidas de segurança”. 
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externo. Além disso, a falta de pluralidade em sua composição, contando com poucos 

membros de organizações da sociedade civil e movimentos sociais e não abrigando 

nenhum usuário, predominando apenas um perfil muito técnico, não favorece uma 

atuação política mais combativa que priorize a defesa dos direitos humanos de pessoas 

presas. 

 

 

3.1.2. O Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária de São 

Paulo 

 

Primeiramente, convêm definirmos brevemente o que são as políticas criminais e 

penitenciárias, definições presentes no próprio nome do conselho e objetos de seu foco 

institucional. É preciso separar os dois tipos de políticas: criminal e penitenciária.  

Quanto às políticas penitenciárias há menos problemas de conceituação, pois o 

próprio nome já traz uma delimitação do assunto referente às questões que envolvem o 

universo prisional.  

Quanto ao conceito de políticas criminais, todavia, fazem-se necessárias algumas 

explicações adicionais. Políticas criminais podem ser vistas como um “discurso 

legitimante do poder punitivo”, conforme a crítica de Zaffaroni et al. (2003, p. 273). Os 

autores destacam no conceito, a questão do “modo de exercício real do poder punitivo”. 

Assim, entendem a política criminal como resultante da interdisciplinaridade entre o 

direito penal e a área da ciência política voltada para a engenharia institucional. 

Entendem que a ciência política deveria desempenhar a função de fornecer informações 

sobre as consequências e “o sentido político geral do quadro de poder em que toma suas 

decisões” – os legisladores e os julgadores – que pode ser “liberal ou autoritário, 

garantidor ou policial, isto é, reforçador ou debilitador do estado de direito”. Lamentam, 

entretanto, que os cientistas políticos ainda estejam muito distantes dos operadores do 

sistema penal
152

.  

Em 24.06.1980 foi criado o Conselho Nacional de Política Penitenciária, pela 

Portaria nº 658, de autoria do então Ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel, com a 
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 Não se pode confundir essas políticas criminais com as políticas penais, as quais envolvem todo o 

sistema de punição para autores de crimes, o que envolve, segundo Alessandro Baratta (2002, p. 161) a 

“criminalização primária”, referente aos mecanismos de produção de normas. As políticas penitenciárias 

encaixam-se, sobretudo, na chamada “criminalização secundária”, referente aos mecanismos de aplicação 

das normas e aos mecanismos de execução de penas. 
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genérica finalidade de “elaborar diretrizes, estabelecer normas e coordenar a execução 

da política penitenciária no território nacional”. Seu funcionamento foi regulado em 

novembro daquele ano, pelo Decreto nº 85.345, o qual previa sua composição original 

com 11 membros. Com a edição da Lei de Execução Penal (LEP), em 1984, este órgão 

passou a se chamar Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). O 

artigo 64 dessa lei fixou as seguintes incumbências legais para o CNPCP:  

I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da 

Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança; 

II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as 

metas e prioridades da política criminal e penitenciária; 

III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às 

necessidades do País; 

IV - estimular e promover a pesquisa criminológica; 

V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do 

servidor; 

VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e 

casas de albergados; 

VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal; 

VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, 

mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, 

acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e Distrito 

Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu 

aprimoramento; 

IX - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de 

sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes 

à execução penal; 

X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de 

estabelecimento penal. 

 

O CEPCP é um entre tantos “conselhos de políticas públicas” existentes no 

Brasil, criados no contexto do processo Constituinte que culminou com a promulgação 

da Constituição de 1988.  

Em 31.03.1987, a Resolução nº 22 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) foi publicada, recomendando a todos os Estados da federação a 

criação de Conselhos Estaduais de Política Criminal e Penitenciária junto às suas 

Secretarias de Justiça ou de órgãos que tenham funções correspondentes. 
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Seguindo essa recomendação, a norma criadora do Conselho Estadual de Política 

Criminal e Penitenciária (CEPCP) em São Paulo, o Decreto n. 26.981, de 13 de maio de 

1987, foi editada pelo então Governador Orestes Quércia.  

Esse conselho de políticas públicas foi criado no ano de 1987, pelo Decreto nº 

26.687, do então Governador Orestes Quércia. Foi concebido com base e nos moldes do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), de 1984, que por sua 

vez foi concebido com base no Conselho Nacional de Política Penitenciária, de 1980.  

Foi um dos atos iniciais de sua gestão, pouco tempo depois da extinção das 

“Comissões de Solidariedade” do Governo Montoro. Segundo o ex-Secretário da Justiça 

José Carlos Dias
153

, sua gestão não teve nenhuma influência na criação desse órgão. A 

criação do colegiado, portanto, não foi fruto de mobilização civil. 

Uma hipótese colocada por este pesquisador, considerada plausível pelo ex-

Secretário da Justiça
154

, foi a de que a criação do CEPCP teria sido uma forma de 

acomodação de interesses em um momento político turbulento, contemplando diversos 

setores, como advogados, representantes de organizações da sociedade civil, membros 

de instituições públicas, logo após o rompimento de uma política ousada. Assim, a 

garantia de assentos nesse novo conselho de políticas públicas pode ter acalmado alguns 

ânimos descontentes, mesmo que o novo órgão já nascesse fraco, com limitada estrutura 

e sem garantias de autonomia. Conforme mencionado, os estudos de Caldeira revelaram 

que as políticas de humanização do cárcere do Governo Montoro, para além da grande 

oposição sofrida, também tiveram respaldo em alguns setores da sociedade, como na 

Igreja Católica, em organizações de defesa de direitos humanos e em intelectuais 

ligados a universidades, justamente setores que tiveram representação contemplada 

neste colegiado
155

. 

O artigo 4º do Decreto estadual n. 26.981/1987 previu as seguintes funções: 

I. cumprir e fazer cumprir as diretrizes do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária;  

II. assessorar o Secretário de Justiça na execução da política criminal e penitenciária do 

Estado e na harmonização das atividades dos vários órgãos nela envolvidos;  

III. propor as diretrizes da política estadual quanto à prevenção do delito, administração 

da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança; 
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 Depoimento prestado ao autor em 18.03.2014. 
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 José Carlos Dias. Depoimento prestado ao autor em 18.03.2014. 
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 No anexo B, é possível ver todas as composições do CEPCP desde a sua criação. Sempre abrigou 

professores de Universidades, membros de organizações ligadas à Igreja Católica e a organizações de 

defesa de direitos humanos de outras origens. 
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IV. contribuir na elaboração dos planos estaduais de desenvolvimento, sugerindo as 

metas e prioridades da política criminal e penitenciária; 

V. promover a avaliação periódica dos sistemas criminal e penitenciário para a sua 

adequação às necessidades do Estado.  

VI. estimular e apoiar a pesquisa criminológica; 

VII. sugerir regras sobre a arquitetura e a construção de estabelecimentos penais e casas 

de albergados; 

VIII. promover inspeções nos Estabelecimentos Penais, informar-se, mediante relatórios 

do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, sobre o 

desenvolvimento de execução penal, propondo às autoridades dela incumbidas: 

as medidas necessárias ao aprimoramento da execução penal; 

a instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das 

normas relativas à execução penal;  

a interdição, no todo ou emparte, de estabelecimento penal; 

IX. colaborar com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mantendo-

o informado de suas atividades; 

X. propor à autoridade competente a celebração de convênios para a consecução de seus 

objetivos.   

 

O artigo seguinte desse Decreto dispunha que o Conselho contaria com o apoio 

técnico e administrativo da Secretaria da Justiça, então incumbida pela gestão dos 

assuntos penitenciários.  

Mas em 1991, a Lei Estadual nº 7.634, de 10 de novembro, legislação em vigor 

até hoje, deu um novo formato ao Conselho e previu, além das dez incumbências 

referidas, uma nova e importante atribuição: “XI - zelar pelo respeito aos direitos e 

garantias individuais do preso”. 

Essa lei foi concebida em um período curto da história de São Paulo em que a 

administração do sistema penitenciário ficou sob a alçada da Secretaria de Segurança 

Pública, entre março de 1991 e novembro de 1992. Antes desse período ficava sob a 

responsabilidade da Secretaria de Justiça, e depois, da Secretaria de Administração 

Penitenciária. Percebe-se que a atribuição de “zelar pelo respeito aos direitos e garantias 

individuais do preso” não era algo previsto no Decreto de 1987.  

A Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, na época chefiada por Mário 

Sérgio Duarte Garcia, editou em 19 de agosto de 1987 um regimento interno do 

CEPCP, na Resolução nº 37. Embora tenha sido editada uma nova lei para regular as 

atividades do Conselho, alterando várias disposições de seu desenho original, incluindo 
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a atribuição de “zelar pelo respeito aos direitos e garantias individuais do preso”, até 

hoje esse regimento não foi revisto e continua em vigência. 

Como no CP/SP, não há nas atividades desse colegiado, o que Evelina Dagnino 

(2002, p.282) chamou de “partilha de poder”. 

A Lei Estadual nº 7.634/1991 previu a seguinte composição para o CEPCP
156

:  

 I - 1 (um) membro, que será o Presidente, indicado pelo Secretário da Segurança 

Pública; 

II - o Coordenador da Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado; 

III - 1 (um) representante do Conselho Penitenciário do Estado; 

IV - 1 (um) representante da Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso; 

V - 1 (um) representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 

VI - 1 (um) representante do Ministério Público; 

VII - 1 (um) representante da Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do Estado; 

VIII - 1 (um) representante da OAB – Seção de São Paulo; 

IX - 2 (dois) professores universitários das áreas de Direito Penal, Direito Processual 

Penal, Penitenciário e Ciências correlatas, indicados pelo Secretário da Justiça; 

X - 4 (quatro) membros representativos da comunidade, indicados por entidades 

reconhecidamente dedicadas à proteção dos direitos humanos e aos estudos na área 

criminal e penitenciária. 

Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso II do artigo 97 da Constituição do 

Estado de São Paulo, o Procurador Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior, 

indicará o representante do Ministério Público que integrará o Conselho (Artigo 1º). 

 

Diferentemente da composição do CP/SP, a do CEPCP parece mais coerente 

com os ditames do paradigma que leva em conta o ideal ressocializador, contando com 

uma composição mais plural e menos “técnico-científica” para dar conta da reinserção 

dos criminosos na sociedade. 

Os mandatos são de dois anos, com a possibilidade de recondução.  

A história do CEPCP pode ser dividida em duas fases, conforme a lei que rege 

seu funcionamento: a primeira, de 1987 a 1991, sob a vigência do Decreto nº 

26.981/1987, e a segunda, desde 1991 até hoje, sob a vigência da Lei Estadual nº 

7.634/1991.  
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 Conforme mencionado, essa lei foi concebida em um período curto da história de São Paulo em que a 

administração do sistema penitenciário ficou sob a alçada da Secretaria de Segurança Pública, entre 

março de 1991 e novembro de 1992. Antes desse período ficava sob a responsabilidade da Secretaria de 

Justiça, e depois, da Secretaria de Administração Penitenciária. Apesar das mudanças legais, até hoje a lei 

de fundação do CEPCP não foi atualizada e alguns de seus dispositivos dependem de interpretações para 

terem aplicação prática.  
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Desde a primeira fase deste conselho de políticas públicas, até os dias de hoje, 

não costuma haver um grande apreço ao devido cumprimento dos prazos de fim de 

mandato, havendo quase sempre algum atraso até a designação dos conselheiros para a 

gestão seguinte
157

.  

Para estudar o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária (CEPCP), 

o pesquisador encontrou várias dificuldades. A exemplo dos demais órgãos, deparou-se, 

com a falta de informações prestadas na página eletrônica da SAP/SP. No segundo 

semestre de 2013, quando tentou visitar o Conselho e participar de reuniões, encontrou 

novos obstáculos. O órgão não possuia uma sede própria. Suas reuniões estavam sendo 

realizadas periodicamente na sede da Funap, fundação cuja dirigente máxima 

acumulava a função com a presidência do referido conselho. E durante boa  parte da 

pesquisa de campo, o CEPCP teve pouquíssimas atividades, com raras reuniões, além 

de atravessar um período de desativação entre o fim de uma gestão e a nomeação de 

outra.  

Em face disso, decidiu empreender dois caminhos em busca de fontes: a via de 

entrevistas – buscando-se, sobretudo, conselheiros e ex-conselheiros do órgão –, e a via 

de um pedido de acesso à informação, com base na   Lei Federal nº 12.527/2011. Em 

relação a esse requerimento, este pesquisador recebeu uma resposta positiva da SAP/SP 

permitindo-lhe o acesso a quatro processos contendo documentos referentes ao 

conselho, em sua maioria ofícios e decisões do Secretário de Estado e do Governador 

para nomear os integrantes do conselho em várias gestões desde sua criação. Não havia 

sequer uma ata de reuniões.  

A “pluralidade” – referida em Tatagiba (2002) – parece contemplada na 

multiplicidade de atores de diversas origens no desenho institucional do CEPCP. A 

“paridade”, que se refere à relação de igualdade de representação de diferentes 

segmentos, como o de usuários, de membros do governo e de fora do governo, merece 

algumas notas.  

O CEPCP é um espaço com alguma diversidade de interesses e valores 

representados e, até, antagônicos. Mas sua composição, não pode ser considerada 
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 A afirmação é facilmente constatada na observação das datas de publicação no Diário Oficial do 

Estado (DOE) do ato do Governador do Estado de São Paulo que designa a composição do conselho para 

cada uma das gestões. A partir do ato, pode-se contar o prazo de um ano de duração da gestão. Embora 

outra interpretação possa preconizar, como termo inicial do mandato o momento da posse dos 

conselheiros, o regimento interno do CEPCP – Resolução nº 37/1987, da Secretaria de Estado dos 

Negócios da Justiça –, em seu artigo segundo, dispõe que o mandato é “contado a partir da data da 

designação”.  
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propriamente como “paritária” (TATAGIBA, 2002), uma vez que paridade não significa 

igualdade formal dos segmentos, mas a igualdade substancial ou material. Desse modo, 

a paridade em um conselho como o CEPCP, em face de suas atribuições legais, implica 

um desenho institucional que privilegie as instituições externas com potencial de 

controle – como a Defensoria Pública e o Ministério Público –, as organizações civis de 

defesa dos direitos de pessoas presas e, quiçá, de usuários – leia-se aqui, os internos e 

seus familiares –, em detrimento do segmento governamental que será o alvo do 

controle. Mas alguma representação do Governo é sempre fundamental em um conselho 

de políticas, pois os agentes do Estado têm poder de decisão e a capacidade técnica de 

alimentar o processo comunicativo, trazendo informações da máquina pública essenciais 

às discussões e, muitas vezes, até justificando a impossibilidade de alguns pleitos. Serão 

eles quem trarão aos debates a visão mais pragmática da Administração, do orçamento, 

das competências legais e de eventuais limites às propostas do colegiado.  

Uma questão aparentemente mal resolvida que afeta a paridade na composição 

do CEPCP está no fato de haver confusão em torno da figura do presidente do 

colegiado. Não está claro se ele deve ser um dos treze representantes de entidades 

diversas ou um membro adicional, escolhido pelo Secretário de Administração 

Penitenciária. Conforme a interpretação da norma legal aberta, significará mais um ou 

menos um integrante do Governo. O problema é que quem é encarregado pela 

interpretação da norma legal tem sido o próprio Secretário de Estado, e sua posição, em 

quatro das seis gestões pós 1991 foi aquela que aumentou a representação do Governo. 

 

O cumprimento da tarefa de proteção de direitos humanos de pessoas presas, 

uma ideia – conforme referido – essencialmente contra-majoritária, tende a ser 

prejudicado pela não participação de usuários no interior do conselho, sejam eles os 

presos e as presas ou os seus familiares, ainda que com direito apenas à voz. Como 

objeto primordial de uma atribuição institucional do CEPCP e como seres humanos 

vítimas de violações de direitos, deveriam servir ao menos como informantes para os 

processos deliberativos. A ausência de usuários no CEPCP, assim como no CP/SP, 

reduz a heterogeneidade do conselho. 

Como o CP/SP, o conselho sempre teve uma sobrerrepresentação de bacharéis 

de direito. Na primeira fase do CEPCP, isso pode ser evidenciado no preenchimento das 

vagas de professores universitários e dos membros da comunidade. Em relação aos 
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primeiros, todos os indicados para ocupar assento no CEPCP nas suas quatro gestões 

iniciais lecionavam em faculdades de Direito
158

. De todos esses conselheiros do ensino 

universitário, Odon Ramos Maranhão foi o único com origem mais distinta, a medicina, 

embora tenha ocupado por muitos anos a cátedra de medicina legal da faculdade de 

Direito do Largo São Francisco
159

. Em relação aos “membros da comunidade”, todos os 

indicados para essas vagas também tinham graduação em direito. Três tiveram 

passagem pela advocacia – caso de Anthero Lopérgolo, Roberto Delmanto, Fábio Salles 

Mota – e um pela Magistratura, Carlos Alberto Violante. Vale mencionar que o 

conselheiro Roberto Delmanto foi um renomado professor de Direito Processual Penal, 

possuindo atributos para ocupar um dos assentos destinados a professores universitários.  

A garantia do equilíbrio no processo decisório passa por outras variáveis além da 

paridade da composição do conselho, como: “a) a dificuldade dos atores, tanto 

governamentais, como não governamentais, em lidar com a pluralidade, b) a relação 

conselheiro-entidade; e c) a qualificação dos conselheiros para o exercício de suas 

funções” (TATAGIBA, 2002, p. 57).  

Contudo, é difícil definir conceitualmente a divisão existente no desenho legal 

do conselho. Sabe-se que não há representação de usuários, que o Executivo estadual 

detém diretamente cinco das catorze vagas. Indiretamente, ele indica dois membros, os 

professores universitários. A presença desses docentes no Conselho privilegia o perfil 

técnico dessas pessoas. Mas, independentemente do fato de pertencerem ou não ao 

Estado, nunca serão considerados como representantes da sociedade civil uma vez que 

sua escolha não é realizada em um foro público, mas sim pela livre iniciativa de um 

membro de uma Secretaria de Estado. O Ministério Público e a Defensoria são duas 

instituições do Estado autônomas em relação ao poder Executivo e com atribuições de 

defesa da ordem constitucional e dos direitos humanos, cujos representantes têm o 

potencial de atuar com mais equilíbrio e distanciamento na defesa de direitos humanos 

de pessoas presas. A OAB/SP é uma organização privada de uma categoria profissional 

                                                           
158

 Todas as composições do CEPCP, desde 1987 até 2015, estão em quadros em anexo do presente 

trabalho. 
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 Odon Ramos Maranhão, graduado em medicina, ocupou a cátedra de Medicina Legal na Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo (USP). Hermínio Alberto Marques Porto foi membro do Ministério 

Público e professor de direito processual penal na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP). Maria Cláudia de Souza Foz Destri foi professora de Prática de Direito Penal e Direito 

Processual Penal da Universidade Mackenzie. Francisco Camargo Lima lecionou Direito Penal na 

PUC/SP foi delegado e ex-corregedor da polícia civil. José Osvaldo Pereira Vieira foi delegado da polícia 

civil, ex-secretário nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, mas não se tem notícia sobre 

sua experiência como professor universitário. 
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com autonomia em relação ao Executivo, mas cuja representatividade tem sido 

questionada devido ao seu distanciamento em relação ao grupo de organizações civis 

dedicadas à defesa de direitos humanos de pessoas presas. Restam apenas quatro 

representantes da sociedade civil, mas a falta de procedimentos mínimos para a escolha 

desses integrantes, pode permitir que essa indicação recaia sobre pessoas com pouco ou 

nenhum conhecimento do universo prisional e sem afinidade com a defesa de direitos 

humanos de pessoas presas. 

Embora nas primeiras gestões os conselheiros tenham permanecido durante todo 

o mandato, a partir de 2004 tem havido um número considerável de substituição e 

nomeação de novos conselheiros durante a gestão
160

.  

Apesar de a normativa prever que os representantes da comunidade sejam  

“indicados por entidades reconhecidamente dedicadas à proteção dos direitos humanos”, 

conforme constatado, conselheiros de diferentes gestões – casos de Maria Ignês 

Bierrembach
161

, gestão 1998-2000, e Paulo César Sampaio
162

, gestão 2008-2010, – 

sustentaram que suas indicações para o CEPCP nas vagas de representante da 

comunidade se deveram à indicação do Secretário da Administração Penitenciária de 

suas épocas, a quem estavam subordinados hierarquicamente. É bem verdade que, em 

outras oportunidades, a indicação veio de alguma entidade específica voltada à defesa 

de direitos humanos ou pelo CONDEPE. Certo é que não há um padrão de escolha e 

não há um procedimento claro para a indicação dos membros do CEPCP, o que abre 

margem para as mais diversas formas de escolha. O fato de não haver transparência nas 

atividades relativas ao conselho evita qualquer controle ou contestação. 

A forma de representação em um conselho que tem a atribuição de, entre outras 

coisas, “zelar pelo respeito aos direitos e garantias individuais do preso” (Lei estadual 

Nº 7.634, de 10 de dezembro de 1991, art. 2º, XI) deve se inspirar em políticas de 

defesa de direitos de grupos minoritários.  Pois os direitos humanos de pessoas presas, 

bem como os direitos desses grupos, são essencialmente contra-majoritários e devem 

ser protegidos de eventuais abusos do Estado e ante o risco da tirania da maioria.  

A lógica de algumas políticas afirmativas, com base no princípio da igualdade 

material, tem em vista a garantia da representação de minorias historicamente 

desfavorecidas em instituições políticas tradicionais de representação. No caso do 
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CEPCP, a busca seria a superação do histórico de violação de direitos de um grupo 

politicamente muito frágil: as populações encarceradas e seus familiares.  

Desse modo, a legitimidade dos participantes deve considerar o engajamento dos 

atores políticos nessa temática, sob pena de se desvirtuar completamente os objetivos 

institucionais, inviabilizando o funcionamento do colegiado. Pois, da mesma forma 

como há movimentos de defesa de direitos humanos, entre os quais alguns se dedicam à 

questão dos internos do sistema prisional, também há em São Paulo muitos agentes em 

diversos setores da sociedade, com representantes inclusive em instituições estatais, 

favoráveis ao endurecimento do sistema punitivo e avessos aos direitos humanos de 

pessoas acusadas e condenadas por infrações penais (CALDEIRA, 1991. CALDEIRA, 

2000). Em face da atribuição de defesa dos direitos humanos de pessoas presas do 

CEPCP, seria incoerente com a lógica institucional a concessão de assentos a 

representantes desses grupos em um conselho dessa natureza. Nada impediria, contudo, 

que tivessem direito a voz nos processos deliberativos.  

Para controlar abusos de agentes do Estado é desejável alguma afinidade com a 

defesa e promoção de direitos humanos. Como referido, os direitos individuais contra o 

Estado são essencialmente contra-majoritários e é por isso que muitos deles foram 

elevados a cláusulas pétreas no processo constituinte brasileiro, protegendo-os contra 

eventuais tentativas de reforma. Defender os direitos de pessoas presas definitivamente 

não é ser contra ou desconsiderar os interesses da sociedade em geral.  

A partir das entrevistas realizadas, pode-se afirmar com tranquilidade que o 

CEPCP é pouco ou nada conhecido pelas pessoas atuantes na área penitenciária e na 

área de direito penal e pelos próprios egressos do sistema prisional. 

Publicamente, não tem feito ao longo de sua história nenhuma prestação de 

contas em relação aos seus trabalhos. Não apresenta relatórios de sua atuação e nem 

sequer tem a prática de publicar a sua composição. 

Uma busca na internet pelo nome do conselho de São Paulo vai resultar 

basicamente em informações sobre a sua lei criadora e vai apontar como o principal 

resultado a página eletrônica da Secretaria de Administração Penitenciária. Mas nessa 

página, tudo o que aparece sobre o conselho são informações constantes na lei estadual 

nº 7.634/1991, sobre as atribuições e a composição legal do Conselho, além de 

referências sobre o ordenamento que rege esse órgão.  Não aparece nenhuma 
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informação sobre a última gestão e muito menos sobre o histórico do Conselho. Nem 

sequer um e-mail para contato é mostrado
163

. 

Como mencionado, este pesquisador teve grande dificuldades para conseguir 

informações sobre o Conselho, pois não há praticamente nada exposto na rede mundial 

de computadores ou em livros. Nem os referidos relatórios síntese de atividades de 

governo, de 2002 até 2005, da gestão Nagashi Furukawa, trouxeram alguma informação 

sobre esse conselho. 

Foi preciso requerer diretamente à Secretaria de Administração Penitenciária o 

acesso aos seus processos internos, fazendo uso do procedimento previsto na recente 

Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011. Mesmo assim, o material arquivado 

referia-se sobretudo aos atos administrativos praticados para o preenchimento das vagas 

em cada gestão do CEPCP. 

A maior fonte de informações sobre seu funcionamento tem sido o recurso a 

entrevistas com conselheiros e ex-conselheiros. Mas a memória das pessoas sobre as 

gestões mais antigas, na falta de registro, tende a ser pequena e, muitas vezes, incerta. 

Não são realizadas conferências nem audiências públicas e as reuniões do 

conselho não são divulgadas publicamente. Nas últimas duas gestões, era a secretária 

pessoal da presidenta do conselho quem enviava os convites de cada reunião aos 

conselheiros.  

A única forma de controle da atuação desse conselho tem sido através dos 

esforços pessoais de seus conselheiros no dia-dia da atuação do colegiado. Ele pode, por 

exemplo, levar para suas instituições informações e questões discutidas no conselho e 

pode trazer para o interior do conselho novas questões e demandas. A questão da 

representatividade nesse contexto, torna-se ainda mais importante.  

Por tudo isso que se comentou em relação à falta de publicidade do Conselho, é 

de se esperar que sua imagem seja desgastada ou até mesmo que muitas pessoas nem 

sequer saibam da existência deste conselho de políticas públicas. Isso foi confirmado na 

maioria das entrevistas. 

Vários depoimentos prestados ao autor, entre estudiosos da questão prisional e 

militantes em organizações de direitos humanos e com passagem em órgãos do Estado, 

coincidiram no sentido de não saber de nada sobre o funcionamento desse conselho
164

. 
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Para os que conhecem – ao menos um pouco – sobre o órgão, a imagem dele não 

pareceu das mais ilibadas.  

O Defensor Público do Estado de São Paulo Patrick Lemos Cacicedo
165

 declarou 

que o órgão lhe parecia muito controlado pela Secretaria de Administração 

Penitenciária. Assim, não teria nenhum poder de transformação hoje, “nessa gestão, 

pelo menos”. Mesmo assim, valorizou a participação da Defensoria Pública no CEPCP, 

em seu interior. O Núcleo da Situação Carcerária da Defensoria, sob sua coordenação, 

procurava dialogar com a representante de sua instituição naquele conselho sobre as 

proposições, casos e debates que tramitavam no conselho. Via o conselho como um 

espaço estratégico para receber algumas informações sobre as atividades da Secretaria 

de Administração Penitenciária. Considerava como um papel importante da 

representação da Defensoria nesse colegiado, o de resistência contra determinados 

projetos que prejudiquem os interesses de presos e presas
166

.  

O agente da Pastoral Carcerária de São Paulo Rodolfo Valente foi mais enfático, 

afirmando não acreditar na instituição. Contou que a coordenação da Pastoral decidira, 

recentemente, retirar sua representante do CEPCP, pois teriam chegado à conclusão de 

que estavam perdendo um tempo precioso ali, não valendo a pena gastar esforços dentro 

de um órgão praticamente sem poder, sem autonomia e submisso aos interesses da 

Administração Penitenciária. As funções meramente consultivas do órgão estariam 

sendo instrumentalizadas para a legitimação das políticas penitenciárias do Estado de 

São Paulo
167

.  

As declarações de dois egressos
168

 – ou reeducandos – e a mãe de um 

sentenciado
169

 foram unânimes no sentido de desconhecer completamente a existência 

do CEPCP. Na visão da presidenta da Amparar e também mãe de um sentenciado, 

Maria Railda Silva Alves
170

, o CEPCP não fazia diferença nenhuma na realidade 

penitenciária e não servia em nada para melhorar a situação dos presos. 
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Denise Blanes
171

, doutora em serviço social e com grande experiência 

profissional na área de educação, apesar de algum conhecimento de experiências de 

conselhos de políticas públicas em diferentes áreas, não se mostrou entusiasta em 

relação a essas instituições. Afirmou ter visto muita gente despreparada atuando como 

conselheiro e lamentou que muitos deles atuassem apenas segundo interesses 

particulares, individuais ou de suas organizações de origem, sobretudo quando se trata 

de conselhos que dispunham de alguma autonomia orçamentária, o que não é o caso do 

CEPCP. 

A impressão dessa integrante do Instituto Terra Trabalho e Cidadania (Ittc) em 

relação ao CEPCP é a de que se trata de uma instituição muito burocrática e 

praticamente sem nenhum poder de decisão. É próxima de duas ex-conselheiras do 

CEPCP e não se lembra de alguma conquista conseguida diretamente através atuação 

desse conselho. Apesar disso, entende que é preciso ocupar os espaços políticos que são 

oferecidos, sobretudo quando se está em uma organização com pouca força política. 

Para ela, estar dentro de um conselho possibilita o acesso a muitas informações políticas 

importantes e a contatos que não podem ser desprezados
172

. 

Predominou, portanto, ou o desconhecimento em relação à existência do CEPCP 

ou a desconfiança em relação às suas atividades e às possibilidades de ele fazer algo útil 

para os direitos de pessoas presas.  

Quanto ao desconhecimento, como vimos, faltam iniciativas de divulgação do 

conselho e de suas atividades. A convocação de audiências públicas, a realização de 

reuniões abertas anunciadas previamente e a prestação de contas para a sociedade 

seriam alguns dos meios possíveis para mitigar esse problema. Parece funcional, 

entretanto, para as autoridades da Administração que a situação permaneça inalterada. 

Vamos repetir o exercício proposto na análise do CP/SP, levando em conta as 

três variáveis propostas por Cunha, Almeida, Faria e Ribeiro (2011, p. 308)
173

 para 

verificarmos o grau de institucionalização desse conselho. 

A tomar por base, de forma isolada, a variável “tempo de existência da lei de 

criação”, pode-se pensar que o CEPCP, por ter sido criado em 1987 e depois 

modificado em 1991, é um conselho bem antigo e amadurecido pela ação do tempo. 

Mas as outras variáveis vão mostrar uma realidade diversa. 
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Desde 1994 até 2013, portanto em um período de praticamente vinte anos onde 

seriam esperadas cerca de dez gestões, foram designadas apenas seis. O CEPCP ficou 

desativado durante vários anos, entre o final de cada gestão, até a designação da 

composição da próxima.  

Isso ocorreu desde o primeiro desenho institucional do CEPCP, regido pelo 

Decreto nº 26.981/1987, quando as gestões eram anuais. Pode ser constatado facilmente 

nas datas dos atos do Governador que designaram as quatro gestões. As publicações no 

Diário Oficial do Estado (DOE) são de 13.06.1987, 16.07.1988, 01.12.1989 e 

16.08.1990. Repare que há um lapso temporal entre o período de um ano exatamente 

posterior à designação e a designação da nova composição de cada gestão. Nesses 

períodos, o conselho esteve legalmente desativado.  

Essa irregularidade na realização de atos de designação da composição do 

conselho se agravou com o novo desenho do CEPCP, pela Lei Estadual nº 7.634/1991. 

Os atos de designação para gestões as seis gestões, com a duração de um biênio cada, 

foram publicados no DOE em 23.11.1994, 21.02.1998, 29.03.2001, 15.07.2004, 

08.01.2008 e 28.01.2011. Esses dados evidenciam longos períodos de desativação do 

CEPCP. Ressalta-se que o regimento interno do CEPCP e a Lei Estadual nº 7.634/1991 

estabelecem expressamente que a duração da gestão é determinada a partir do ato de 

designação de sua composição.  

Outro sintoma da fraca institucionalização está na periodicidade de reuniões. 

As reuniões ordinárias deveriam se realizar mensalmente, mas, conforme os 

depoimentos de vários conselheiros, elas não ocorriam por meses. Algumas vezes havia 

falta de quorum mínimo, mas em outras, simplesmente as reuniões não eram 

convocadas. Por um ou por outro motivo, por exemplo, entre agosto de 2012 e fevereiro 

de 2013, nenhuma reunião do CEPCP ocorreu.  

Desde a edição dessa lei, em 10 de dezembro de 1991, até o início de 2013, 

portanto por onze biênios, o CEPCP teve apenas seis gestões de dois anos cada, 

atravessando longos períodos sem renovação da gestão
174

.   

Sua estrutura organizacional deixa muito a desejar. O conselho não dispõe de 

uma sala permanente e a sede física para a realização das reuniões varia conforme cada 

composição. Nas gestões em que a presidenta do CEPCP era a presidenta da Funap 
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(2008-2010 e 2011-2013), por exemplo, as reuniões eram marcadas na sede da Funap. 

O agendamento delas era feito de forma unilateral pela presidenta e os convites eram 

enviados pela sua secretária pessoal para cada conselheiro, sem nenhuma publicação de 

edital ou divulgação em meios de comunicação. Não há prática de elaboração de atas e 

outros documentos oficiais.   

Desse modo, os processos desse conselho arquivados na Secretaria de 

Administração Penitenciária não trazem praticamente nenhuma informação sobre cada 

gestão, para além de atos oficiais do Secretário e do Governador, no sentido de 

dispensar ou de designar conselheiros, e aqueles comunicados das diversas entidades 

visando a indicação de representantes para cada gestão. 

Outra variável que indica a fragilidade da institucionalização do CEPCP é a 

diversidade de formas adotadas historicamente para a escolha de alguns de seus 

membros, sobretudo para os professores universitários e para os representantes da 

comunidade, o que totaliza nada menos do que seis assentos no conselho. Algumas 

vezes isso é feito ao arrepio da lei.  

Assim, na maioria das gestões analisadas, como visto e conforme previsão legal, 

a Secretaria da Justiça indicou os dois professores. Mas na gestão 2011-2013 e na 

gestão que está em estágio de constituição, a tarefa coube ao reitor da Universidade de 

São Paulo. No caso dos representantes da comunidade, houve gestão em que o 

CONDEPE fez as indicações, houve gestão em que o próprio Secretário de 

Administração Penitenciária tomou para si a tarefa e houve gestão em que determinadas 

organizações civis foram diretamente consultadas, em detrimento de outras.  

O fato de a prática do conselho nem sempre obedecer às disposições legais 

também é um elemento a atesta sua fragilidade institucional. Um exemplo que merece 

menção é o fato de o conselheiro Luiz Flávio Borges D’Urso ter sido designado e ter 

atuado em três gestões consecutivas do conselho (1994-1996, 1998-2000 e 2001-2003), 

apesar de a Lei Estadual nº 7.634/1991 e o regimento interno do CEPCP permitirem 

apenas uma recondução.  

Outro problema que indica a fraca institucionalização é a referida confusão, 

alimentada pela imprecisão do texto legal, sobre o fato de o presidente ser ou não um 

membro adicional do colegiado. 

Ressalte-se que a Lei Estadual nº 7.634/1991, em seu artigo 4º, dispunha que “O 

Regimento Interno do Conselho deverá ser elaborado e aprovado por seus conselheiros, 
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dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após a instalação do referido órgão”. Passados 

mais de vinte anos, esse dispositivo permanece ignorado, omissão legal que faz com que 

o regimento interno elaborado segundo a composição anterior do conselho permaneça 

ainda vigente. 

Essa adiada atualização do regimento interno pode ter o condão de resolver 

confusões legais dessa natureza, de corrigir dispositivos desatualizados – como, por 

exemplo, em relação à previsão expressa da representação da Defensoria Pública do 

Estado – e de fortalecer a institucionalização do conselho, como, por exemplo, a 

exigência de divulgação de relatórios periódicos sobre a atividade do conselho.  

Uma medida que poderia ser prevista em um regimento interno para fortalecer 

a institucionalização do conselho seria a obrigação da tomada de iniciativa para iniciar o 

processo sucessório, evitando que o conselho fique desativado por longos períodos, ou 

para o preenchimento de vagas não ocupadas.  

Ressalte-se que o fato de integrar um conselho de políticas públicas, ainda que 

de forma não remunerada, deve ser encarado por todos como um “munus publico”, e, 

como tal, deve prever determinados deveres mínimos, cujo descumprimento pode gerar 

formas de responsabilização, de ordem civil e/ou administrativa. 

Conforme as lições referidas de Young (2006), vejamos um pouco sobre as 

formas de antecipação e retomada entre representantes e representados no contexto do 

CEPCP.  

A conexão da representante da Defensoria Pública no CEPCP com sua 

instituição foi comentada pelo coordenador do Núcleo da Situação Carcerária da 

Defensoria Pública Patrick Lemos Cacicedo. Afirmou que a conselheira das últimas 

duas gestões do CEPCP, Mailane Ramos dos Santos Rodrigues de Oliveira, costumava 

trazer para o âmbito de reuniões do Núcleo que coordena, os debates travados no 

conselho. Em face delas, discutem novas proposições e casos determinados para serem 

levados às reuniões do CEPCP
175

.  

É fácil imaginar esses momentos de antecipação e retomada na representação da 

Defensoria Pública e do Ministério Público, instituições autônomas em relação ao 

Executivo e bem estruturadas hierarquicamente, ou mesmo na relação entre os 

representantes da Secretaria de Administração Penitenciária e o gabinete do Secretário 

de Estado. Como isso pode funcionar entre os representantes da comunidade e a 
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pluralidade de organizações civis é algo mais complicado. Afinal, a representação de 

conselheiros membros da sociedade civil organizada deveria, ao menos em tese, 

ultrapassar os interesses ou a perspectiva de sua própria entidade. Muitas vezes tais 

interesses e perspectivas não coincidirão com as posições das demais entidades. A 

organização de redes de entidades e a comunicação em seu interior pode favorecer esses 

processos de autorização e prestação de contas. 

Eventuais carências de representatividade dos membros do conselho poderiam 

ser atenuadas pela comunicação do conselho com outros atores políticos. A hipótese de 

convocação de audiências públicas convocando por edital múltiplos atores para 

discutirem determinada temática é uma boa alternativa de reforçar os contatos 

institucionais e a própria imagem do conselho. Além de alimentar o fluxo de 

informações, de tornar o CEPCP mais conhecido, de agregar novas pautas, pode 

proporcionar mais força política a determinadas decisões do conselho, aumentando a 

pressão sobre as autoridades. Mas essa é uma hipótese aplicável em um cenário mais 

idealizado, algo que parece fugir dos interesses dos gestores do sistema prisional 

paulista. 

Carolina Toledo Dias, representante da comunidade vinculada ao Instituto de 

Defesa do Direito de Defesa, conselheira na gestão 2011-2013, afirmou nunca ter visto 

nenhuma demanda chegar de fora do CEPCP, a não ser através da provocação de algum 

conselheiro. Segundo ela, as reuniões também não costumam receber pessoas de fora do 

colegiado. Os membros da comunidade procuraram trazer as pautas discutidas em redes 

de organizações civis de defesa de direitos humanos. Também no intuito de divulgar as 

atividades e a existência do CEPCP, ela e outros conselheiros desejavam promover uma 

audiência pública para discutir problemas em torno de um procedimento de apuração de 

faltas disciplinares, mas o projeto acabou não avançando
176

.  

O artigo 24 da Exposição de Motivos à lei de Execução Penais (Exposição de 

Motivos n. 213, de 09.05.1983) dispõe que “Nenhum programa destinado a enfrentar os 

problemas referentes ao delito, ao delinquente e à pena se completaria sem o 

indispensável e contínuo apoio comunitário”. Também nesse sentido, o artigo 4º da LEP 

“O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da 

pena e da medida de segurança”.  
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Em um conselho com problemas de institucionalização onde várias das vagas 

são preenchidas sem obediência a um procedimento claro determinado previamente, 

abre-se grandes oportunidades para a designação de conselheiros para representarem 

primordialmente os interesses políticos da administração estadual. Nessas condições, o 

potencial de accountability é enfraquecido – ou anulado, à medida que aumenta o risco 

de desconfiança quanto à legitimidade dos conselheiros, mitigando os processos 

comunicativos e deliberativos. 

Paulo César Sampaio, conselheiro na gestão 2008-2013, não se recordou de 

alguma relação interinstitucional do Conselho, salvo com a Funap, instituição chefiada 

pela então presidenta do CEPCP, que cedia o espaço para as reuniões e uma secretária 

para providenciar as convocações dos conselheiros
177

. 

Ainda em relação às relações interinstitucionais, merece destaque a aproximação 

do CEPCP com a presidência do Tribunal de Justiça na gestão 2011-2013, conforme 

narrado pela conselheira Janaína Conceição Paschoal. Essa iniciativa de integrantes do 

conselho de tentar influenciar os magistrados a aplicarem outras medidas não privativas 

de liberdade para reduzir a aplicação de prisões provisórias, porém, até hoje não saiu do 

papel
178

. 

A despeito de haver relações de conexão entre determinados representantes e 

suas respectivas entidades
179

, parece haver pouca abertura do CEPCP para outras 

instituições.  

Tentamos investigar, pelas entrevistas, como os processos deliberativos têm 

ocorrido no interior do CEPCP. 

Kiko Goifman
180

, conselheiro na gestão (2001-2003), lembra-se do início dos 

anos 2000 como um momento em que a sociedade civil ainda parecia entusiasmada e 

esperançosa com a nomeação de Nagashi Furukawa na Secretária de Administração 

Penitenciária. Conforme já referido, o novo titular da pasta tinha reputação boa pelo 

êxito em sua experiência prévia em Bragança Paulista. Nesse ambiente, as reuniões do 

CEPCP costumavam ser cordiais, sem grandes conflitos. Aconteciam uma vez por mês, 

de manhã, no Páteo do Colégio, no Centro da cidade de São Paulo, utilizando um 
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espaço cedido pela Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania. Havia certa 

informalidade no ambiente e algumas pessoas de fora do conselho, sobretudo membros 

de organizações de defesa de direitos humanos, apareciam para participar de reuniões. 

Recordou-se, por exemplo, da presença de Josephina Baçarica, ex-presidenta da 

Comissão de Justiça e Paz, e de Michael Mary Nolam, da Pastoral Carcerária, que 

costumavam trazer problemas emergenciais ligados a prisões femininas. As pautas 

principais discutidas no CEPCP eram temas caros ao Secretário, como a desativação do 

complexo do Carandiru, o esvaziamento das carceragens de delegacias e a criação de 

centros de detenção provisória (CDPs) com vistas a garantir espaço com mais dignidade 

para os presos provisórios. Sobre elas havia um consenso no interior do conselho. 

Lembra-se da identidade que tinha com um conselheiro em especial: Roberto da Silva, 

que exercia alguma liderança no colegiado e trazia alguns problemas e propostas 

distintos. Pelo carisma, pela argumentação convincente e pela biografia deste 

conselheiro
181

, confessa que tendia, no mais das vezes, a seguir suas opiniões. Em certo 

momento, percebeu alguma desconfiança no colegiado em relação à postura do Estado 

com relação à desativação do Carandiru, que não parecia tratar do assunto com a devida 

urgência. Quanto à destinação da população que sairia das carceragens e do próprio 

complexo do Carandiru, concordava com Roberto da Silva que defendia a criação de 

estabelecimentos próximos à capital, visando a proximidade da residência da maioria 

das famílias. O Governo, entretanto, como é de notório conhecimento, optaria por criar 

unidades no interior em muitas localidades bem distantes da Grande São Paulo. 

Na gestão 2008-2010, quando foi conselheiro o psiquiatra Paulo César 

Sampaio
182

, segundo suas declarações, esse colegiado não discutia nada de relevante, 

não havia divisões, nem disputas internas e nem tampouco alguma tentativa de 

convencimento, apesar da origem distinta de muitos dos integrantes. As poucas reuniões 

ocorridas durante a gestão se resumiam a conversas amistosas de uma hora de duração 

tomando café em uma sala de reuniões no edifício da Funap. Um dos temas mais 

recorrentes era a alteração do estatuto do conselho. A presidenta do conselho, Lúcia 
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Maria Casali de Oliveira – ex-promotora de justiça, então diretora-executiva da Funap e 

amiga pessoal do Secretário da SAP/SP, que, inclusive, foi quem a conduziu ao cargo –, 

costumava definir unilateralmente as pautas, abrindo pouco espaço para outras 

contribuições. Embora o conselheiro tenha inúmeras críticas à realidade prisional, sentiu 

logo que ali não era um espaço por onde se buscar mudanças. 

A advogada Arlete da Silva Antonio
183

, conselheira nessa mesma gestão, 

também indicada como representante da comunidade, endossou as palavras de Paulo 

César Sampaio. Apesar de se lembrar de conflitos pontuais opondo a presidenta a outros 

conselheiros, como o membro do Ministério Público e a Defensoria Pública, 

considerava que a presidenta lograva monopolizar os assuntos discutidos, insistindo 

demasiadamente em temas sem grande importância prática, como é o caso da 

readequação do estatuto. Assim, não havia espaço para o questionamento das políticas 

do Governo. Contou, por exemplo, que ela e mais dois colegas pretendiam visitar 

presídios problemáticos, mas que só conseguiram ir a uma unidade feminina, escolhida 

unilateralmente pela presidenta, onde a Funap havia desenvolvido algum projeto.   

Na opinião de outra conselheira, a também advogada e professora universitária 

Janaína Conceição Paschoal, os membros do conselho na gestão 2008-2010 pareciam 

ponderados e com boa capacidade de diálogo. Recordou, para exemplificar o 

argumento, uma reunião do CEPCP na qual um dos membros ligados a movimentos de 

direitos humanos de presos mencionou, quando eram criticadas as revistas vexatórias 

aos familiares de presos, um caso no qual um bebê, trazido pela mãe para visitar seu pai 

em uma unidade prisional, chorava e esperneava demasiadamente. Os servidores 

penitenciários ficaram preocupados com a saúde do bebê e solicitaram logo a presença 

de um médico. No exame clínico, o doutor descobriu o motivo do sofrimento: a 

criancinha tinha um telefone celular, daqueles mais antigos e maiores, introduzido em 

seu ânus. Aproveitando o choque que a narração do episódio causou nos demais 

colegas, o conselheiro representante do Ministério Público emendou à discussão sua 

impressão em relação às visitas aos presos no Brasil, argumentando que o país já seria 

muito liberal nesse quesito, uma vez que em alguns países não era permitida a visita 

íntima e nem tampouco qualquer contato físico do preso com seus parentes. Ao fim, 
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pareceu que todos concluíram que as revistas íntimas eram necessárias e nenhuma 

deliberação para reforma da realidade atual foi proposta
184

.  

De acordo com as entrevistas, os problemas envolvendo direitos de presos mais 

ligados à prática jurídico-penal são mais suscitados por professores universitários, 

geralmente com formação na área de Direito. Os representantes da comunidade, que 

muitas vezes têm maior contato com a realidade institucional dos presos e de seus 

familiares, costumam levantar exemplos mais práticos de violações de direitos 

humanos.  

A preocupação com a redução da superlotação, tornando o ambiente do cárcere 

um pouco menos penoso aos presos, esteve presente na pretensão de conselheiros do 

CEPCP de influenciar os magistrados a aplicarem mais penas não privativas de 

liberdade. São pautas pressentes na agenda de pautas das organizações civis de defesa 

de direitos humanos.  

Carolina Toledo Diniz, conselheira na gestão 2011-2013, também sustentou a 

existência de diálogos frutíferos entre os membros durante as reuniões. Elogiou a 

formação eclética dos membros do Conselho, com a possibilidade de troca de vários 

conhecimentos distintos. Lembrou, por exemplo, de situações nas quais as pessoas com 

visão mais acadêmica mudavam de opinião a partir da argumentação daqueles 

conselheiros que tinham uma vivência prática maior no contato com a população 

encarcerada
185

.  

Assim, houve em várias declarações a confirmação da existência de alguns 

processos deliberativos no conselho. Conforme a conjuntura política e a liderança no 

colegiado, o espaço de disputas varia.   

O CEPCP é, portanto, um conselho de políticas públicas basicamente consultivo 

que goza de muito pouco prestígio por parte das organizações civis, da população em 

geral, incluindo aqueles egressos do sistema prisional de São Paulo, e dos próprios 

integrantes do Governo e do Estado.  

Tem sido ao longo do tempo um conselho de políticas com baixa 

institucionalização e com um funcionamento precário, com pouca ou nenhuma 

continuidade de trabalhos, sem prestação de contas à sociedade e sem transparência em 

relação às suas atividades. Nada aparece na mídia sobre sua atuação. Ficou 
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recentemente desativado e esvaziado durante alguns períodos e nada foi divulgado e 

nem tampouco se sabe de alguém que tenha se incomodado com tal fato. 

O regimento interno do CEPCP é muito antigo – de 1987 – e, em arrepio à 

ordem legal expressa na Lei Estadual de 1991, não se adequou à mudança de atribuições 

do CEPCP que incluiu a atribuição de zelar pelos direitos e garantias individuais dos 

presos. Deve passar urgentemente por reformas visando, não apenas a atualização de 

aspectos formais, mas, principalmente, a previsão de dispositivos que contribuam para o 

fortalecimento de sua institucionalização. 

Conforme demonstrado ao longo do trabalho, há incontáveis violações de 

direitos humanos no universo penitenciário. Embora diversos atores lutem para 

combatê-las, seu empenho e força são insuficientes para alterar a realidade. 

A conexão entre os membros e suas entidades existe com mais intensidade entre 

algumas das representações de sua composição, como é o caso da Defensoria Pública e 

de algumas das organizações civis que ocupam assento em sua composição. As relações 

interinstitucionais do conselho, conforme os relatos de ex-conselheiros, ocorreu em 

alguns poucos momentos de sua história. 

Os conselhos estaduais de política criminal e penitenciária, ao contrário dos 

conselhos penitenciários e que existem em todas as unidades da federação, são raros no 

Brasil. Pesquisa realizada na rede mundial de computadores identificou a existência de 

similares apenas no Pará e Goiás. 

Vale constar que a instauração, organização e estruturação de conselhos 

estaduais de política criminal e penitenciária – assim como de conselhos penitenciários 

– não foi consagrada entre os objetivos estratégicos propostos pelo Depen/MJ para a 

elaboração dos planos diretores pelos Estados (BRASIL, 2014b). Provavelmente o 

órgão federal não considerasse isso, quando da elaboração desses objetivos, como uma 

prioridade para o Sistema Prisional.   

Cabe trazermos uma recomendação de Almeida e Tatagiba (2012) que pode 

servir aos dois conselhos de políticas 

(...) é necessário rever as funções hoje atribuídas aos conselhos. Não é possível fazer 

tudo ao mesmo tempo. Os recursos são escassos, os conselheiros não são funcionários 

públicos, a infraestrutura dos conselhos no geral não lhes permite contar com uma 

assessoria jurídico administrativa necessária para a complexidade que tratam. Face ao 

acúmulo de funções, os conselheiros acabam abrindo mão de suas funções propriamente 

políticas de proposição de temas, de explicitação de conflitos, de construção de acordos 

e articulações, voltando-se penosamente para atividades que os distanciam da sociedade 
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civil e os circunscrevem a uma atuação estatal e institucional meramente burocrática. 

Essas funções que o conselho chamou para si ampliam o custo da participação para a 

sociedade civil e conspiram contra o fortalecimento dessas instâncias junto à sociedade 

e ao Estado. Por isso, defendemos enfaticamente a necessidade de rever as rotinas dos 

conselhos como condição de explorar a sua condição de instituições híbridas que 

exercitam a política, desafiando o instituído em nome dos direitos e da justiça 

(ALMEIDA, TATAGIBA, 2012, p. 89). 

 

Da mesma forma, as rotinas deste colegiado têm se prestado muito pouco para o 

enfrentamento de questões atinentes aos direitos humanos no sistema prisional e as 

atividades políticas de proposição têm sido tímidas.  

Por fim, na maioria das gestões o CEPCP tem se mostrado um espaço fraco, com 

baixa institucionalidade, praticamente sem nenhum potencial de colaboração com a rede 

de accountability do sistema prisional. Tem funcionado como um órgão com função de 

referendar as decisões da Secretaria de Administração Penitenciária, sem autonomia, 

transparência, prestação de contas e sem capacidade de crítica e de denúncia. Apenas 

em poucos momentos transformou-se em um local útil para a comunicação entre 

diferentes atores, alimentando o fluxo de informações, gerando consequências em 

processos externos na defesa e promoção de direitos humanos de pessoas presas.  

 

 

3.2. A Ouvidoria da SAP/SP 

 

Anos antes da criação da Ouvidoria da SAP/SP, o Secretário da Justiça do 

Governo Montoro, José Carlos Dias
186

, introduzira urnas em todos os estabelecimentos 

prisionais da época, para que os presos depositassem queixas e denúncias que seriam 

lidas pelo Juiz Corregedor dos Presídios. Para encorajar os reclusos a utilizarem o 

mecanismo, as urnas eram trancadas com cadeados e o único portador de suas chaves 

era o próprio Corregedor.  

As ouvidorias públicas são órgãos recentes no Brasil. A mais antiga foi instalada 

em 1986, em Curitiba, pelo então Prefeito Roberto Requião (LYRA, 1996). Foi 

inspirada no instituto do “ombudsman” e influenciada pelas previsões do “provedor de 

justiça, na Constituição portuguesa de 1976, e do “defensor del pueblo”, na constituição 
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espanhola de 1978. (GOMES, 1996). Durante a Assembleia Constituinte, a “Comissão 

de Notáveis” presidida por Afonso Arinos de Mello Franco propôs a criação do 

Ombudsman, mas a ideia não foi incluída no texto final de 1988 (LYRA, 1996). 

Importa esclarecer, assim, que a figura do “ombudsman” guarda diferenças e 

semelhanças em relação à de uma ouvidoria. Segundo a definição trazida por Gomes 

(1986),  

o ombudaman é, basicamente, um instituto do direito administrativo, de natureza 

unipessoal e não-contenciosa, funcionalmente autônomo e formalmente vinculado ao 

Legislativo, destinado ao controle da Administração e, nessa condição, voltado para a 

defesa dos direitos e legítimos interesses do cidadão (GOMES, 1986, p.121). 

 

O ombudsman se situa, geralmente, no topo da estrutura administrativa, 

possuindo um conjunto de prerrogativas legais superiores aos dos Ouvidores (GOMES, 

1986). Uma ouvidoria também não costuma ser contenciosa e é voltada à defesa de 

direitos e interesses do cidadão. Mas se trata de um órgão, contando com uma estrutura 

maior, pluripessoal. É mais comum que o Ouvidor seja vinculado ao poder Executivo, 

podendo assumir maior ou menor, conforme seu desenho legal, autonomia funcional em 

relação ao objeto sobre o qual deve exercer controle. Essa autonomia, conforme 

trataremos mais adiante, vai impactar diretamente no funcionamento do órgão.  

Também não podemos confundir uma ouvidoria com os serviços de atendimento 

ao consumidor (SACs), como alerta Ramos (2005). Os serviços de atendimento ao 

consumidor são figuras comuns na iniciativa privada e visam, primordialmente, manter 

o cliente, visando o lucro de sua empresa. Para tanto, restringem-se ao atendimento mais 

imediato de suas demandas. As ouvidorias, mais frequentemente encontradas na esfera 

pública, vão além disso, buscando descobrir o que causou a insatisfação do reclamante, 

para tomar uma série de providências, cobrando as instâncias competentes, podendo 

auxiliar na prevenção da reiteração de ocorrências, auxiliando o aperfeiçoamento de 

produtos e serviços. 

No caso das ouvidorias públicas, a pessoa atendida não pode ser vista apenas 

como um mero consumidor, mas sim como um cidadão, o que, apesar das sequelas 

herdadas da onda neoliberal
187

, devem ser consideradas coisas diferentes. Os serviços 
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públicos devem se voltar à realização de direitos e a metas políticas que muitas vezes 

são realizáveis a médio e longo prazo, diferentemente da lógica mais imediatista do 

mercado. Em sociedades em desenvolvimento com grandes desigualdades no tecido 

social, os governos costumam ter preocupações distributivas. A ouvidoria aparece como 

um canal privilegiado de participação de cidadãos visando a melhoria dos serviços do 

Estado para a garantia e promoção de direitos.  

Em levantamento promovido em 2008 pelo Depen/MJ (BRASIL, 2008c), dos 27 

estados da federação, apenas três tinham uma Ouvidoria funcionando exclusivamente 

para o sistema prisional: São Paulo, Alagoas
188

 e Rio de Janeiro
189

. Outros dezoito 

estados relataram ter uma Ouvidoria que serviria também para atender ao sistema 

penitenciário. Em oito estados havia um projeto de lei em trâmite prevendo a criação de 

uma Ouvidoria exclusivamente voltada para a área prisional. 

Ao longo desses anos desde a redemocratização – e da instauração da primeira 

ouvidoria pública –, muitos órgãos dessa natureza foram criados no território brasileiro 

e uma série de estudos foi realizada para analisar essas experiências no Brasil (LYRA, 

1996; GOMES, 1996; COMPARATO, 2005; ZAVERUCHA, 2008; CARDOSO, 2010). 

Antes da criação da Ouvidoria da Secretaria de Administração Penitenciária de 

São Paulo, a Corregedoria Administrativa da mesma Secretaria foi investida, em caráter 

experimental, na função de Ouvidoria, pela Resolução SAP 8, de 31.01.1997 

(MARQUES, 2000)
190

. Essa realidade durou alguns anos. 

O ex-Secretário da SAP/SP João Benedicto de Azevedo Marques (2000), no 

cargo entre 1995 e 1998,  foi um entusiasta e um dos idealizadores da criação da 

Ouvidoria. Ponderou que a natureza fechada das instituições prisionais e a tensão 

natural entre os funcionários e presos que convivem por um longo tempo em seus 

interiores, para além de pertencerem ao setor público, estando submetidas às exigências 
                                                                                                                                                                          
consumidores. Houve todo um processo de progressiva deslegitimidade da política e de redução da esfera 

pública que ultrapassou a prestação de serviços e afetou “o próprio núcleo da cidadania”. O Brasil passou 

por transformações semelhantes na década de 1990.  
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de transparência, imparcialidade e legalidade, impõem a organização de mecanismos de 

controle para a defesa de direitos humanos. Sustentou ainda que: 

O objetivo da Ouvidoria é receber informações e reclamações sobre problemas e abusos 

dentro do sistema penitenciário, sejam elas provenientes de funcionários, presos, ou 

mesmo de pessoas que se encontram fora do sistema. Num segundo momento, estas 

informações devem ser encaminhadas às autoridades competentes, para que tomem as 

medidas cabíveis, acompanhando a Ouvidoria os resultados deste processamento. Desta 

forma, pensamos que a Ouvidoria pode cumprir um papel extremamente relevante no 

aperfeiçoamento das instituições e na garantia dos direitos fundamentais (MARQUES, 

2000, p.203). 

 

Em 20.04.1999, a Lei Estadual nº 10.294, de autoria do então Governador Mário 

Covas, que trata da proteção e defesa do usuário do serviço público, previu o controle 

adequado dos serviços públicos como um direito básico do usuário (artigo 3º, inciso 

III). Como forma de assegurar esse direito, impôs-se a criação de Ouvidorias em todos 

os “órgãos e entidades prestadores de serviços públicos” do Estado de São Paulo, 

integrando o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos – SEDUSP. 

Às Ouvidorias foi prevista a função de avaliação da procedência de sugestões, 

reclamações e denúncias, encaminhando-as às autoridades competentes, devendo 

apresentar “à autoridade superior, que encaminhará ao Governador, relatório semestral 

de suas atividades, acompanhado de sugestões para o aprimoramento do serviço 

público” (artigo 9º e seu parágrafo único). 

O Decreto estadual n. 44.074, de 1º de julho de 1999 regulamentou a 

competência de todas as Ouvidorias dos serviços públicos em São Paulo. Previu que o 

Ouvidor deve exercer suas funções com independência e autonomia, sem qualquer 

ingerência político-partidária (artigo 3º).  Assegurou ao titular do cargo de Ouvidor o 

exercício da função pelo período mínimo de 1 (um) ano, permitindo sua recondução 

(Artigo 5º). Impôs aos Secretários de Estado a criação de Ouvidorias em suas pastas, 

indicando os nomes dos respectivos ouvidores (Artigo 6º). Prevê que o ouvidor deve se 

reportar diretamente “ao dirigente do órgão no exercício de suas funções”, só estando 

obrigado a enviar relatórios periódicos – semestrais – para ele.  

Seguindo o referencial dessas duas normas, a Ouvidoria da SAP/SP foi criada 

em 1999, pelo então Secretário da Administração Penitenciária, através da Resolução nº 

46, de 15.10.1999. Suas disposições seriam repetidas no texto do Decreto nº 
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46.623/2002, que reorganizou a SAP/SP. As atribuições específicas do Ouvidor da 

SAP/SP, para além do previsto na referida Lei nº 10.294/1999, foram: 

I - ouvir as reclamações dos presos, de seus familiares e de qualquer representante do 

povo, contra abusos praticados por servidores do sistema penitenciário;   

II - receber denúncias contra atos arbitrários e ilegais, neles incluídos os que atentem 

contra a moralidade pública, bem como qualquer ato de improbidade administrativa, 

praticados por servidores públicos, de qualquer natureza, vinculados à Secretaria da 

Administração Penitenciária (Artigo 46, Decreto nº 46.623/2002). 

 

Essa norma legal previu ainda à Ouvidoria o dever de formular e encaminhar 

denúncias e queixas a outros órgãos, especialmente à Corregedoria Administrativa do 

Sistema Penitenciário – que será objeto de exame mais adiante – e, nos casos de 

violação de direitos humanos, de dar ciência ao Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana, além de representar “às autoridades competentes para 

restabelecê-los, seguindo os trâmites dos processos até o final” (artigo 47). 

A simples previsão de independência e autonomia, entretanto, não basta. São 

necessárias algumas garantias adicionais, como a da indicação por um órgão externo 

daquele que o órgão vai fiscalizar e a de um mandato determinado. Assim preconiza 

Jorge Zaverucha (2008), que apregoa um modelo de Ouvidoria distinto desse vigente na 

SAP/SP. Sustenta que uma ouvidoria deve ser um órgão autônomo, onde seu titular seja 

escolhido por um órgão independente do poder fiscalizado, tendo autonomia funcional e 

orçamentária. Sugere que o mandato do ouvidor não coincida com o do Governador. O 

autor também alerta para o fato de que as ouvidorias não costumam ter capilaridade para 

atuar além da capital e essa é uma limitação clara na ouvidoria do sistema prisional, que 

conta com uma estrutura e recursos humanos e orçamentários reduzidos para atender 

locais mais distantes.  

A regulação legal desse órgão na SAP/SP consagrou o modelo chamado de 

Ouvidoria interna
191

, no qual o órgão tende a operar com menos autonomia. Ao ser 

nomeado e poder ser afastado livremente pelo dirigente da instituição controlada, há um 

inegável risco de funcionar de forma subordinada aos interesses do dirigente do órgão, 

servindo apenas como mais um órgão de assessoria de gestores, diminuindo – ou até 

anulando – o seu potencial de accountability intraestatal. 

                                                           
191 

Esse modelo de Ouvidoria interna se contrapõe ao de Ouvidoria Externa, sobre o qual se comentará a 

seguir. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10745864/art-46-inc-i-do-decreto-46623-02-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10745822/art-46-inc-ii-do-decreto-46623-02-sao-paulo
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Em oposição a esse modelo, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, para 

dar um exemplo, em meados dos anos 1990, adotou o paradigma de Ouvidoria externa, 

sendo a nomeação do titular do órgão feita pelo CONDEPE, um conselho de políticas 

públicas autônomo em relação à Secretaria de Segurança Pública, o órgão a ser 

controlado
192

. Conforme ensinou Bruno Comparato (2005), esse modelo tem a 

vantagem de permitir que o funcionamento do órgão ocorra com maior autonomia e 

independência em relação à instituição onde atua, no caso, o Executivo estadual e é, 

inclusive, coerente com as recomendações do Fórum Nacional dos Ouvidores de 

Polícia, em reunião ocorrida em 1999 em Brasília
193

. Essas “Recomendações Gerais 

para a Criação de Ouvidorias de Polícia” podem ser úteis para analisarmos com o 

modelo adotado pela Ouvidoria da SAP/SP. Vejamos: 

A – Os (as) Ouvidores (as) de Polícia dos Estados e da Polícia Federal terão para o 

exercício de suas atividades, autonomia e independência, sem vínculo de subordinação 

hierárquica com as polícias. 

B – As leis ou decretos que instituem as Ouvidorias de Polícia devem assegurar: 

-      Mandato para o (a) Ouvidor (a); 

-      Corpo próprio de funcionários; 

-      Sede própria; 

-      Recursos financeiros para o desempenho de suas funções; 

-      Que o (a) Ouvidor (a) tenha vínculo ou com a sociedade civil organizada, ou forte 

compromisso com o tema dos Direitos Humanos, comprovado por suas atividades 

anteriores; 

-      Que o (a) Ouvidor (a) possa apresentar Relatórios Públicos de Prestação de Contas; 

-      Que o (a) Ouvidor (a) possa oferecer sugestões ou recomendações voltadas para o 

aperfeiçoamento institucional dos órgãos policiais; 
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 Na lei de criação da Ouvidoria da Polícia – a Lei Complementar n, 826, de 20 de junho de 1997 – (que 

regularizou a situação precária de funcionamento que vigorava desde 1995, quando foi instaurada por 

decreto), aprovada em regime de urgência constitucional na Assembléia Legislativa, em 2007, em meio 

ao ambiente de comoção pela repercussão da divulgação do caso da Favela Naval (no qual policiais foram 

flagrados por câmeras da televisão torturando cidadãos e depois matando o mecânico Mário José Josino), 

apesar da resistência de deputados ligados ao “lobby policial” como Conte Lopes, Afanásio Jazadji e 

Erasmo Dias, o dispositivo que garantiu a maior autonomia para a ouvidoria previu que “o ouvidor de 

polícia deve ser escolhido pelo governador a partir de uma lista tríplice elaborada pelo CONDEPE. O 

ouvidor tem mandato de dois anos e pode ser reconduzido ao cargo uma única vez”. (COMPARATO, 

2005, p. 51). Importa ressaltar ainda que o CONDEPE – Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana – é um conselho de políticas públicas vinculado, para fins de suporte administrativo, à 

Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, portanto autônomo em relação à Secretaria de Segurança 

Pública, e que, apesar de passar por alguns problemas de estrutura e orçamento, conta com uma relação 

de representação que dá vantagem numérica aos membros da sociedade civil organizada em relação aos 

do Estado. 
193

 Em 1999 o Fórum Nacional de Ouvidores da Polícia era ligado à Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos do Ministério da Justiça. Em 2006, com a criação da Secretaria Especial de Direitos Humanos, 

ligada diretamente à Presidência da República, o referido Fórum passou a se vincular a essa nova 

Secretaria.  
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-      Que a Ouvidoria de Polícia possa ter um conselho consultivo, composto de 

membros indicados pelo (a) Ouvidor (a). 

C – Para ser Ouvidor (a) é necessário: 

I – estar no gozo de seus direitos políticos; 

II – não ter qualquer vínculo com a Polícia Civil e Militar dos Estados e com a Polícia 

Federal, e nem ser membro destas instituições na ativa ou na aposentadoria (BRASIL, 

1999). 

 

O funcionamento da Ouvidoria da SAP/SP não parece se adequar muito bem a 

essas recomendações. Conforme vimos, a adoção do modelo interno de ouvidoria tende 

a prejudicar sua autonomia e independência. Ela funciona com um corpo de 

funcionários em um espaço dentro da SAP/SP, não configurando uma sede própria. O 

ouvidor da SAP/SP não tem mandato fixo. Seus relatórios de prestação de contas não 

são públicos e o ouvidor só é obrigado a prestar contas ao Secretário da SAP/SP. Não há 

exigência legal para que o ocupante do cargo não tenha vínculo com a Secretaria de 

Administração Penitenciária.  

Antes mesmo dessas recomendações, a partir de fevereiro de 1995, a Ouvidoria 

da Polícia de São Paulo já publicava relatórios trimestrais ao público sem qualquer tipo 

de censura prévia (COMPARATO, 2005). Nessa política de transparência empreendida 

pelo então Ouvidor Benedito Domingos Mariano, o órgão prestava contas não apenas ao 

Governo, mas à sociedade.  

O modelo de Ouvidoria Externa também foi adotado na Ouvidoria da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, em 2006
194

. Três anos depois, por força da Lei Federal 

n. 132/2009, esse modelo externo vigente em São Paulo passou a ser imposto para todas 

as Ouvidorias das Defensorias Públicas da federação (CARDOSO, 2010). Desse modo, 

conforme a regulação federal, o titular do cargo de Ouvidor das Defensorias dos estados 

deve ser escolhido pelo Conselho Superior da instituição, entre cidadãos “não 

integrantes da Carreira (de defensor público), indicados em lista tríplice formada pela 

sociedade civil, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução”
 195

. 

Tanto a lei estadual que organizou essa Ouvidoria em São Paulo, quanto a federal, que 
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 A própria lei de criação da Defensoria Pública do Estado (Lei Complementar estadual n. 988/2006) já 

previu mecanismos ligados ao direito à participação para além da Ouvidoria, como a instituição de um 

espaço aberto aos cidadãos nas reuniões do Conselho Superior da Defensoria (um órgão da 

Administração Superior da instituição, encarregado de exercer o poder normativo na Defensoria) e a 

realização de pré-conferências regionais e da conferência estadual para a elaboração dos Planos Anuais de 

Atuação da Defensoria. Para saber mais sobre o funcionamento desses mecanismos, ver Cardoso (2010). 
195

 Trata-se da nova redação do “caput” do artigo 105-B, da Lei Complementar federal n. 80/1994, trazida 

pela Lei Complementar federal n. 132/2009. 
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ditou as normas gerais para a organização das Ouvidorias nos estados, dispõem sobre a 

publicação de relatórios semestrais sobre as atividades do órgão. A lei federal ainda 

prevê, entre as atribuições desses órgãos, a promoção de “atividades de intercâmbio 

com a sociedade civil”. 

Vale destacar que a eleição de substituição de Luciana Zaffalon Cardoso no 

cargo de Ouvidor da Defensoria Pública de São Paulo, em 2014, por parte dos membros 

da sociedade civil no CONDEPE foi precedida por uma audiência pública realizada em 

26.03.2014 com ampla divulgação, na qual os cinco candidatos ao cargo puderam expor 

suas plataformas de prioridades e os fundamentos de suas candidaturas (SÃO PAULO, 

2014a). 

Em prol da adoção do modelo externo na Ouvidoria da SAP/SP, chegou-se 

mesmo a organizar um movimento, formado por organizações civis de defesa de 

direitos humanos – incluindo, entre outros, o Instituto Praxis de Direitos Humanos e a 

Pastoral Carcerária. Conforme depoimento de Paulo Malvezzi, integrante do 

movimento, até o final de 2013, tinham concentrado esforços na pressão sobre 

deputados da Assembleia Legislativa
196

. No âmbito desse movimento e das disputas 

políticas por ele motivadas, Luciana Zaffalon Cardoso
197

, então à frente da Ouvidoria da 

Defensoria Pública de São Paulo, estabeleceu contatos com a Ouvidoria da SAP/SP. 

Mas, em certo momento, se afastaram, por motivos desconhecidos, e, desde então, o 

projeto pareceu-lhe ter ficado em suspenso. 

Contudo, a então Ouvidora da SAP/SP quando da conclusão dessa pesquisa 

definiu a Ouvidoria como um “órgão de controle interno da Administração”. Informou 

que o órgão apoiava a criação do modelo externo, mas que a definição da situação 

estava sob a análise e competência do Secretário da SAP/SP
198

.  

No “Plano Diretor do Sistema Prisional do Estado de São Paulo” de 2008 

(BRASIL, 2008b), elaborado na gestão do Secretário Antonio Ferreira Pinto, um dos 

objetivos estratégicos sugeridos pelo Depen/MJ aos estados era relacionado 

especificamente à criação de Ouvidorias nos sistemas prisionais dos Estados. O objetivo 

estratégico nº 7 – transformado em “meta nº 3” no Plano Diretor paulista – previa a 

“criação de Ouvidoria com independência e mandato próprio, estabelecendo um canal 
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 Paulo Malvezzi. Depoimento prestado ao autor em 10.12.2013.  
197

 Depoimento prestado ao autor em 26.11.2013. 
198

 Marisa Fernandes. Depoimento prestado ao autor em 19.03.2014. 
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de comunicação entre a sociedade e os órgãos responsáveis pela Administração do 

Sistema Prisional”.  

Segundo o documento editado pela Administração Penitenciária de São Paulo, 

em 2008 (BRASIL, 2008b), a meta 3 encontrava-se “atingida, em funcionamento, mas 

fora dos padrões desejáveis”. A seguir, relatava o seguinte: 

Desde o ano de 2003 temos elaborado e já tramitado internamente na SAP/SP, um 

Projeto de Lei Complementar que cria uma Ouvidoria autônoma administrativa e 

funcional. O último andamento data de 25/07/2007 na Chefia de Gabinete da Secretaria 

de Administração Penitenciária (BRASIL, 2008b, p. 65). 

 

A previsão era de conclusão do projeto legislativo, passando pelo Executivo 

(Secretaria de Gestão, Planejamento, Fazenda e Assessoria Técnica Legislativa da Casa 

Civil) e pelo Legislativo, até 2009, para que o Governador o pudesse sancionar ainda 

naquele ano (ibidem, p. 65). 

Mas, na avaliação da conjuntura de 2010, conforme registrado na atualização do 

Plano Diretor (BRASIL, 2010), constava ainda o mesmo andamento, com o 

acompanhamento da tramitação do projeto legislativo encaminhado aos órgãos 

competentes dos poderes Executivo e Legislativo do Estado de São Paulo. Previam-se 

duas ações principais: 1. “Encaminhar o Projeto de Lei e instituir os cargos de Ouvidor, 

assessores e assistentes de ouvidoria, na estrutura funcional da Secretaria de 

Administração Penitenciária, garantindo-lhe independência e mandato fixado por lei”;  e 

2. “Estruturação da Ouvidoria do Sistema Penitenciário de São Paulo”. Para 

implementar a segunda ação, pretendia-se, no primeiro semestre de 2011, adequar o 

espaço físico para o funcionamento da Ouvidoria e a aquisição de equipamentos e 

mobiliário, para então, no segundo, nomear-se uma equipe técnica. Até o final da pesquisa, 

ainda não tinha sido divulgada uma atualização posterior desse Plano Diretor, mas estava 

prevista para ser concluída – ainda – em 2014. 

Até a conclusão desta pesquisa, o projeto de fortalecimento da ouvidoria da 

SAP/SP continuava sem novidades. Uma demora tão grande para a aprovação de um 

projeto em uma realidade política onde o Executivo paulista tem, notoriamente, 

mantido, por décadas, ampla maioria no Legislativo denota uma provável falta de 

interesse do Executivo estadual em levar adiante esse projeto. 

Em 2010, apenas oito dos dezoito estados pesquisados em estudo elaborado pela 

Pastoral Carcerária nacional (RELATÓRIO SOBRE TORTURA, 2010) tinham suas 
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próprias ouvidorias do sistema prisional. A imagem da atuação dessas oito ouvidorias, 

segundo depoimentos de agentes da pastoral carcerária era de desconfiança. 

Sustentaram que elas atuavam de forma tímida, o que atribuiam ao fato de não terem 

autonomia e independência, e que apresentavam pouco compromisso com a apuração 

das denúncias. Houve queixas também em relação à falta de retorno à Pastoral em 

alguns casos.  

Sabe-se que em 06.06.2013, a Ouvidoria da SAP/SP assinou um acordo de 

cooperação com a Ouvidoria do Depen/MJ, com validade de vinte e quatro meses, 

sendo possível a renovação, visando ao fortalecimento do instrumento da Ouvidoria no 

sistema penitenciário (SÃO PAULO, 2012d). Mas não se logrou nenhuma informação 

adicional sobre essa parceria.  

Este pesquisador se defrontou com a grande carência de informação e de 

transparência em relação ao funcionamento da Ouvidoria da SAP/SP, sobretudo nos 

últimos anos. Sua página oficial está vinculada à página da Secretaria e traz apenas 

informações básicas sobre o que faz o ouvidor e os seus contatos, mas não há nenhuma 

prestação de contas sobre suas atividades (SÃO PAULO, 2013d). 

Em busca de mais fontes sobre as atividades do órgão, este pesquisador 

requereu, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), por 

duas vezes – em 12.11.2013 e em 03.12.2013 –, perante o Secretário de Estado de 

Administração Penitenciária, informações sobre as atividades desta Ouvidoria, como 

relatórios e outros documentos. Em 09.12.2013, recebeu a resposta ao primeiro pedido 

referido, assinada pela Coordenadora do Serviço de Informações ao Cidadão da 

SAP/SP, Sra. Mariana Noemi Pina de Branger (Ofício SAP/CIC 002/2013), informando 

que “boa parte” das informações produzidas pela Ouvidoria deveriam ser resguardadas 

pelo sigilo, para preservar a identidade e as informações pessoais dos “manifestantes” e 

dos agentes públicos e alegando que é um dever legal do Ouvidor da SAP/SP, previsto 

no Decreto nº 44.074, de 1999, “resguardar o sigilo das informações”. Em face dessa 

resposta, este pesquisador ingressou, em 18.12.2013, com novo pedido de acesso à 

informação especificando que gostaria de ter acesso às informações de natureza mais 

geral dos trabalhos do órgão, como os relatórios quantitativos e os respectivos relatórios 

analíticos que a ouvidoria encaminha semestralmente para o Secretário de Estado da 

pasta, conforme informou o ofício referido.  Em 04.02.2014, requereu ao Secretário de 

Estado Lourival Gomes o acesso a documentos de nomeação e designação para cargos 
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no CP/SP, na Ouvidoria e na Corregedoria da SAP/SP. Em  descumprimento da 

legislação federal, até a conclusão desse trabalho, esses pedidos não foram respondidos. 

Porém, em 23.01.2014, este pesquisador enviou mensagem de e-mail para 

Ouvidoria, solicitando uma conversa com Marisa Fernandes para tratar de sua gestão e 

do funcionamento atual daquele órgão. Em 28.01.2014, recebeu uma resposta por e-

mail com assinatura institucional, informando que a ouvidora encontrava-se em férias 

até o dia 10.02.2014. Em novo contato, estabelecido em 17.02.2014, foi informado que 

a Ouvidora não poderia receber esse pesquisador até 05.03.2014, mas pediram para 

antecipar “um roteiro ou questões que o levem a alcançar seus objetivos, (...), para 

melhor atendê-lo e tornar mais ágil o encontro”, no que foram logo atendidos. Em 

resposta, este pesquisador enviou uma série de perguntas e solicitou o acesso a 

documentos específicos
199

. Diante da omissão nas semanas seguintes, este pesquisador 

tentou estabelecer novo contato em 12.03.2014, solicitando a entrevista ou, 

subsidiariamente, o envio de respostas por e-mail das questões enviadas. Finalmente, 

em 19.03.2014, a própria Ouvidora enviou por mensagem de e-mail respostas a 

questões propostas, com arquivos anexos
200

.  

Desde a fundação da Ouvidoria da SAP/SP, apenas duas pessoas ocuparam, 

durante longas gestões, a função de Ouvidor: Pedro Armando Egydio de Carvalho e 

Marisa Fernandes. O primeiro foi indicado diretamente pelo então Secretário Nagashi 

Furukawa e permaneceu no cargo até 2006. Em 2006, foi substituído por Marisa 

Fernandes, indicada pelo Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana 

(CONDEPE). Com passagem profissional pelo serviço público estadual e com uma 

trajetória de militância política no “Coletivo de Feministas Lésbicas”
201

, a nova 
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 Além de enviar para a Ouvidoria da SAP/SP uma lista de 11 questões, este autor solicitou o acesso a 

documentos referentes ao: histórico de nomeações/designações de ouvidores da SAP desde a sua criação; 

e aos Relatórios quantitativos semestrais, desde 1999 até o final de 2013, seguidos pelas respectivas 

recomendações ao Secretário de Estado da Administração Penitenciária, considerando que tais 

documentos não apresentam dados sigilosos relativos à privacidade ou intimidade de pessoas atendidas e 

apresentam conteúdo de natureza geral e de interesse público, podendo ser objeto de investigação para 

fins acadêmicos e científicos. 
200

 É necessário fazer uma ressalva aqui, no sentido de que essa forma de entrevista a distância, por envio 

de questionário fechado, foi exceção ao longo da presente pesquisa. Traz – e trouxe – evidentes 

limitações em comparação com a entrevista realizada pessoalmente, pela via oral e a partir de 

questionários abertos. As respostas escritas a um questionário fechado tendem a ser mais formais e 

insuficientes, uma vez que não passam pelo processo de trocas de um diálogo entre o pesquisador e o 

informante, inviabilizando o aprofundamento de determinadas questões mais relevantes trazidas ao longo 

dos processos comunicativos e o esclarecimento de algumas dúvidas que podem surgir na entrevista. Não 

é a melhor forma de coleta de um depoimento, mas é certamente melhor do que nenhum depoimento.  
201

 Em entrevista prestada em 2005 ao jornal Fêmea (FERNANDES, 2005), Marisa parecia demonstrar 

entusiasmo e engajamento em ações políticas empreendidas da defesa dos direitos das mulheres lésbicas 

no Brasil e na América Latina. 
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ouvidora foi alçada ao cargo com alguma legitimidade de representante de movimentos 

de luta por direitos humanos. Havia grande expectativa em torno de seu mandato, no 

sentido de fortalecer o órgão e alcançar a tão almejada autonomia. Permaneceu no cargo 

até a data de conclusão deste trabalho. 

Na época de Pedro Armando Egydio de Carvalho, para além das demandas, 

entre 2005 e 2006, conforme declarações do ex-estagiário do órgão Paulo César 

Malvezzi
202

, as pautas políticas prioritárias do então ouvidor eram: a defesa de um 

modelo externo de ouvidoria para a SAP/SP e a defesa de iniciativas no sentido da 

“administrativização” da execução penal
203

, projeto encampado pelo Secretário Nagashi 

Furukawa, perante o então Governador e a Assembleia Legislativa. Se não logrou êxito 

na concretização da primeira pauta, na segunda, sim.    

Paulo César Malvezzi 
204

, quando do depoimento prestado a este pesquisador, 

trabalhava em outra Ouvidoria, a da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

mantendo contato com alguns ex-colegas de trabalho da Ouvidoria da SAP/SP. A partir 

de diálogos informais com eles, ousou comparar as gestões dos dois ouvidores da 

SAP/SP. Considerou que o antigo Ouvidor da SAP/SP, apesar de não ter sido indicado 

por representantes da sociedade civil organizada que compõem o CONDEPE, manteve 

relações mais próximas com a sociedade civil e movimentos sociais do que a sucessora, 

de quem se tinha uma expectativa maior devido à origem de sua nomeação. Pedro 

Egydio tinha contato, durante sua gestão, especialmente com a Pastoral Carcerária e 

com o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (Ittc).  

Com relação à equipe de apoio da Ouvidoria/SAP, entre 2005 e 2006, conforme 

depoimento de Paulo César Malvezzi
205

, a Ouvidoria da SAP era composta, além do 

ouvidor, por três ouvidores assistentes, uma advogada da Funap e duas servidoras 

administrativas.  Na ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por sua 

vez, onde o depoente trabalhava em 2013, a estrutura era maior, contando com, além da 

ouvidora, quatro cargos técnicos de comissão indicados pela própria ouvidora, quatro 

oficiais de defensoria concursados e uma socióloga agente de defensoria. Além deles, 
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 Depoimento dado ao autor em 10.12.2013. 
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 De forma suscinta, a ideia de administrativização da execução penal implicava na transferência de 

algumas atribuições jurisdicionais para outros órgãos externos ao Judiciário. Ocorria, por exemplo, com 

procedimentos de apuração de pedidos de benefícios na execução da pena. A questão é complexa e não 

está isenta de polêmica. Entre outros fatores, estava em jogo: o maior ou menor envolvimento de 

profissionais da área de saúde mental e de assistência social com funções mais burocráticas de emissão de 

pareceres; a maior ou menor celeridade para o julgamento de pedidos de benefícios, etc. 
204

 Depoimento dado ao autor em 10.12.2013. 
205

 Depoimento prestado ao autor em 24.02.2014. 
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ainda era esperada a nomeação de um agente de defensoria de tecnologia da informação, 

cujo cargo já existia, mas aguardava nomeação. 

Depois de prestar tais informações, Malvezzi
206

 refletiu que “é um pouco difícil 

comparar equipes, pois a estrutura das duas não é algo estático em termos de 

habilidades específicas, como parece ser a da polícia. Para um dos cargos em comissão 

na Ouvidoria DPE (da Defensoria Pública do estado), por exemplo, a Ouvidora indicou 

uma jornalista, que faz nossa assessoria de imprensa, mas o próximo Ouvidor pode 

entender que precisamos mais de um psicólogo e trocar. Na ouvidoria da SAP, dois dos 

Ouvidores assistentes tinham formação jurídica e outro não, mas os três faziam o 

mesmo serviço, e até a advogada da Funap fazia praticamente a mesma coisa que eles”. 

O Fórum Nacional de Ouvidores da Policia, em documento publicado chamado 

de “Guia prático de Funcionamento de uma Ouvidoria de Polícia”, inspirado no 

organograma da ouvidoria de polícia de São Paulo, conforme revelou Comparato  

(2005, p. 122), recomendou que as equipes de funcionários de ouvidorias de polícia 

fossem compostas por,  

além do próprio ouvidor, dois representantes das polícias militar e civil, um grupo de 

apoio técnico – composto de uma assessoria jurídica, uma assessoria social,  uma 

assessoria orçamentária e financeira, uma assessoria de informática – e um grupo de 

apoio administrativo subdividido, por sua vez, em dois setores, a secretaria executiva e 

o expediente geral (Apud COMPARATO, 2005, p. 122).  

 

Nas informações prestadas pela Ouvidora Marisa Fernandes, não constaram 

dados sobre a atual equipe de apoio do órgão. 

Nos relatórios síntese de atividades da Secretaria de Administração Penitenciária 

de 2002 até 2005 tornados públicos pela gestão de Nagashi Furukawa, é possível 

verificar com mais precisão alguns números e informações sobre o funcionamento do 

órgão na gestão de seu primeiro ouvidor. 

O Relatório SAP/SP 2002 – síntese das ações de governo (SÃO PAULO, 2002) 

definia a Ouvidoria da SAP/SP como “o canal de comunicação entre os presos e a 

Administração Penitenciária”. Em seguida, afirmava que a razão de existência da 

ouvidoria era assegurar aos “cidadãos presos”, o respeito aos seus direitos básicos. 

Segundo esse documento, somente em 2002, aquela Ouvidoria tinha atendido a 2.682 

telefonemas e atendido pessoalmente a 1.365 pessoas. Os assuntos abordados nesses 
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atendimentos eram: 555 casos de “tratamento incompatível com a dignidade do preso”; 

8, de “espancamento/tortura”; 94, de “transferência para presídio próximo à residência 

da família”; 41, de “saúde do preso”; e 33, de “outros”.  

O Relatório SAP/SP 2003 – síntese das ações de governo (SÃO PAULO, 2003), 

depois de repetir as mesmas definições do relatório do ano anterior, informou que 

naquele ano, o órgão tinha recebido um total de 2.862 telefonemas, enquanto 1.517 

pessoas tinham sido atendidas pessoalmente. Os assuntos mais abordados em 2003 

foram: 134 casos de “tratamento incompatível com a dignidade do preso”; 213, de 

“espancamento/tortura”; 448, de “risco de vida”; 237, de “transferência para presídio 

próximo à residência da família”; 96, de “saúde do preso”; e 429, de “outros”. 

O Relatório SAP/SP 2004 – Síntese das ações de governo (SÃO PAULO, 2004), 

por sua vez, em relação à forma de recebimento de demandas por parte da Ouvidoria, 

registrou um total de 2378 telefonemas, 232 cartas, 115 ofícios, 3557 e-mails e 1844 

pessoas atendidas pessoalmente. Os assuntos mais abordados foram: 481 casos de “risco 

de vida”; 109, de “tratamento incompatível com a dignidade do preso”; 72, de 

“espancamento/tortura”; 134, de “transferência para presídio próximo à residência da 

família”; 132, de “saúde do preso”; e 495, de “outros”. 

Nesse relatório, o balanço das atividades da Ouvidoria da SAP/SP destacou 

ainda o envolvimento do órgão em uma série de atividades e projetos, como:  

Participação no Encontro de Execução Criminal e Administração Penitenciária – juízes 

de direito, promotores de justiça, procuradores, advogados, administradores e técnicos; 

Participação no “I Encontro Regional de Ouvidorias Públicas” objetivando debater 

assuntos e apresentar sugestões que visam o fortalecimento das Ouvidorias Públicas; 

Participação em encontros e grupos que visam garantir a devida aplicação de políticas 

públicas que atendam aos direitos e especificidades da mulher presa. (II Encontro “A 

Mulher no Sistema Carcerário”, e grupo de trabalho e estudo sobre a Mulher 

Encarcerada); Participação no Congresso de Informática Pública-CONIP, visando o 

aprimoramento na aplicação da Tecnologia da Informação no âmbito da Ouvidoria; 

Capacitação dos Ouvidores Assistentes através de cursos de Direito Administrativo 

(Alterações no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, pela L.C. nº 

942/2003-Procedimento Disciplinar) e Direitos Humanos; Acompanhamento estatístico 

da Medida Preventiva de Segurança Pessoal (‘seguro’) nas unidades prisionais; 

Acompanhamento estatístico e proposta de ações preventivas para redução do número 

de mortes violentas no sistema carcerário (homicídio e suicídio); Estudo e proposta de 

mudança no projeto arquitetônico dos centros de ressocialização femininos, a fim de 

adaptar o espaço físico existente às necessidades específicas da mulher presa, 
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principalmente no que concerne à gestante, aos cuidados pré-natais e amamentação, 

bem assim local para guarda do nascituro e lactente (SÃO PAULO, 2004). 

  

O Relatório SAP/SP 2005 – Síntese das ações de governo (SÃO PAULO, 2005) 

contabilizou o recebimento de 2630 telefonemas, 660 cartas, 117 ofícios, 3499 e-mails e 

o 1262 casos atendidos pessoalmente. Quanto à natureza dos assuntos abordados, 

foram: 105 casos de “tratamento incompatível com a dignidade do preso”; 78, de 

“espancamento/tortura”; 566, de “risco de vida”; 315, de “transferência para presídio 

próximo à residência da família”; 180, de “saúde do preso”; e 693, de “outros”. 

O ex-ouvidor Pedro Armando Egydio de Carvalho (2005), em entrevista para 

um periódico da Funap, em 2005, quando já ocupava o cargo havia cinco anos, 

informou que o órgão recebia por mês cerca de mil reclamações de presos ou familiares. 

A maioria era referente a pedidos de transferência e denúncias de risco de vida na 

convivência do presídio. Sua equipe buscava dar solução ou algum encaminhamento a 

todos os problemas trazidos, prestando ao reclamante alguma resposta. Lamentou um 

problema específico, o dos pedidos reiterados de transferência de presos para um 

estabelecimento próximo de sua família, o que muitas vezes não conseguiam resolver 

por falta de possibilidade física. 

Paulo César Malvezzi
207

 destacou como as principais demandas que chegavam 

àquele órgão entre 2005 e 2006: pedidos de transferência de estabelecimentos prisionais 

para aproximação do interno de sua família ou por risco de morte, denúncias de tortura e 

espancamento e a falta de produtos básicos, como de higiene. Ele e seus colegas 

esforçavam-se para dar alguma resposta a todos os pedidos, através do contato próximo 

com os coordenadores da SAP/SP, da proximidade do Ouvidor do Secretário ou do 

envio de alguns casos mais graves para a apuração da Corregedoria da Secretaria, órgão 

competente para a realização de investigação e processo administrativo.  

Depois de 2005, os dados da Ouvidoria da SAP/SP não voltaram a ser 

publicados em nenhum outro relatório. Entre as informações prestadas pela Ouvidora 

Marisa Fernandes a esse pesquisador, encontram-se dados referentes ao ano de 2013. 

Na “Tabela 2” estão reunidos os dados gerais sobre as formas de atendimento 

desses cinco anos. Permite-nos comparar alguns aspectos sobre o funcionamento da 

Ouvidoria.   
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O número de telefonemas e o de atendimentos pessoais da ouvidoria teve 

alguma flutuação no período, mas variou muito pouco ao compararmos o primeiro e o 

último ano da tabela. A quantidade de cartas e de ofícios recebidas entre 2004 e 2005 

foi relativamente pequena, mas a novidade que merece destaque, capaz de ampliar 

significativamente a ação do órgão naquele período, foi o recebimento de reclamações, 

sugestões, denúncias e outras solicitações através do recurso de e-mail. Por meio dessa 

forma de recebimento, a Ouvidoria da SAP/SP passou a receber o dobro de demandas. 

Além do fato de a Ouvidoria passar a receber as receber demandas por outros 

meios, uma hipótese que ocorreu a esse pesquisador para explicar esse enorme aumento 

de demandas em um curto período de tempo analisado é a de que realmente o órgão 

estava trazendo soluções para muitos dos pedidos. A análise da próxima tabela (Tabela 

3) pode trazer mais luzes para a avaliação dessas hipóteses. 

Não há como analisarmos o período de 2002 a 2005 sem nos lembrarmos da 

conjuntura do sistema prisional naquela época. A primeira megarrebelião nos presídios 

paulistas tinha sido deflagrada no início de 2001. Esses anos que se seguiram até a 

segunda megarrebelião, em 2006, conforme vimos, foram de alguma estabilidade nas 

relações sociais nos presídios paulistas. Enquanto o Governo patinava em tentativas de 

enfrentamento do PCC, sobretudo através de campanhas de endurecimento da execução 

penal, essa organização se fortalecia no interior das unidades prisionais do Estado de 

São Paulo – e fora dele – e sua atuação se expandia para além dos muros. Se, de 1994 a 

2001, registrou-se um aumento significativo de homicídios no interior das unidades do 
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 Dados constantes de relatório cedido pela Ouvidora Marisa Fernandes. No total de 2013, conforme o 

relatório, foram 5.637 atendimentos – e não 5600, conforme a tabela. Os 37 casos adicionais referem-se 

ao recebimento de contatos por fax e “outros”.  

Tabela 2 – Formas de atendimento 

 

 

Telefone-

mas 

Atendimen-

to pessoal 
E-mail Carta Ofício Outros TOTAL 

2002 2.682 1.365 / / / / 4.047 

2003 2.862 1.517 / / / / 4.379 

2004 2.378 1.844 3.557 232 115 / 8.126 

2005 2.630 1.262 3.499 660 117 / 8.168 

2013 1.246 478 1.049 2.474 353 37 208 5.637 

Tabela confeccionada pelo autor. Fonte: Relatórios da Gestão de Nagashi Furukawa e Relatório de 2013 prestado pela 

Ouvidoria. 
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Estado, num processo de reconfiguração das relações de poder no sistema prisional no 

qual o PCC enfrentou grupos rivais
209

, no período imediatamente posterior, tendo 

conquistado o domínio da maior parte da população carcerária, estabeleceu normas para 

regular as relações sociais (DIAS, 2013). 

Chama atenção a grande diferença na forma de atendimentos da Ouvidoria da 

SAP/SP entre 2002 e 2005 e o ano de 2013. Embora houvesse tendência de aumento do 

número de atendimentos em meados dos anos 2.000, o ano de 2013 registrou uma queda 

no total de atendimentos.  

Apesar dos avanços da tecnologia e da expansão do acesso da população à rede 

mundial de computadores, a forma de atendimentos por e-mail regrediu 

consideravelmente desde 2005 até 2013, ao passo que o atendimento por meio de cartas 

aumentou demasiadamente.  

Uma hipótese provável para explicar parte das mudanças é a de que o órgão 

passou a atender mais pessoas reclusas, que não costumam ter acesso à rede mundial de 

computadores, mas que podem redigir correspondências a serem enviadas pelo correio. 

Mas isso não explica a queda de atendimento nas outras modalidades.  

Em face da dificuldade de acesso a informações da Ouvidoria da SAP/SP, esse 

pesquisador não contou com algum elemento adicional para entender melhor tais 

mudanças. Embora este pesquisador tivesse solicitado por reiteradas vezes o 

fornecimento de informações referentes a um período maior, o órgão forneceu dados 

apenas de 2013. Esse lapso na sequência temporal, bem como a carência de outras 

informações adicionais, dificultam quaisquer tentativas mais profícuas de explicação 

para esses fenômenos. 

Vale citar que dos 5.637 atendimentos da Ouvidoria da SAP/SP em 2013, a 

partir das apurações iniciais, 828 casos foram considerados “inconsistentes”. Em outros 

órgãos similares, a insuficiência de informações mínimas sobre a individualização dos 

casos costuma ser a principal responsável para se considerar denúncias como 

desprovidas de consistência mínima para alguma apuração
210

.  

Em relação à atitude do órgão, a ação da Ouvidoria da SAP/SP tem sido, 

sobretudo, reativa, aguardando as demandas chegarem para então agir. Consta na 

“Tabela 2” que apenas em pouquíssimos casos esse órgão tem agido de ofício. Em 
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 Os grupos referidos são: o Comando Democrático da Liberdade (CDL), o Comando Revolucionário 

Brasileiro da Criminalidade (CRBC) e a Seita Satânica (DIAS, 2013, p. 206). 
210

 Essa questão de denúncias inconsistentes será retomada e tratada de forma mais detida no próximo 

subcapítulo. 



192 
 

contraponto a essa postura reativa, vale citar experiências de outras ouvidorias que 

assumiram, em determinados momentos, posições mais proativas, como nos projetos 

conhecidos como “Ouvidorias itinerantes”. Há registros de implantação de iniciativas 

como essas em várias Ouvidorias, como as do Sistema Único da Saúde – SUS – do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2014c), da Secretaria de Defesa Social do estado de 

Pernambuco (PERNAMBUCO, 2014), da Secretaria da Segurança Pública e da Justiça 

de Goiás (GOIÁS, 2014), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO, 2013) e das Ouvidorias-Gerais dos municípios de 

Cubatão (CUBATÃO, 2013) e Resende/RJ (RESENDE, 2014) e dos estados do 

Amazonas (AMAZONAS, 2013) e da Bahia (BAHIA, 2011). Ao sair dos gabinetes para 

a rua, a tendência é que se abra a oportunidade de contato com populações que não 

costumam ter acesso à Ouvidoria pelos canais ordinários de atendimento. Dá-se voz, 

assim, a novas demandas, contidas por fatores de exclusão social diversos, como o  

desconhecimento, o analfabetismo e a carência de recursos tecnológicos. Além disso, é 

uma forma eficaz de divulgar o trabalho do órgão, de se fazer conhecido por populações 

que têm potencial de ser usuária de seus serviços, fortalecendo a própria Ouvidoria e o 

melhor desempenho de suas atribuições institucionais. Apesar de tantas iniciativas, há 

uma carência de estudos empíricos sobre elas na literatura de Ciência Política. 

Nesse sentido, a Ouvidoria da SAP/SP deveria promover iniciativas itinerantes, 

visitando as unidades prisionais do Estado de São Paulo, ouvindo muitos relatos que, de 

outro modo, não chegariam às suas portas. Mais do que isso, permite que seu corpo de 

funcionários-servidores possa ver e conhecer melhor a realidade da instituição e da 

natureza dos problemas com a qual estão lidando.  

Outra experiência que merece destaque, revelando possibilidades criativas de 

proatividade de uma Ouvidoria, refere-se às várias consultas públicas promovidas pela 

Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Essa Ouvidoria organizou 

alguns encontros abertos à população para reunir informações, opiniões e buscar algum 

consenso sobre determinadas questões. Entre as temáticas levantadas, algumas definidas 

em parceria com organizações da sociedade civil militantes na defesa de direitos 

humanos
211

 e com outros órgãos da Defensoria – como o Núcleo da Situação Carcerária 

e o Conselho Superior –, estiveram: a revisão dos critérios de atendimento da 
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 Uma das propostas sobre a política institucional de atendimento aos presos provisórios, por exemplo, 

foi concebida em parceria com a Conectas Direitos Humanos, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa 

(IDDD), o Instituto Sou da Paz, o Instituto Praxis Direitos Humanos, o Instituto Terra Trabalho e 

Cidadania (ITTC) e a Pastoral Carcerária (SÃO PAULO, 2013d). 
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Defensoria à população e a política institucional de atendimento aos presos provisórios 

e de monitoramento das condições de encarceramento (SÃO PAULO, 2013d). 

Da mesma forma, a Ouvidoria da SAP poderia organizar consultas populares 

para tratar de temáticas concernentes aos direitos humanos nas unidades prisionais. 

Além de ser plenamente compatível com suas atribuições funcionais, seria uma forma 

de se aproximar mais das populações atendidas e das redes da sociedade civil 

organizada que militam nessa área. 

Vale mencionar que os dois egressos
212

 – ou reeducandos – ouvidos por esse 

pesquisador afirmaram desconhecer a existência da Ouvidoria da SAP/SP. As duas 

mães de sentenciados em regime fechado, por sua vez, declararam saber sim da 

existência do órgão, mas disseram nunca terem usado seus serviços para fazer denúncias 

contra agentes penitenciários; Carina
213

, porque alegou temer represálias contra si ou 

contra seu filho; Maria Railda
214

, por não confiar no órgão. Talvez uma postura mais 

aberta e proativa contribuísse para a divulgação maior dos serviços do órgão e para 

melhorar a sua imagem perante o público externo
215

. 

Na “tabela 3” colocamos os principais assuntos que motivaram os atendimentos 

durante o período entre 2002 e 2005. O primeiro ponto que chamou a atenção desse 

pesquisador foi o fato de, em 2002, ter ocorrido um grande número de denúncias de 

“tratamento incompatível com a dignidade do preso”, que não se repetiu nos anos 

seguintes. Mas um olhar mais atento permite  constatar que não havia o enquadramento 

de demandas na categoria de “risco de vida”, o que permite supor – como hipótese – 

que esse total não seria tão alto ao ser distribuído nas duas categorias.   
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 Carla. Depoimento prestado ao autor em 15.04.2013. Carlos. Depoimento prestado ao autor em 

30.04.2013. 
213

 Depoimento prestado ao autor em 17.01.2014. 
214

 Depoimento prestado ao autor em 15.04.2013. 
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 Um dos documentos cedidos pela Ouvidora a esse pesquisador definia como “público interno” os 

servidores da SAP/SP e como “público externo”: os presos, seus familiares, visitantes e advogados, e os 

religiosos e integrantes de organizações não governamentais credenciados para prestação de serviço nas 

unidades prisionais. 
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O ano de 2003 foi atípico no período, por ter registrado um número alto de 

denúncias de espancamento e tortura, que não se repetiu em nenhum dos outros 

observados.  

Os registros que mais apresentam uma tendência, são aqueles sobre a “saúde do 

preso”, com forte crescimento nesse período, e os casos de “risco de vida”, com um 

aumento mais tênue. 

Infelizmente, a prática de prestação de contas e transparência empreendida por 

Nagashi Furukawa entre 2002 e 2005 através da divulgação desses relatórios anuais não 

foi continuada pelos sucessores na Secretaria de Estado. Assim, a realização de 

pesquisas acadêmicas e de iniciativas de controle social sobre questões que passam pelo 

cotidiano das atividades de uma ouvidoria ficam muito dificultadas. 

Paulo César Malvezzi
216

 informou que não havia entre 2005 e 2006 a prática de 

produção periódica de relatórios das atividades do órgão. No mesmo sentido, a 

Ouvidoria da SAP/SP Marisa Fernandes declarou que presta contas de suas atividades 

apenas ao Secretário da SAP/SP e à Secretaria de Gestão Pública, “que gerencia e 

fornece os dados das Ouvidorias Públicas do Estado ao Governador”
217

. 

Conforme a classificação inicial dos atendimentos da Ouvidoria da SAP/SP, o 

órgão elaborou a seguinte tabela (“Tabela 4”). 
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 Depoimento dado ao autor em 10.12.2013. 
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 Entrevista com Marisa Fernandes. Depoimento prestado ao autor em 19.03.2014. 

Tabela 3 – Natureza das demandas 

 Tratam. 

Indigno 

Espancam./ 

tortura 

Risco de 

vida 

Transf.Próx. 

família 

Saúde do 

preso 

Outros 

2002 555 8 / 94 41 33 

2003 134 213 448 237 96 429 

2004 109 72 481 134 132 495 

2005 105 78 556 315 180 693 

Tabela confeccionada pelo autor. Fonte: Relatórios da Gestão de Nagashi Furukawa . 
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Tabela 4 – Classificação inicial 

Classificação inicial Total 

Solicitação de informação 1396 

Reclamação 1734 

Denúncia 478 

Expressões livres 15 

Elogio 9 

Sugestão 5 

Total 5637 

Tabela constante no Relatório de 2013 prestado pela Ouvidoria da SAP/SP. 

 

Essa tabela tem especial interesse para a pesquisa, pois traz dados referentes ao 

exercício da accountability intraestatal, sobretudo no que se refere às categorias de 

denúncias e reclamações. Apesar de não haver clareza sobre as distinções entre as 

“denúncias” e as “reclamações”, presume-se que as denúncias tratam de questões de 

maior gravidade e com algum indício de autoria e materialidade sobre determinados 

fatos ilícitos. Tanto as denúncias como as reclamações tratam de temáticas como 

“agravo à dignidade do preso”, “saúde”, “irregularidades cometidas contra a 

Administração”, “movimentação carcerária”, “assistência material”, “assistência 

jurídica”, “área de trabalho”, “educação formal/educação profissional” e “atendimento 

ao público externo”.  

As denúncias corresponderam a apenas dez por cento do total de atendimentos 

em 2013. A figura das “reclamações”, porém, apresentou grande incidência entre o total 

de atendimentos do ano de 2013. Antes de tentarmos esboçar uma conclusão, os 

próximos dados auxiliam a melhor compreensão da situação. 

Apesar de o número de denúncias ser relativamente pequeno, deve-se salientar, 

conforme apontado pelo Corregedor da SAP/SP Wilson Takao Kubo
218

, que muitas das 

denúncias que chegam à Secretaria de Estado são extensas e tratam de uma pluralidade 

de irregularidades e violações de direitos. 

Em comparação com os relatórios da gestão de Nagashi Furukawa, o Relatório 

de 2013 da Ouvidoria da SAP/SP trouxe maior detalhamento sobre as demandas 

referentes a questões de direitos humanos de pessoas presas que chegam àquele órgão, 

conforme podemos observar na “Tabela 5”.  
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 Depoimento prestado ao autor em 06.03.2014. 
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Tabela 5 – Demandas sobre direitos dos internos  

Demandas sobre direitos dos internos Total 

Assistência jurídica 1416 

Direito à manutenção dos elos familiares e sociais
219

 1112 

Saúde do preso 805 

Risco à vida do preso 428 

Tratamento incompatível com a dignidade do preso 267 

Assistência material 98 

Trabalho 28 

Assistência social 24 

Estudos e qualificação profissional 5 

Assistência religiosa 1 

TOTAL 3072 

Tabela confeccionada pelo autor. Fonte: Relatório de atividades da Ouvidoria da SAP/SP de 2013. 

 

Ao contrário do que se poderia supor a partir da observação das informações da 

“Tabela 4”, são numerosos os casos de violação de direitos humanos atendidos pela 

Ouvidoria da SAP/SP.  

Problemas relacionados à “assistência jurídica” foram os mais recorrentes.  Entre 

eles, a grande maioria tratava de solicitação de assistência dessa natureza. 

Casos ligados à manutenção de laços familiares e sociais também foram 

numerosos. Envolveram pedidos de “aproximação familiar” (564 incidências) e 

denúncias e reclamações de “inclusão, exclusão e suspensão do rol” de visitas (516), de 

“acesso a serviços (falta de atendimento, demora no atendimento, recusa)” (114), de 

“desrespeito, humilhação, ameaça, ofensa, agressão (física/verbal)” (59), de “revista 

corporal íntima – desnudamento” (29) e de “correspondências (Sedex/cartas que não são 

entregues ao preso” (17). 

Entre as centenas de atendimentos relativos à saúde do preso, o que houve de 

mais numeroso foram reclamações e denúncias sobre a negligência no atendimento 

dentro da unidade prisional (240) e sobre a “falta de atendimento/agendamente na rede” 

do Sistema Único de Saúde (208). 
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 No Relatório da Ouvidoria da SAP/SP de 2013, esse direito apareceu inserido em tópicos das 

temáticas “atendimento ao público externo” e “movimentação carcerária”.  
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Os atendimentos relacionados ao “risco à vida do preso” trataram de casos de 

agressão, extorsão e ameaça cometidos por outros presos e pelo “crime organizado”. 

Embora o número total contabilizado de violações de direitos atendidos pela 

Ouvidoria da SAP/SP seja expressivo, se considerarmos a dimensão dos problemas do 

sistema carcerário paulista e o tamanho da população encarcerada no estado, as 

quantidades atendidas pelo órgão parecem pequenas. 

Além de problemas relacionados a violações de direitos dos internos, a 

Ouvidoria da SAP/SP atendeu, em 2013, a 106 denúncias sobre irregularidades 

cometidas – por funcionários ou pelo público externo – contra a Administração. A 

maioria delas – no total de 87 casos – tratava de condutas atribuídas aos funcionários da 

SAP/SP, envolvendo casos de corrupção, favorecimento, enriquecimento ilícito, 

facilitação e ocultação de provas. O restante – 19 casos – referia-se a condutas do 

público externo, abrangendo facilitação para entrada de drogas e aparelhos e acessórios 

de telefonia celular e armas.  

Tanto em casos de violações de direitos humanos quanto em casos de denúncias 

de condutas contra a administração a existência de órgãos como a Ouvidoria para a 

veiculação de denúncias é muito relevante. Ela vai comunicar os casos para as 

instituições competentes para a apuração, como a Corregedoria da SAP/SP, a 

Corregedoria dos presídios, o Ministério Público, entre outras, e essa informação pode 

ser decisiva para a resolução de muitos dos casos, a depender do devido funcionamento 

das demais agências com potencial de accountability intraestatal.  

Quanto à relação estabelecida com a Corregedoria da SAP/SP, a Ouvidora 

Marisa Fernandes informou que encaminha diretamente todas as denúncias contra 

servidores da SAP/SP via Ofício, para o órgão. Quanto à relação do órgão com os dois 

Conselhos estudados – o CP/SP e o CEPCP –, respondeu de forma idêntica que 

“encaminha os casos recebidos que são de estrita competência do Conselho para que 

seja procedida a análise e providências cabíveis daquele órgão”
220

.  

Paulo César Malvezzi 
221

, a partir de sua experiência na Ouvidoria da SAP/SP e 

na da Defensoria Pública de São Paulo, sustentou que a Ouvidoria da SAP/SP tinha o 

papel principal de mera assessoria interna ao Secretário da SAP/SP, servindo como uma 

fonte de informações útil, mas não vinculante, para a decisão sobre determinadas 
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políticas. Assim, o órgão da SAP/SP não tinha propriamente uma função de controle. 

Por tudo o que se observou, nada indica que essa relação tenha mudado. 

A partir da apresentação das três “direções” propostas pelo advogado e primeiro 

Ouvidor-Geral de Curitiba Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes (1986) para onde 

as Ouvidorias brasileiras poderiam seguir, vejamos como podemos avaliar a Ouvidoria 

da SAP/SP. A primeira – e mais imediata – seria a de intermediário no diálogo entre o 

cidadão e os governantes, de forma desburocratizada e informal. A segunda seria a de 

exercer uma permanente pressão com vistas a “sanear a Administração Pública através 

da fiscalização popular”, repercutindo as reclamações individuais e coletivas da 

sociedade. A terceira seria a de “oferecer aos cidadãos um meio institucional 

complementar de proteção de seus direitos e legítimos interesses, individuais e 

coletivos, de forma mais célere, menos onerosa e mais eficaz do que os tradicionais 

meios de defesa”. Por todo o exposto, a Ouvidoria da SAP parece se aproximar apenas 

da primeira direção. 

Após longos mandatos dos Ouvidores da SAP/SP, parece que o projeto de 

construção de uma ouvidoria autônoma em relação ao Executivo segue estagnado. O 

órgão parece funcionar quase que unicamente como uma espécie de assessoria interna 

da administração, sem nenhuma postura crítica ou de enfrentamento às políticas da 

SAP/SP e sem nenhuma prestação pública de contas de seus serviços à população. É 

certo que um órgão dessa natureza deve se preocupar em preservar o sigilo de pessoas 

que denunciantes de irregularidades e de pessoas investigadas pelo cometimento de 

irregularidades, mas isso não impede que produza e divulgue relatórios periódicos com 

dados gerais, sejam eles quantitativos ou de descrição das atividades e serviços 

prestados, de modo a justificar para a população a sua existência, informando a 

sociedade. 

 

 

3.3. A Corregedoria da SAP/SP 

 

No início dos anos 1980, antes da criação da Corregedoria da SAP/SP, havia um 

departamento na Secretaria de Justiça que lidava com as questões administrativas dos 

servidores. Para a apuração judicial de casos mais graves, José Carlos Dias
222

 destacou a 
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importância do Juiz Corregedor dos Presídios da época, mesmo que o controle por ele 

exercido fosse centralizado em São Paulo, fato que dificultava a fiscalização sobre as 

unidades que já existiam no interior, como em Presidente Venceslau, Araraquara, 

Bauru, São José do Rio Preto, Tremembé, Avaré, Pirajuí, para dar alguns exemplos. 

Durante boa parte de sua gestão, durante o Governo Montoro, o ocupante do cargo de 

Juiz Corregedor, José Gaspar Gonzaga Francesquini prestou apoio significativo às 

políticas empreendidas pela Secretaria da Justiça. Organizaram, em conjunto, mutirões 

em unidades prisionais de todo o Estado, onde puderam identificar muitas 

irregularidades. Até que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, provavelmente 

incomodado com suas políticas penitenciárias, resolveu mudar o titular da pasta, 

indicando um novo corregedor que passou a fazer forte oposição às suas políticas.  

A Corregedoria da SAP/SP foi criada nos últimos dias do Governo de Franco 

Montoro, pelo Decreto Estadual nº 26.860, de 09.03.1987
223

, compondo a estrutura da 

Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado (Coespe), então 

vinculada à Secretaria da Justiça. Era constituída inicialmente por um Corregedor, até 

cinco Corregedores Auxiliares, designados pelo Secretário da Justiça, e uma Secretaria. 

O órgão foi concebido com poucas atribuições legais, destacando-se a de fiscalizar as 

atividades e apurar irregularidades nos estabelecimentos ligados à Coespe e a realização 

de correições periódicas nas unidades
224

.  

José Carlos Dias
225

, que dirigira a Secretaria da Justiça até o início do último ano 

do Governo de André Franco Montoro negou qualquer envolvimento seu na criação 

desse órgão. Diante da informação, a iniciativa deve ser atribuída exclusivamente a seu 

sucessor no cargo no final da gestão, Eduardo Augusto Muylaert Antunes, que 

acumulou por alguns meses o comando da Secretaria de Segurança Pública e da Justiça. 

Talvez tenha trazido a ideia de criação de uma corregedoria administrativa a partir de 

experiências semelhantes desenvolvidas nas instituições policiais do estado.  

Mais de uma década depois da criação da Corregedoria da SAP/SP, o Decreto nº 

45.176, de 08.09.2000, da lavra do então Governador Mário Covas, fortaleceu o seu 

funcionamento. Sua estrutura básica foi modificada. No lugar de apenas três 
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Corregedores Auxiliares, foram previstos dezesseis
226

. No lugar da Secretaria, foi criado 

um Núcleo de Apoio Administrativo, com competências mais amplas.  

Previu as seguintes atribuições legais para a Corregedoria: 

I - fiscalizar as atividades de quaisquer unidades da Secretaria, visando a regularidade 

dos procedimentos e a aplicação uniforme da legislação;   

II - apreciar e manifestar-se nos expedientes que lhe forem encaminhados, 

relativamente à atuação de pessoal e unidades responsáveis pelo Sistema 

Penitenciário;  

III - apurar eventuais irregularidades ocorridas em unidades da Secretaria, sempre que 

delas, de qualquer forma, tomar conhecimento;  

IV - realizar, periodicamente, correições em unidades da Secretaria, colhendo as 

provas que entender necessárias;  

V - realizar correições extraordinárias, sindicâncias e outros trabalhos relacionados 

com sua área de atuação, por determinação do Secretário da Administração 

Penitenciária;  

VI - propor medidas saneadoras e disciplinares, quando necessário, objetivando a 

regularização de anomalias técnicas ou administrativas verificadas nas correições ou 

procedimentos administrativos;  

VII - garantir, nos processos de avaliação de Estágio Probatório de que trata a Lei 

Complementar nº 681, de 22 de julho de 1992, nos casos de proposta exoneratória, o 

contraditório e a ampla defesa, manifestando-se pela permanência, ou não, do Agente 

de Segurança Penitenciária na carreira, encaminhando, ao final, à apreciação do 

Secretário da Pasta;  

VIII - observar o cumprimento da execução da política penitenciária do Governo, nos 

vários níveis administrativos do Sistema Penitenciário;  

IX - investigar as medidas disciplinares aplicadas aos sentenciados e aos servidores, 

em relação às sindicâncias realizadas nas unidades prisionais;  

X - avocar sindicâncias, mediante aprovação do Titular da Pasta;  

XI - dar cumprimento às determinações do Secretário da Administração Penitenciária 

(artigo 4º, Decreto nº 45.176/2000). 

 

O corregedor ainda pode determinar a instauração de sindicâncias e aplicar as 

penas de repreensão e suspensão de servidores, esta limitada a 15 dias, bem como 

converter em multa a pena de suspensão aplicada, à luz do artigo 30 do Decreto nº 

42.815/1998. 
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Os dois Decretos dispuseram que a autorização de acesso às dependências dos 

órgãos prisionais ao Corregedor e aos Corregedores Auxiliares, dependia da obediência 

às “normas de segurança e vigilância”, e que o órgão podia requisitar diretamente a 

qualquer unidade ou funcionário da COORDENADORIA DA SAP/SP informações e 

esclarecimentos, que deveriam ser atendidos no prazo de cinco dias, “em caráter 

preferencial e urgente, sob pena de responsabilidade funcional”. 

O Decreto nº 47.719, de 18 de março de 2003, de autoria do Governador 

Geraldo Alckmin, aumentou o número de corregedores auxiliares, de dezesseis para 

vinte e oito. 

A corregedoria administrativa no sistema prisional apresenta um grande 

potencial para reduzir abusos de poder e violações de direitos humanos provocadas por 

agentes do Estado. Essa forma de controle intraestatal, promovendo a responsabilização, 

atua diretamente no conceito de accountability. 

No caso de Corregedoria da Polícia de São Paulo, por exemplo, a pesquisa de 

Oliveira Junior (2005) considerou-a com um “papel central” na diminuição da letalidade 

dos agentes de segurança do Estado, “seja devido à sua importância institucional seja 

por um controle ecológico efetivo”. Ressaltou, todavia, que o desenho institucional mais 

adequado ao bom desempenho desse papel é o da independência dessas corregedorias 

em relação ao sistema político.     

Em levantamento promovido pelo Depen/MJ (BRASIL, 2008a), em 2008, dos 

27 estados da federação, dezesseis possuíam órgãos permanentes administrativos para 

realizar, no sistema penitenciário, alguma forma de apuração de sindicâncias e 

procedimentos disciplinares de suspeitas de irregularidades envolvendo seus servidores. 

Em comparação com os demais órgãos existentes, o funcionamento da Corregedoria da 

SAP/SP era um dos mais exemplares. Enquanto boa parte dos outros órgãos similares 

operava apenas por provocação e nem sequer realizava correições, o diagnóstico da 

corregedoria de São Paulo apontou para um funcionamento com maiores atribuições de 

controle, atuando de forma pró-ativa, com a possibilidade de fiscalização de atividades 

em qualquer unidade, apurando irregularidades e podendo realizar correições ordinárias 

e extraordinárias. A maioria dos órgãos, no entanto, não tinha independência e nem 

mandato próprio. 

Deve-se ressaltar que há duas corregedorias atuantes no sistema prisional de São 

Paulo: a corregedoria da SAP/SP, objeto de investigação deste trabalho, cuja atuação se 
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dá na esfera do direito administrativo, e a corregedoria do Judiciário, através dos Juízes 

Corregedores das diversas comarcas do Estado, cuja esfera de atuação se dá mais nas 

áreas do direito civil e criminal. Ambas têm um potencial de accountability intraestatal 

relevante no sistema prisional e o trabalho de fiscalização  e investigação de uma e de 

outra esfera são muitas vezes complementares entre si, podendo servir como material 

probatório a influenciar suas decisões. 

Uma Corregedoria administrativa deve funcionar de modo integrado com a 

Ouvidoria do mesmo órgão, recebendo dela muitas denúncias e informações para serem 

investigadas. Mas não significa que a Corregedoria também não possa funcionar de 

forma proativa, quando os seus agentes saem dos gabinetes e vão a campo conhecer 

melhor a realidade da instituição que controlam. Assim apregoou o  ex-Corregedor da 

Polícia do Estado do Rio de Janeiro Aldney Peixoto, contando sobre sua própria 

experiência naquela Corregedoria, em depoimento prestado ao pesquisador Leonardo da 

Silva Petronilha Azevedo  (2006): 

Comecei o trabalho que eu acho que é próprio da Corregedoria, procurei me entender 

com a Ouvidora, que era uma promotora de justiça do Ministério Público, me entendi 

com ela para que pudéssemos definir as atribuições e estarmos afinados. [...]. E na 

Corregedoria, eu comecei, então, a atividade, e achei que a Corregedoria... E falei para 

todos, inclusive para o secretário de Segurança de então... Que eu só entendo uma 

Corregedoria que seja pró-ativa, Corregedoria não tem que ficar esperando, não é como 

jurisdição que se caracteriza pela inércia, pela isenção e só atua quando provocado... 

Tem que sair em campo, tem que ir à rua tem que visitar batalhão tem que visitar 

delegacia tem que surgir de surpresa... Tem que saber o que está acontecendo. A 

Ouvidoria me dá um respaldo, detectando e me trazendo, porque eu não conseguia saber 

tudo, mas não ficava esperando só o que a Ouvidoria trouxesse para mim, que seria uma 

função burocrática demais para a importância de uma Corregedoria Geral Unificada 

(Depoimento de Aldney Peixoto IN AZEVEDO, 2006, p. 68).  

 

A Corregedoria da SAP/SP, como ocorre usualmente em órgãos similares, está 

vinculada diretamente ao Gabinete do Secretário de Estado, devendo o Corregedor  

manter o Secretário de Estado informado sobre as suas atividades. 

Nenhuma das normas referidas, reguladoras do funcionamento da Corregedoria 

de São Paulo, garante-lhe independência em relação ao Secretário de Estado. O 

corregedor da SAP/SP, diferentemente do que ocorre, por exemplo, na Corregedoria da 

Secretaria da Justiça do Espírito Santo e na Corregedoria Geral do Ministério Público 



203 
 

do Estado de São Paulo, não tem um mandato próprio. Assim, o Governador pode, a 

qualquer tempo, afastá-lo do cargo e designar um novo titular. 

Do Relatório SAP/SP 2002 (SÃO PAULO, 2002), podemos extrair as seguintes 

informações: 321 expedientes foram registrados e autuados no órgão, 4.310 portarias 

e/ou relatórios foram recebidos de unidades prisionais; a Corregedoria manifestou-se em 

5.421 documentos e/ou processos; avaliou 18 processos de estágio probatório para 

confirmação ou não de Agentes de Segurança Penitenciária e realizou 232 diligências 

no sistema prisional de São Paulo.  

No ano de 2003, a Corregedoria registrou e autuou um total de 245 expedientes, 

e 2009 foram protocolados, 29 processos administrativos tiveram sua proposta 

elaborada, 7 sindicâncias foram promovidas e uma exoneração foi efetivada, 81 

expedientes foram encaminhados, com manifestação, à Chefia de Gabinete, foram 

apresentadas propostas em 29 processos de avaliação de estágio probatório, tendo 

opinado pela não confirmação no cargo em 23 expedientes. Merece destaque, ainda, a 

realização de 142 visitas correicionais de caráter preventivo (SÃO PAULO, 2003). 

Em 2004, 20 expedientes foram registrados e autuados e 541 protocolados, 29 

processos administrativos tiveram sua proposta de abertura elaborada, 5 sindicâncias e 

duas exonerações foram realizadas. 68 expedientes foram enviados, com manifestação, 

à Chefia de Gabinete. Dos 31 processos de avaliação de estágio probatório, a 

Corregedoria opinou pela não confirmação do cargo em 8 expedientes (SÃO PAULO, 

2004).  

Nesse ano, o Relatório trouxe ainda a notícia da formação do “Grupo de Apoio 

Penitenciário” (GAPE), composto por representantes da Ouvidoria e da Corregedoria 

Administrativa da SAP/SP, do Departamento de Reintegração Social Penitenciário e da 

Assessoria Técnica, que tinha “o objetivo de dar apoio ao Secretário da Pasta quando 

das visitas às unidades prisionais, propondo melhorias necessárias e a implantação de 

diretrizes essenciais para o fiel cumprimento da política penitenciária”. Somente em 

2004, o GAPE visitou 41 unidades prisionais do Estado de São Paulo, “atuando na 

orientação aos funcionários, verificando e incentivando a multiplicação das boas 

práticas penitenciárias” (SÃO PAULO, 2004). Um organismo com essa composição 

plural apresenta um grande potencial de accountability no sistema prisional, na medida 

em que diversos órgãos, com diferentes atribuições legais, atuam em conjunto e de 

forma articulada, inclusive em visitas a unidades prisionais. Ao concretizar de forma 
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efetiva esse potencial, o que apenas um estudo mais focado poderia constatar, pode-se 

configurar um exemplo prático daquilo que Mainwaring (2003), chamou de “web of 

accountability”. 

Em 2005, 755 expedientes foram protocolados, 32 processos administrativos 

tiveram a proposta de abertura elaborada, doze sindicâncias foram realizadas. Dos 32 

processos de Avaliação de Estágio Probatório, foi proposta a exoneração de dezoito 

pessoas. Foram realizadas 266 diligências nas Unidades e a Corregedoria acompanhou 

32 “blitz” efetuadas pela PM em parceria com o Grupo de Intervenções Rápidas (Gir). 

Não consta em 2005 nenhuma informação sobre o GAPE (SÃO PAULO, 2005).  

Em todos os quatro Relatórios, constou a informação de que a Corregedoria da 

SAP/SP buscava atuar de forma integrada com outros órgãos e instituições, como a 

Procuradoria do Estado, a Funap, as Polícias Civil e Militar, o Ministério Público e o 

Poder Judiciário.  

Ao contrário dos dados presentes nesses relatórios em relação à Ouvidoria da 

SAP/SP, percebe-se, no caso da Corregedoria, a descontinuidade de alguns dos registros 

de um ano para outro, o que dificulta uma análise comparativa ano a ano. Devemos 

lembrar que em março de 2003 o Governador aprovou o aumento do número de 

Corregedores Auxiliares. A partir dessa mudança, a expectativa natural seria a do 

aumento da produtividade do órgão.  

Nas ações previstas para a Corregedoria da SAP/SP desenvolver o período 

imediatamente posterior a 2008, constante no Plano Diretor apresentado pelo Governo 

de São Paulo ao Depen/MJ, constava a intenção de se implantar um cartório 

informatizado no órgão (BRASIL, 2008). Porém, na atualização das informações de 

2010, esse projeto ainda estava pendente (BRASIL, 2010). 

Em pesquisas ao conteúdo do Diário Oficial, há vários resultados de anúncios de 

correições ordinárias periódicas realizados pela Corregedoria da SAP/SP em unidades 

prisionais em todo o Estado. Funciona como uma espécie de visita programada em que 

os membros da corregedoria vão até os estabelecimentos verificar a situação dele e 

anotar os principais problemas. Embora muitas irregularidades possam ser notadas, essa 

forma de atuação dificilmente vai flagrar alguma forma de abuso ou violência por parte 

de agentes do Estado contra a população encarcerada. Algumas ilicitudes que 

porventura ocorram na unidade podem ser disfarçadas. Para se identificar essas 
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irregularidades, o mais indicado é a prática de correições extraordinárias, mas não 

houve qualquer notícia de sua realização nas buscas realizadas por este pesquisador. 

Como nos outros órgãos pesquisados da Secretaria de Administração 

Penitenciária, houve dificuldades em relação ao acesso a informações sobre o seu 

funcionamento. Além dos mencionados “Relatórios SAP/SP – principais ações do 

Governo”, de 2002 a 2005, as fontes sobre esse órgão eram poucas e muito esparsas. Na 

página oficial da SAP/SP constava apenas o nome do atual corregedor, o endereço para 

contato e informações básicas previstas na norma legal sobre as finalidades do órgão.  

Em diversas pesquisas em páginas de busca da rede mundial de computadores, 

descobriu-se referências sobre as gestões de apenas três corregedores: a do 

desembargador aposentado e ex-Corregedor de presídios em comarca do Vale do 

Paraíba e, durante os ano 2000, da Secretaria da Administração Penitenciária, Renato 

Laércio Talli; a do seu sucessor imediato, o Procurador do Estado Clayton Alfredo 

Nunes, que permaneceu no cargo até o final de 2002, que depois se transferiu para a 

Diretoria do Depen/MJ; e a do atual, Wilson Takao Kubo, Tenente-Coronel da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo (PM/SP), no cargo de Corregedor desde 2010 até a data 

de conclusão desta pesquisa. Não foram encontradas nenhuma referência sobre os 

titulares do cargo anteriores ao ano 2000 e entre 2002 e 2010.  

Não se confirmou, conforme pesquisas realizadas na rede mundial de 

computadores, nenhum engajamento em organizações de direitos humanos por parte dos 

três. Em se tratando da fiscalização de direitos humanos de pessoas presas, poderia ser 

conveniente alguma familiaridade em torno das demandas e denúncias de organizações 

e movimentos sociais, bem como em relação à teoria dos direitos humanos.   

Os números quantitativos trazidos há pouco mostram uma dimensão da atuação 

do órgão. A Corregedoria tem atuado em milhares de casos ao longo de sua existência e 

o trabalho cotidiano de uma Corregedoria é feito a partir de casos específicos e de 

relações complexas de poder, onde são apurados determinados comportamentos e 

condutas de agentes públicos que repercutem diretamente na vida de outras pessoas sob 

sua custódia. Apenas a título de ilustração da dimensão micro do cotidiano do órgão, 

vamos citar brevemente alguns poucos casos que foram alvo dos holofotes da imprensa. 

Em junho de 2000, um caso que foi objeto de sindicância do então corregedor 

Renato Laércio Talli ocorreu na Penitenciária de Tremembé (“P1”) envolvendo a 

apuração de um esquema de facilitação de entrada de armas, telefones celulares e drogas 
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no estabelecimento considerado de “segurança máxima”. A suspeita foi levantada 

depois de uma série de apreensões realizadas durante os meses anteriores 

(CORREGEDOR diz que entrada de armas continua na P1, 2000).  

Quando já tinha deixado o cargo, Renato Laércio Talli, admitiu, em seu 

depoimento perante a CPI do sistema prisional, em 13.09.2001, que tinha recebido 

denúncia na Corregedoria sobre o esquema de preparação da megarrebelião, que 

funcionaria através da colaboração de advogados e de familiares e consortes de presos. 

Entende que o Governo foi impotente para conter o evento porque não encarou com a 

devida seriedade as informações prestadas pela Corregedoria (SÃO PAULO, 2001). 

Esse caso mostra o quanto um órgão como Corregedoria pode ser um instrumento 

precioso para a prestação de informações aos gestores, mas sua existência, por si só, não 

garante que a decisão tomada pela autoridade competente será aquela mais conveniente 

e correta em situações críticas. 

Em janeiro de 2001, cinco internos foram soltos, sem ordem judicial, da 

Penitenciária de Araraquara. Coube à equipe do então corregedor Clayton Alfredo 

Nunes investigar a conduta de agentes penitenciários e, sobretudo, de dois diretores do 

estabelecimento, acusados pelo cometimento de falta grave (DIRETORES cometeram 

falta grave, 2001).  

O jovem Fernando Dutra Pinto, famoso por ter invadido, em 31.08.2001, a casa 

do apresentador de programas de auditório Silvio Santos, quando sequestrou sua filha e, 

depois, matou dois policiais e feriu outro, estava recluso no CDP II de Belém, quando 

foi vítima de espancamento por agentes penitenciários, após uma suposta tentativa de 

fuga
227

. Na apuração desse fato, a pedido do então Corregedor da SAP/SP Clayton 

Alfredo Nunes, o Secretário da Administração Penitenciária determinou a exoneração 

do Diretor do estabelecimento (DIRETOR de presídio de Dutra Pinto é afastado, 2002). 

Havia no início de 2001, 131 casos de fugas de presídios sob a investigação da 

Corregedoria da SAP/SP (PRESOS fogem fácil das cadeias, 2001). 

Para tentar obter mais informações sobre o funcionamento da Corregedoria da 

SAP/SP, este pesquisador enviou mensagem em 24.01.2014 solicitando ao então 

Corregedor Wilson Takao Kubo uma entrevista sobre sua gestão para uma pesquisa 

acadêmica
228

. Na manhã de 04.02.2014, recebeu um retorno de servidora do órgão
229

, 

                                                           
227

 Depois de alguns dias, o jovem morreria em situação muito misteriosa, com suspeitas de assassinato. 
228
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informando que o Corregedor – ao contrário do ocorrido com a Ouvidora – estava 

disposto a receber esse pesquisador, mas que, para tanto, precisaria obter uma 

autorização do Secretário de Estado. Assim, em 04.02.2014 solicitou tal autorização ao 

Secretário de Administração Penitenciária Lourival Gomes
230

. Com a concordância do 

Secretário, em 06.03.2014, o Corregedor recebeu este pesquisador para uma 

conversa
231

.  

O Coronel reformado da PM/SP Wilson Takao Kubo
232

 assumira a Corregedoria 

da SAP/SP em 2009, depois de ter atuado por 22 anos na Corregedoria da Política 

Militar. Sustenta que tem autonomia em relação ao Secretário de Administração 

Penitenciária. Admitiu que está subordinado em uma hierarquia, havendo situações de 

recebimento de ordens para apurar algumas denúncias, mas negou ter sofrido alguma 

pressão para proteger alguém ou evitar apurar algum fato. Ressaltou que seus pareceres 

não são vinculantes e que o Secretário Lourival Gomes tem aceitado “99,9%” deles. O 

restante – a diminuta fração de 0,1% – volta para o órgão para mais apurações e uma 

segunda reavaliação com embasamento maior.   

Garantiu que as informações prestadas pela Corregedoria auxiliam o Secretário 

de Estado em muitas decisões da gestão. Citou, por exemplo, casos de rompimento de 

contratos com prestadoras de serviço de alimentação em unidades prisionais, que foram 

motivados pela apuração de denúncias recebidas em seu órgão
233

. 

Lamentou, todavia, a falta de uma equipe de apoio suficiente para dar conta do 

serviço. Apesar de o Decreto nº 47.719, de 18 de março de 2003, do Governador 

Geraldo Alckmin, como vimos, ter aumentado o número de corregedores auxiliares, de 

dezesseis para vinte e oito, até 2013, só contava com doze corregedores auxiliares. 

Comemorou a chegada recente de mais três, mas considera ainda muito aquém das 

demandas. Além deles, há apenas cinco oficiais administrativos para dar suporte aos 

inúmeros casos que chegam diariamente. Como resultado disso, tem havido a 
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necessidade de se fazer uma triagem no órgão, selecionando alguns casos considerados 

mais graves para proceder diretamente à investigação, repassando a investigação de 

muitos dos casos para as Coordenadorias regionais, ou mesmo para as unidades 

prisionais, no caso das denúncias menos graves. Nesses casos, a Corregedoria faz o 

acompanhamento a distância de todos os casos. Ressalvou, entretanto, que as denúncias 

que envolvam algum Diretor de unidade, sempre ficarão ao cargo direto da 

Corregedoria ou da Coordenadoria regional.   

Wilson Takao Kubo
234

 confirmou que a Corregedoria da SAP/SP não conta com 

dotação orçamentária própria, mas negou algum problema quanto à liberação de verbas 

para viabilizar o cotidiano operacional das atividades do órgão. Informou que a 

Corregedoria da SAP/SP tem atribuição para fazer apenas a primeira apuração, devendo 

encaminhar o caso com parecer para o Secretário da SAP/SP e o material para outros 

órgãos como o Ministério Público, as Corregedoria da Execução Penal ou para a 

Procuradoria Geral do Estado. Os processos administrativos para afastamento de 

agentes penitenciários acusados por ilícitos administrativos ou penais, entretanto, 

costumam durar muito, sem que o servidor processado seja afastado sumariamente do 

caso, o que cria situações críticas para a gestão prisional. Lembrou de processos que 

demoram até dois anos na Procuradoria Geral do Estado, enquanto o réu pode estar 

praticando irregularidades a serviço do Estado. 

Se a ouvidoria da Polícia de São Paulo pareceu ser um bom exemplo em vários 

aspectos, parece que o mesmo não pode ser dito da corregedoria da PM/SP. O próprio 

Ouvidor da Polícia Júlio César Fernandes Neves parece compartilhar dessa impressão. 

Quando comentou o teor dos dados divulgados pela assessoria de imprensa da PM/SP, 

segundo os quais nenhum policial teria recebido punição por abusos cometidos em 

protestos na capital paulista desde 2001 – incluindo as várias denúncias de abusos  

praticados durante as recentes manifestações de junho de 2013 e seus desdobramentos – 

atribuiu a impunidade ao fato de os próprios chefes das instituições de controle não 

atuarem de forma autônoma, estando “alinhados” com o governo. Chegou a propor a 

cobrança dos comandantes na Justiça por prevaricação, “por não exercerem 

devidamente as funções públicas” Considerou que a polícia se equivoca ao tolerar 

arbitrariedades e arrematou que “O perigo de não haver punição é a quebra da 

legalidade, uma sombra do fim da democracia. Num estado democrático, isso não pode 
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acontecer. Temos lei e a polícia não pode querer garantir a lei quebrando a lei. Fica 

caraterizado o abuso” (PARA ouvidor das polícias, tática usada pela PM em São Paulo 

cerceia direito de manifestação, 2014).. 

Mas Wilson Takao Kubo
235

 – com longa experiência nas duas corregedorias –

advertiu para o fato de que seus desenhos institucionais são diferentes, sobretudo no que 

toca às atribuições. Enquanto a Corregedoria da SAP/SP apenas pode apurar, emitir um 

parecer e encaminhar a investigação para órgãos competentes, a da PM/SP apura, 

conclui e providencia o processo de punição, que é concluído com a assinatura do 

Comandante Geral da PM/SP. Desse modo, os processos administrativos na PM/SP  

tendem a ser mais céleres, mas isso não parece garantir – necessariamente – a punição 

dos autores de irregularidades. 

Conforme os dados transmitidos pelo Corregedor da SAP/SP a este pesquisador, 

sobre os meios de ingresso das denúncias nos últimos anos, temos a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Meios que ingressaram na Corregedoria Administrativa as denúncias 

nos anos de 2011, 2012 e 2013 

Ano 2011 2012 2013 

Correio eletrônico “e-mail” 352 574 1073 

Carta registrada 187 168 218 

Telefone 169 230 180 

Atendimento presencial 46 50 44 

Correio eletrônico “notes” 149 170 128 

Expedientes (ofícios, despachos, etc) 125 126 88 

TOTAL 1.028 1.318 1.731 

Tabela confeccionada pelo autor. Fonte:Dados fornecidos pelo Corregedor Wilson Takao Kubo. 

 

 Como na análise dos meios de recebimento de demandas por parte da ouvidoria, 

percebemos o grande predomínio do e-mail, com grande superioridade numérica em 

relação aos outros meios. Destaca-se no gráfico, o grande aumento de demandas nos 

últimos anos.  

Ao compararmos esses dados com aqueles prestados pela Ouvidoria da SAP/SP 

(ver Tabela 2), nota-se uma discrepância grande na relação entre o número de cartas e 
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de e-mails recebidos. Verificou-se no outro órgão um número bem superior de cartas em 

2013 do que de e-mails. Não há, todavia, elementos para interpretar esses dados. 

Segundo uma informação prestada recentemente pela Secretaria de 

Administração Penitenciária (DIRETOR de penitenciária de Mirandópolis é afastado, 

2013), uma suspeita ou denúncia de irregularidades em estabelecimentos do interior não 

é encaminhada diretamente à corregedoria da SAP/SP. Antes disso, é submetida a uma 

espécie de apuração preliminar, no âmbito da Coordenadoria regional das Unidades 

Prisionais. Essa prática, não prevista nas normas reguladoras da Corregedoria, tem 

justificativa. Conforme alertou Comparato (2005, p. 125), procedimentos de verificação 

da relevância das denúncias são comuns em ouvidorias em corregedorias devido ao fato 

de numerosas denúncias serem muito imprecisas, inviabilizando a identificação dos 

autores das infrações e às próprias limitações das estruturas desses órgão, o que torna 

“preferível concentrar os esforços nas denúncias com mínimas chances de resultarem 

em respostas satisfatórias para os denunciantes”. Ressaltou que procedimentos dessa 

natureza são verificados em instituições semelhantes de outros países. 

O próprio Corregedor da SAP/SP
236

 reclamou que inúmeras denúncias chegam 

ao seu órgão sem nenhuma consistência, com informações imprecisas, acusações 

genéricas e sem indícios de autoria. Embora não descartem a tentativa de alguma 

investigação sobre esses casos, a maioria acaba sendo arquivada, após tentativas 

infrutíferas de apuração. 

Quanto ao número de procedimentos autuados, em andamento e concluídos na 

Corregedoria da SAP/SP nos últimos anos, com base em dados prestados pelo 

Corregedor Wilson Takao Kubo, preparou-se a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Procedimentos autuados, em andamento, arquivados e concluídos 

 Autuados Em andamento Arquivados Concluídos 

2011 213 01 93 119 

2012 267 11 143 113 

2013 196 76 74 46 

Tabela confeccionada pelo autor. Fonte:Dados fornecidos pelo Corregedor Wilson Takao Kubo. 
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Desse total de casos, segundo Wilson Takao Kubo
237

, as demandas mais 

frequentes em relação aos direitos humanos de pessoas presas relacionam-se à 

alimentação e assistências médica, odontológica e jurídica.  

Em relação a essa tabela, o Corregedor
238

 explicou que parte do grande volume 

de processos autuados e arquivados entre 2011 e 2012 referia-se a casos de denúncias de 

médicos suspeitos de fraudar a marcação de ponto em penitenciárias em todo o Estado. 

Houve muitos casos de médicos que registravam sua presença mas não trabalhavam 

efetivamente na unidade, acumulando ilegalmente funções em outras clínicas e 

hospitais. Para se livrarem do processo administrativo, o desfecho mais comum era a 

exoneração voluntária, provocando o arquivamento do processo administrativo na 

SAP/SP, mas com o envio de peças de investigação para a instauração de inquérito 

policial nas delegacias da região de atuação do profissional. Em face de tantas 

exonerações, houve até urgência na contratação de novos médicos para preencher os 

cargos vagos.  

Além de incorrerem claramente em condutas criminosas como a prevaricação e 

delitos de falsidade, esses casos são um escândalo em termos de ética profissional. Mas 

o episódio guarda coerência com as impressões das declarações referidas do ex-

Coordenador da Saúde da SAP/SP Paulo César Sampaio
239

, sobre a falta de perfil de 

muitos dos médicos atuantes no sistema prisional e sobre o preconceito deles em relação 

aos internos. Torna-se mais compreensível, assim, o sentimento narrado por Jocenir 

(2001) em sua obra biográfica, sobre quando confessou a vontade de chorar em uma 

consulta médica por ter sido, depois uma péssima experiência com outro médico, 

tratado com atenção e respeito pelo médico Dráuzio Varella na Casa de Detenção.  

Ele não rabiscava nada no papel, tinha a cabeça erguida, e me olhava com muita 

atenção. Senti um nó na garganta, me veio uma vontade de chorar. Sei que não é 

normal, era apenas uma consulta médica, mas ser bem tratado na cadeia por gente que 

não está presa é algo que não ocorre todos os dias, é diferente. Ainda mais quando se 

está doente e se foi maltratado por outro médico como eu fui (JOCENIR, 2001, p. 127). 

 

Essa investigação da Corregedoria e os seus efeitos constituem um bom exemplo 

de prática institucional desse órgão no exercício da accountability intraestatal 

garantidora de direitos das pessoas presas – no caso, do acesso à saúde. 
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Chamou especial atenção desse pesquisador, o altíssimo índice de propostas de 

exoneração de estágio probatório avaliados pela Corregedoria. Nesse caso, temos a 

oportunidade de somar, em uma só tabela, as informações publicadas nos relatórios da 

gestão de Nagashi Furukawa – entre 2002 e 2005 – com os dados fornecidos pelo 

Corregedor Wilson Takao Kubo, referente aos anos de 2011 a 2013 (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Avaliação de estágio probatório (2002-2005 e 2011-2013) 

 Número de avaliações Opinião pela exoneração 

2002 18 (Não consta) 

2003 29 23 

2004 31 8 

2005 32 18 

2011 26 21 

2012 21 20 

2013 22 15 

TOTAL 179 105 

Tabela confeccionada pelo autor. Fonte:Relatórios da SAP/SP de 2002 a 2005 e dados fornecidos pelo 

Corregedor Wilson Takao Kubo. 
 

Os números de não confirmação no estágio probatório são altíssimos. Os dados, 

em si, são preocupantes e reveladores de um enorme problema para o setor de recursos 

humanos da Secretaria de Administração Penitenciária. Segundo o Corregedor Wilson 

Takao Kubo, a maioria dos casos de não confirmação se refere a servidores com número 

excessivo de faltas, geralmente sob a alegação de problemas de saúde. Com toda a 

tensão e pressão do ambiente de trabalho, além das condições de insalubridade, parecem 

argumentos plausíveis. Segundo o depoimento prestado pelo Secretário da Justiça no 

Governo Montoro José Carlos Dias
240

, os problemas de saúde mental dos servidores 

atuantes no sistema prisional já eram muito frequentes durante os anos 1980. O Estado, 

contudo, conta com o trabalho dessas pessoas e sua ausência implica a maior 

responsabilidade dos colegas, sobrecarregando-os, aumentando a tensão do ofício, em 

um círculo vicioso. 

Para esse procedimento de análise do estágio probatório, sabe-se que a 

Corregedoria recebe um prontuário do funcionário onde estão registradas todas as suas 
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faltas disciplinares, as suas ausências ao serviço e outros dados que podem ser 

considerados na decisão do órgão. Vale lembrar que a opinião da Corregedoria sobre a 

permanência não é vinculante, cabendo ao Governador decidir, com liberdade, sobre a 

confirmação ou não dos servidores no cargo. No caso do Corregedor em exercício no 

momento de conclusão deste trabalho, ouvimos sobre a grande concordância do 

Secretário da SAP/SP em relação aos seus pareceres. Não sabemos, entretanto, sobre 

como era essa relação entre os ocupantes dos dois cargos no período entre 2002 e 2005. 

Essa natureza de atuação da Corregedoria demonstra-se de grande importância em 

relação ao controle, não só da frequência, mas de abusos de servidores no sistema 

prisional.  

É de se supor que a presença de agentes da Corregedoria em visitas a 

estabelecimentos prisionais e em “blitz” da PM e do Gir tenha o condão de inibir a 

prática de condutas violentas e de abuso de poder por parte dos agentes do Estado. 

Uma das atribuições da Corregedoria da SAP/SP é a realização periódica de 

correições ordinárias e extraordinárias nos estabelecimentos. São procedimentos 

comuns em Corregedorias em que o órgão permanece por alguns dias no local 

investigado e realiza uma série de apurações nos mais diversos setores, para levantar 

irregularidades e apontá-las em um relatório final que é encaminhado para o Secretário 

da SAP/SP. Como os nomes antecipam, a ordinária é aquela agendada com antecipação 

junto ao diretor da unidade prisional; a extraordinária, por sua vez, é aquela instaurada 

de surpresa. Quanto ao número de correições realizadas pela Corregedoria da SAP/SP, 

com base em dados prestados pelo Corregedor Wilson Takao Kubo, apresenta-se a 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Números de correições realizadas 

Ano Ordinária Extraordinária Total 

2011 09 02 11 

2012 09 00 09 

2013 06 00 06 

Tabela confeccionada pelo autor. Fonte:Dados fornecidos pelo Corregedor Wilson Takao Kubo. 
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A redução de correições nos últimos anos deu-se, segundo o Corregedor da 

SAP
241

, por conta de estratégias de atuação que passaram a se focar mais na apuração 

dos casos diretamente nas unidades. Mostrou a este pesquisador uma tabela que 

mostrava a existência de ao menos um caso de investigação em inúmeros 

estabelecimentos do Estado de São Paulo. Para apurar cada um desses casos, contou que 

os Corregedores-auxiliares realizam frequentes visitas aos estabelecimentos para apurar 

um caso determinado, chegando de surpresa, quando têm a oportunidade de trazer 

muitas denúncias dos internos, de modo semelhante ao verificado nas suas experiências 

com as correições extraordinárias. 

No Relatório da Pastoral Carcerária de 2010 sobre tortura no Brasil, o Estado de 

São Paulo era um dos três, ao lado de Goiás e Maranhão, em que as autoridades 

públicas tomavam mais providências em face da provocação de agentes dessa 

organização cristã. Dos 71 casos ocorridos em São Paulo, 10 não registravam o 

recebimento de qualquer resposta por parte das autoridades e outros 24, que tinham 

alguma resposta, não indicavam a tomada de qualquer providência em relação à 

denúncia. Em alguns dos casos, a Pastoral Carcerária, mesmo na qualidade de entidade 

autora da denúncia, era proibida de acompanhar o trâmite processual, nas esferas 

administrativa e penal, devido à imposição de sigilo nos autos. Nem tampouco a 

familiares de presos e às próprias vítimas de atos cuja autoria é apurada costumava ser 

garantido o acesso ao processo. Assim, diagnosticou-se que as instâncias responsáveis 

pela investigação e responsabilização de autoridades públicas envolvidas com a prática 

de tortura não permitiam quase nenhum controle externo sobre a sua própria atuação 

(PASTORAL CARCERÁRIA, 2010). 

O Corregedor da SAP/SP
242

 comentou que é muito difícil, na prática, apurar 

casos de tortura. Há pouco tempo, tentara realizar um balanço específico de casos dessa 

natureza, mas percebeu que a maior parte dessas denúncias estão inseridas em cartas 

grandes e genéricas, junto com uma série de fatos referentes a períodos indeterminados 

e sem uma mínima individualização de autoria. Tamanha é a imprecisão da maioria dos 

relatos, que a investigação torna-se inviável.  

Sobre as outras agências investigadas, o Corregedor da SAP/SP
243

 declarou não 

ter nenhum contato institucional com o CEPCP e nem tampouco com o CP/SP, embora 
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tenha admitido ter encontros informais com conselheiros desse último colegiado no 

edifício da Secretaria de Estado. A relação com a Ouvidoria da SAP, por sua vez, é bem 

próxima e o contato, rotineiro. Contou que muitas das denúncias chegam 

simultaneamente aos dois órgãos, de modo que as trocas de informações já começa no 

momento da triagem.  

Vale mencionar que este corregedor compareceu em 22.05.2012, ao lado de 

outras autoridades do sistema prisional paulista e membros de organizações civis
244

, a 

uma reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da 

Cidadania, da Participação e das Questões Sociais da Assembleia Legislativa. O 

encontro visava tratar de caso em que uma Elisângela Pereira da Silva, reclusa em 

unidade da Coordenadoria da SAP/SP, foi flagrada algemada na perna e na mão durante 

tratamento pós-parto. Na reunião da ALESP, foram ouvidos  vários depoimentos, mas 

não foram requisitadas declarações do Corregedor da SAP/SP (SÃO PAULO, 2012a). 

Um evento dessa natureza mostra como a accountability intraestatal pode funcionar em 

articulação de diferentes órgãos e instituições do Estado e da sociedade civil, em uma 

oportunidade de estreitar os laços em uma rede de accountability. Assim, o fluxo de 

informações tende a fluir melhor, decodificando-se algumas tecnicalidades de temáticas 

específicas (como foi, nesse exemplo, a contribuição de um especialista em obstetrícia e 

ginecologia para esclarecer determinadas questões), colaborando com o funcionamento 

mais adequado das agências competentes para responsabilizar eventuais culpados por 

excessos e das agências responsáveis por elaborar regulamentos e aprimorar suas 

formas de controle, de modo a coibir ações consideradas reprováveis dos agentes 

públicos do Estado que atuam em contato com a população prisional.   

Contudo, os quatro órgãos apresentam problemas que restringem o seu potencial 

de accountability. Embora alguns tenham um nível maior de institucionalização, 

prevalece sempre alguma dependência em relação à Secretaria de Administração 

Penitenciária. Apesar da recente expansão do sistema prisional paulista, a estrutura 

dessas quatro agências quase não sofreu alterações. Suas ações trazem, por vezes, 

alguns benefícios pontuais no tocante aos direitos humanos no cárcere, mas deveriam 
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 Além do Corregedor e de Deputados Estaduais, estiveram presentes na reunião: Mario Ciparullo e José 

Alberto Salinas, diretores do Hospital Prof. Carlos da Silva Lacaz de Francisco Morato/SP; Tatiana 

Mendes Simões, Defensora Pública; Carmem Silva de Moraes Barros e Patrick Lemos Cacicedo, ambos 

do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública; Henrique Carlos Gonçalves, 

coordenador jurídico do CREMESP (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo); César 

Eduardo Fernandes, presidente da SOGESP (Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo) e a 

agente penitenciária Elaine Priscila Soares Cardilho. 
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fazer muito mais diferença. Em tese, o desempenho desses órgãos em uma rede maior 

de accountability poderia ser muito aperfeiçoado com reformas institucionais para lhes 

fornecer maior poder e autonomia e promover sua abertura para a sociedade, mas não há 

sinais de que seja essa a intenção dos gestores do sistema prisional paulista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há uma série de órgãos e instituições com potencial de accountability societal e 

intraestatal – dos mais tradicionais aos mais contemporâneos, com abertura para novas 

instâncias de representatividade e participação de atores – operando na esfera prisional 

do Estado São Paulo, mas o problema de violações de direitos humanos nos cárceres 

parece adquirir contornos terríveis. 

O fenômeno do encarceramento em massa vem sendo notado em vários países 

nas últimas décadas. No Brasil, as tendências de endurecimento da legislação penal, por 

parte do Legislativo, e a resistência de aplicação de medidas não privativas da liberdade, 

por parte do Judiciário, agravaram o cenário de superlotação. As políticas de expansão 

do número de vagas, por parte do Executivo, nunca parecem dar conta da demanda.  

Embora o artigo 1º da Lei de Execuções Penais consagre como objetivo da 

execução penal “proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado”, a lógica de funcionamento das prisões do Estado de São 

Paulo parece funcionar mais para fins meramente retributivos e de neutralização do 

condenado. As poucas iniciativas que fogem à regra da mera contenção dos internos em 

todo o sistema prisional de São Paulo são muito pontuais e beneficiam apenas uma 

parcela ínfima da população prisional, restando fadadas, quase, à invisibilidade.  

O surgimento do PCC e algumas das condições para o seu fortalecimento – e a 

legitimidade das suas bandeiras – deram-se justamente em um cenário de violação 

sistemática de direitos. A conquista da hegemonia não dispensou o recurso à violência e 

nem foi isenta de contradições entre discurso e prática. Ao assumir uma parcela cada 

vez maior da gestão das unidades, trouxe inegáveis benefícios para a população 

encarcerada, enfrentando problemas graves como a violência e a coerção, sobre os quais 

o Estado parecia incapaz de resolver. O “movimento” trouxe uma regulação eficiente 

para o convívio entre os presos, garantindo alguma estabilidade ao sistema e atenuando, 

assim, as péssimas condições de vida nas unidades.  

A situação de aparente pacificação das prisões, com o fim dos episódios de 

motins e rebeliões que eram frequentes no início da redemocratização, tornou-se 

confortável para as autoridades do Governo estadual. Mesmo com as condições 

degradantes de muitos estabelecimentos, os presos não têm a mesma liberdade de se 

insurgir em defesa de seus direitos.  
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A expansão do PCC para além dos muros, sobretudo em regiões periféricas, 

também foi palco de tensões, ingressando em contextos de sistemática violação de 

direitos e de abusos constantes por parte das forças de segurança do Estado. A 

instauração de uma ordem no “mundo do crime” atenuou uma série de conflitos nessas 

áreas, trouxe algumas melhorias para muitas comunidades e garantiu um controle social 

mais eficiente do que as agências do Estado logravam obter. Isso não foi alcançado, 

porém, sem o recurso à violência e a prática de condutas ilícitas, como o tráfico de 

substâncias psicoativas proibidas. 

A mitigação do cenário de insegurança e medo em muitas regiões promovida por 

ações do PCC teve o potencial de render dividendos políticos para as autoridades do 

Governo. A postura pouco habilidosa das forças estatais de segurança pública, agindo 

frequentemente com truculência, dispensando recursos de inteligência, promovendo 

numerosas violações de direitos de forma seletiva com aspectos de classe, parece 

arranhar um pouco a legitimidade das instâncias estatais de controle social.  

Tal prejuízo de imagem para entes públicos, porém, não parece se repetir no 

cárcere, onde o problema é rotineiramente ocultado. Ainda hoje percebe-se as graves 

sequelas dos ataques aos direitos humanos efetuados durante o Governo Montoro, no 

início do processo de redemocratização. Nem o lapso de trinta anos e algumas políticas 

públicas, sobretudo por parte de gestões do Governo federal, pareceram suficiente para 

superar os estragos causados pela imagem pejorativa e excludente dos direitos como 

“privilégios de bandidos”. As condições degradantes de privação da liberdade e a lógica 

das relações de poder acabam reforçando ainda mais a identidade do “bandido”. Nesse 

contexto, os direitos dos presos deixam de se constituir em uma questão política 

legítima.  

O surgimento e a expansão do PCC não ajudou em nada a melhorar a imagem 

dos direitos humanos. Sua imagem profundamente desgastada perante a opinião pública 

acaba sendo associada aos defensores de direitos humanos e influenciando – e 

legitimando – medidas do Estado de restrição e violação de direitos e garantias penais e 

processuais. 

Não é de se estranhar que as pautas principais de políticas prisionais das 

campanhas vencedoras na competição pelo Governo tenham se resumido a questões de 

segurança, repressão e expansão do número de vagas. A população em geral não parece 

desejar mudança de modelo. O impacto da tragédia do Carandiru trouxe uma alteração 
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momentânea no cenário, mas logo a tendência voltou à normalidade. Não parece haver 

ambiente para ousadia e criatividade. Nenhum dos últimos governos do estado 

demonstrou vontade política para promover transformações mais estruturais nessa área.  

Nenhum dos governadores depois de André Franco Montoro trouxe alguma 

tentativa de mudança mais estrutural, para tornar essa área do Estado mais aberta para 

os controles da sociedade e do próprio Estado e para o aperfeiçoamento de mecanismos 

de representação e participação que incluíssem efetivamente os interesses das 

populações encarceradas e de seus familiares.  

Não podemos associar a fundação e regulamentação das agências, objeto da 

pesquisa empírica, a momentos de maior preocupação com direitos humanos das 

pessoas presas. O Conselho Penitenciário existe desde 1926, fundado ainda nos tempos 

da Primeira República e tem resistido a turbulências políticas ao longo de muitas 

décadas. A Corregedoria da SAP/SP foi gestada nas últimas semanas do Governo 

Montoro, mas sua regulamentação efetiva deu-se nas gestões posteriores. O Conselho 

Estadual de Política Criminal e Penitenciária foi criado no início da gestão de Orestes 

Quércia e seu funcionamento foi depois regulamentado pelo Governador Luiz Antonio 

Fleury Filho, em um dos momentos de maior violência institucional por parte do 

Estado, dentro e fora das prisões. A Ouvidoria da SAP/SP foi criada em 1999, no final 

do Governo Covas, quando a gestão já estava um pouco desgastada por posturas 

paradoxais no tocante aos direitos humanos no sistema prisional.  

Os quatro órgãos apresentaram problemas de autonomia, sem dotação 

orçamentária própria, o que pode restringir bastante algumas de suas atividades.  

Além disso, mostraram problemas relacionados à estrutura. Pois enquanto o 

sistema prisional se expandiu demasiadamente nas últimas décadas, essas agências 

sofreram pouquíssimas mudanças.  

A falta de transparência e de prestação pública de contas foi outro problema 

percebido que atinge, em maior ou menor dimensão, as quatro agências. Desse modo, 

sua existência segue pouco ou nada conhecida da população e sua manutenção e 

fortalecimento não parecem se justificar para a sociedade.  

Apesar da colaboração de alguns membros – e ex-membros – dos órgãos 

estudados, cedendo voluntariamente seu tempo para entrevistas e até de gestores da 

SAP/SP, quando em alguns momentos permitiram o acesso a determinados documentos 

e arquivos, a realização dessa pesquisa no sistema prisional de São Paulo, de um modo 
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geral, revelou-se repleta de dificuldades, seja no tocante à estrutura hierárquica e 

burocrática da Secretaria de Estado, seja na falta de transparência e de prestação de 

contas. Esses entraves, por si só, pareceram sintomáticos da falta de porosidade dessa 

Secretaria de Estado às inovações próprias de um sistema democrático.  

Identificou-se problemas de representatividade nos dois conselhos estudados. O 

perfil técnico predominante dos conselheiros com ênfase na formação jurídica, por 

exemplo, tende a excluir pessoas com legitimidade e com potencial de contribuição na 

discussão dessas temáticas, como familiares de pessoas presas, egressos e especialistas 

de outras áreas do conhecimento que teriam muito a contribuir para se pensar a questão 

criminal e penitenciária.  

Quando a forma de indicação – da maioria, no caso dos colegiados – dos 

membros das quatro agências é feita pelo Governo, pode haver risco à sua liberdade de 

ação, comprometendo o exercício da accountability societal no sistema prisional. 

Em face da estrutura, da maior institucionalização e até das atribuições, o papel 

de fiscalização e de accountability societal no sistema prisional parece mais forte no 

CP/SP do que no CEPCP. Embora haja alguns esforços de conselheiros do CP/SP no 

sentido de influenciar mudanças legislativas, é o CEPCP quem tem papeis institucionais 

mais propositivos. Não há sobreposição de atribuições nesses dois conselhos e a 

existência simultânea dos dois pode ser justificada. A necessidade urgente de 

accountability nessa realidade advoga pela coexistência dos dois e, mais ainda, pelo 

fortalecimento de ambos.  

Percebeu-se que as quatro agências funcionam com algumas deficiências de 

diversas ordens, que se situam muito mais no âmbito da carência de estrutura e de 

autonomia, do que na incapacidade, despreparo ou falta de esforço e vontade das 

pessoas que as integram. 

É inegável que o poder Executivo do Estado de São Paulo tem influenciado o 

funcionamento dessas quatro agências de accountability horizontal. A relação parece 

haver muito mais de parceria e assessoramento do que de enfrentamento. As 

informações sobre o sistema prisional colhidas pelas agências, muitas delas com grande 

potencial de lesão à imagem do Governo não são divulgadas para a imprensa e para a 

sociedade. Dessa forma, a lógica institucional parece funcionar de modo coerente com 

os referidos diagnósticos de “democracia delegativa” e de “ultrapresidencialismo 

estadual”. Seja pela omissão em aumentar a estrutura, em conceder dotação 
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orçamentária, seja pela indicação de alguns nomes para ocupar cargos estratégicos ou 

pela limitação de autonomia no funcionamento das agências, o Governo detém enorme 

controle sobre as instâncias que deveriam funcionar também para controlá-lo. 

Mesmo com diversos entraves, esses órgãos têm sido úteis na função de 

assessoria à gestão penitenciária, sobretudo com a produção de informações que dão 

subsídio a decisões dos gestores do sistema, na correção de irregularidades pontuais. 

O Conselho Penitenciário parece funcionar devidamente na função de assessoria 

dos processos de execução penal, com sua função executiva de emissão de pareceres 

para auxiliar as decisões de magistrados sobre a concessão de determinados benefícios 

da execução penal e ainda demonstra empenho para dar conta de outras atividades 

paralelas, como na realização de visitas periódicas, na promoção de eventos e no 

desenvolvimento de projetos em parceria com outras entidades. Mas a grande 

quantidade desses pareceres acaba absorvendo as energias do colegiado, mitigando sua 

contribuição na fiscalização do sistema penitenciário.  

O Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária tem sofrido 

demasiadamente com a sua fraca institucionalização e, em que pese a boa intenção e a 

vontade de muitos dos conselheiros, seus projetos acabam tendo um alcance muito 

limitado. 

Mesmo funcionando com limitações, é inegável que o encontro e o debate de 

representantes de diferentes órgãos, instituições, organizações com interesses muitas 

vezes colidentes no seio desses dois conselhos de políticas públicas, assume uma 

“função pedagógica”, promovendo uma “reinvenção dos padrões de convivência 

democrática” (TATAGIBA, 2002). Esses processos comunicativos podem ter o condão 

de gerar ou influenciar os rumos de projetos de intervenção no âmbito de outras 

instituições estatais ou privadas. 

A Ouvidoria da SAP/SP tem atendido a muitas denúncias, reclamações, pedidos 

de informação, auxilia a resolução de alguns dos problemas trazidos e alimenta fluxos 

de comunicação úteis para a tomada de decisões e para processos diversos de 

responsabilização. 

A Corregedoria da SAP/SP tem protagonizado numerosas investigações e 

procedimentos relevantes, contribuindo com o afastamento de muitas pessoas físicas e 

jurídicas desprovidas de perfil e de seriedade para atuar no cárcere. 
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Os quatro órgãos geram contribuições localizadas, como quando da realização 

de algumas visitas a alguns estabelecimentos, podendo identificar problemas diversos, 

acionar procedimentos de responsabilização e propor soluções, ou quando seus 

membros se engajam em projetos pontuais com potencial de beneficiar internos em uma 

ou outra unidade prisional.  

A pluralidade – ou “pulverização” – de órgãos e instituições com potencial de 

accountability, - para além de ser um sintoma da “desfuncionalidade do sistema de 

justiça criminal” e de provocar confusão nos presos e em atores que desejam atuar 

contra determinada situação irregular (PASTORAL CARCERÁRIA, 2010) – tem 

aspectos positivos.  Mesmo funcionando mal e atendendo apenas a algumas questões 

pontuais e localizadas, podem, em diversos casos, trazer alguma diferença prática na 

defesa de direitos humanos. Estimulam o fluxo de informações em uma área tão carente 

de transparência, aperfeiçoando o funcionamento de redes de accountability.  

Se no Brasil o Estado nunca alcançou os padrões de bem-estar social dos países 

da Europa ocidental, as reformas liberalizantes da década de 1990 mitigaram ainda mais 

a capacidade do Estado de promover políticas distributivas e, ainda, vieram associadas a 

políticas de expansão do sistema punitivo. As agências penitenciárias e de segurança 

pública foram setores do Estado que se fortaleceram nesse período, mas suas atividades, 

exercidas sem o devido controle por agências autônomas de accountability, têm sido 

alvo de muitas denúncias de violações de direitos – sobretudo dos direitos civis -, 

afetando de forma seletiva populações mais carentes em termos socioeconômicos. 

Apesar das políticas redistributivas intensificadas no início dos anos 2000, 

sobretudo a partir de meados da década, que beneficiaram economicamente a milhões 

de brasileiros das classes mais pobres e do considerável crescimento do País, não parece 

ter havido progresso na garantia dos direitos civis mais básicos para as parcelas mais 

pobres, sobretudo para aquelas que são alvo do aparato punitivo estatal. E um dos 

sintomas deste quadro é o limitado funcionamento das agências de accountability 

atuantes dentro e fora da prisão. 

Permanecem ainda resquícios fortes de um legado autoritário dos tempos do 

Regime Militar, com poderosos lobbies conservadores em bancadas estaduais e em 

setores do governo e da sociedade civil, a restringir mudanças mais radicais necessárias 

para o sistema punitivo.  
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Havendo insuficiente força política para enfrentar a questão dos direitos 

humanos nos cárceres paulistas, é funcional que as agências de accountability no 

cárcere em São Paulo sejam fracas, sem autonomia, preferencialmente ocupadas por 

pessoas comprometidas politicamente com o Executivo, de modo a servir, não como 

órgãos de controle, mas como órgãos úteis para a assessoria e para o respaldo da gestão. 

A falta de perspectivas de mudança se agrava quando consideramos a 

seletividade do sistema punitivo sobre determinados grupos sociais, que atinge nas 

prisões a sua maior intensidade, um fenômeno que não é exclusivo de nossos cárceres. 

Em contextos sociais onde ainda não se logrou a sedimentação das bases de um Estado 

de direito para enormes contingentes populacionais mais desfavorecidos 

economicamente, as populações encarceradas – acusadas e condenadas pela prática de 

condutas consideradas ilícitos penais – sofrem de modo mais severo. Suas demandas 

por direitos são alvo de constante oposição de setores poderosos da sociedade. Os 

diversos arranjos institucionais com potencial de controle democrático carecem de força 

para corrigir distorções.  
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II.  Entrevistas realizadas 

 

 Adriana de Melo Nunes Martorelli.  Advogada, Presidente da Comissão 

de Polít ica Criminal e Penitenciária da Seccional Paulista da Ordem 

dos Advogados do Brasil, onde atua desde 1989, conselheira do 

Conselho Penitenciário desde 2000, ex -Ouvidora da Fundação Casa, 

ex-conselheira do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana 

(CONDEPE), ex-conselheira do Conselho da Condição Feminina, foi  

assessora de Nagashi Furukawa na SAP/SP. Depoimento prestado ao 

autor em 03.04.2014.   

 Arlete da Silva Antonio –  Advogada, Ex-conselheira do CEPCP na  

gestão 2008-2010, atuou na Acat  Brasil entre 2004 e 2010. 

Depoimento prestado ao autor em 09.08.2013.  

 Carina –  Mãe de sentenciado que cumpre pena em regime fechado em 

unidade prisional há cinco anos no interior de São Paulo –  este nome é 

fictício para preservar sua identidade. Exerce atividade remunerada na 

área de educação infantil .  Depoimento prestado ao autor em 

17.01.2014.  

 Carla –  Egressa ou “reeducanda” –  este nome é fictício para preservar 

sua identidade –  Cumpriu pena em meio fechado. Recentemente foi 

aprovada em vestibular para curso de graduação em Direito. Depois de 

começar o curso e não se sentir identificada, solicitou transferência 

para o bacharelado em Serviço Social, onde agora parece satisfeita.  

Depoimento prestado ao autor em 15.04.2013.  

 Carlos - Egresso ou “reeducando” –  este nome é fictício para preservar 

sua identidade –  Cumpriu doze anos de prisão. Trabalhou na cozinha 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n20/a10n20.pdf
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do Complexo do Carandiru,  conheceu a realidade prisional antes da 

consolidação do Primeiro Comando da Capital . Há anos em liberdade, 

exerce atividade profissional remunerada na área de gestão em uma 

associação. Depoimento prestado ao autor em 30.04.2013.  

 Carolina Toledo Diniz –  Advogada, Ex-Coordenadora do Iddd 

(Instituto de Defesa do Direito de De fesa) e conselheira do CEPCP na 

gestão 2011-2013. Depoimento prestado ao autor em 24.06.2013.  

 Denise Blanes –  Doutora em Serviço Social, tesoureira do I tcc 

(Instituto Terra, Trabalho e Cidadania) e pesquisadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Depoimento prestado ao autor em 

25.04.2013.  

 Fernando Afonso Salla –  Sociólogo, professor da FFLCH/USP e 

pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência.  Foi designado para o 

CEPCP na gestão 2001-2003. Depoimento prestado ao autor em 

16.07.2013.  

 Janaína Conceição Paschoal. Professora de Direito Penal na Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. Ex -presidenta do Conselho 

Estadual de Entorpecentes, conselheira do CEPCP na gestão 2011 -

2013. Depoimento prestado ao autor em 10.05.2013.  

 José Carlos Dias –  foi Secretário da Justiça no Governo André Franco 

Montoro (1983-1987),  Ministro da Justiça do Governo Fernando 

Henrique Cardoso (1999-2000),  Presidente da Comissão de Justiça e 

Paz e do Instituto Latino Americano das Nações Unidas para a 

Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente. Durante a pesquisa,  

era membro da Comissão Nacional da Verdade. Depoimento prestado 

ao autor em 18.03.2014.  

 José Carlos Gobbis Pagliucca –  Membro do Ministério Público, 

professor de Direito Processual Penal e Vice -Presidente do Conselho 

Penitenciário de São Paulo nas gestões 2012/2013 e 2014/2015 –  

Depoimento prestado ao autor em 25.02.2014.  

 Kiko Goifman –  antropólogo pela UFMG e mestre pela UNICAMP, 

autor do livro “Valetes em slow motion –  a morte do tempo na prisão”, 
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produtor e diretor de cinema. Depoimento prestado ao autor em 

26.08.2013.  

 Luciana Zaffalon Leme Cardoso –  Coordenou o Instituto de Defesa do 

Direito de Defesa (Iddd), de 2004 a 2010, quando assumiu Ouvidoria -

Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo,  onde permanece 

pela segunda gestão consecutiva. É integrante do Grupo de Estudos e 

Trabalhos Mulheres Encarceradas, tendo sido relatora do Grupo de 

Trabalho Interministerial do Governo Federal para Análise e 

Estruturação de Polí ticas Públicas para o Encar ceramento Feminino. 

Participou de duas gestões do Conselho da Comunidade da Comarca de 

São Paulo (de 2007 a 2010). Depoimento prestado ao autor em 

26.11.2013.  

 Marcelo Duarte de Oliveira ou D. Agostinho Maria Duarte de Oliveira 

ou apenas Padre Agostinho –  monge-presbítero-missionário da ordem 

Beneditina,  foi  um dos fundadores da Comissão Teotônio Vilela de 

Direitos Humanos e o 1º Coordenador Nacional da Pastoral Carcerária.  

Há mais de cinquenta anos dedica -se à ajuda de adultos presos,  

adolescentes internados e jovens em situação de rua.  Em 

reconhecimento ao seu trabalho, foi condecorado, em 1996, com o II 

Prêmio Nacional dos Direitos Humanos. Foi designado para a gestão 

1994-1996 do CEPCP. Depoimento dado ao autor em 14.08.2013;  

 Maria Ignês Rocha de Souza Bierrembach –  Ex-assessora do Secretário 

de Administração Penitenciária João Benedito de Azevedo Marques e 

ex-conselheira do CEPCP na gestão de 1998 -2000. Depoimento dado 

ao autor em 10.07.2013.  

 Maria Railda Silva Alves –  Presidente da Amparar (Associação de 

Amigos e Familiares e Presos e Presas do Estado de São Paulo)  e mãe 

de um sentenciado que cumpre pena em regime fechado no estado de 

São Paulo. Depoimentos prestados ao autor em 15.04.2013 e em 

30.04.2013.  

 Patrick Lemos Cacicedo –  Defensor Público do Estado de São Paulo 

Coordenador do Núcleo de Situação Carcerária desde agosto de 2012 e 
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Coordenador-Auxiliar deste órgão de setembro de 2010 a agosto de 

2012 –  Depoimento prestado ao autor em 07.05.2013.  

 Paulo César Malvezzi –  Advogado, assistente técnico da  Ouvidoria da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, membro do Insti tuto 

Praxis de Direitos Humanos, militante da Rede Dois de Outubro e ex -

estagiário da Ouvidoria da Secretaria de Administração Penitenciária, 

durante a gestão de Pedro Armando Egydio de Carvalho. Depoimento 

prestado oralmente ao autor em 10.12.2013 e em 25.02.2014, por 

mensagem de e-mail.  

 Paulo César Sampaio –  Psiquiatra, ex-diretor da Acat  Brasil , ex-

membro da Pastoral Carcerária, ex -Diretor do Manicômio Judicial de 

Franco da Rocha, ex-coordenador do departamento de saúde do 

sistema prisional de São Paulo, conselheiro do CONDEPE na gestão 

2006-2008, conselheiro do CEPCP na gestão 2008 -2010, atual   

secretário do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo e colaborador 

da Amparar.  Depoimentos prestados ao autor em 05.07.2013 e 

09.08.2013.  

 Rodolfo Valente –  Advogado, membro do Insti tuto Praxis de Direitos 

Humanos e agente jurídico da Pastoral  Carcerária de São Paulo –  

Depoimento dado ao autor no dia 09.04.2013.  

 Rubens da Silva. Advogado. Trabalha na equipe de apoio do Conselho 

Penitenciário de São Paulo desde 1989, onde ocupa o cargo de 

Assessor da Presidência desde 2001 . Atua como membro consultor das 

Comissões de Segurança Pública, de Política Criminal e Penitenciária 

e de Ação Social da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do 

Brasil.  Depoimento prestado ao autor em 02.04.2014.  

 Wilson Takao Kubo –  Coronel da Polícia Militar  do estado de São 

Paulo (PM/SP) reformado, Corregedor da SAP/SP desde 2009 até a 

conclusão do trabalho, com vinte e doi s anos de experiência na 

Corregedoria da PM/SP. Depoimento prestado ao autor em 06.03.2014.  
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III.  Processos consultados na Secretaria de Administração 

Penitenciária  

(pesquisa realizada em 28.06.2013 e 01.07.2013)  

- Processo 235886/1987 da Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça; 

- Processo SAP/GS nº 910/1994, volume 01, autuado em 08.01.2009; 

- Processo SAP/GS nº 910/1994, volume 02, autuado em 16.05.2011; 

- Processo SAP/GS nº 664/1997, autuado em 25.08.1997.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Organograma da SAP/SP 
246 

 

 

ANEXO B. Gestões do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária de 

São Paulo (1987-2013) 

Gestões 1987 (DOE) 1988 (DOE) 

Presidente  Francisco Papaterra Limongi Neto Hermínio Alberto Marques Porto 

Coordenadoria SAP/SP Antonio de Souza Netto Antonio de Souza Netto 

Conselho Penitenciário José Sylvio Fonseca Tavares José Sylvio Fonseca Tavares 

Funap Sérgio Seabra Santiago Sérgio Seabra Santiago 

Secretaria de Segurança 

Pública 

José Carlos Xavier de Aquino José Carlos Xavier de Aquino 

MP/SP Júlio Francisco dos Reis Júlio Francisco dos Reis 

PGE Rubens Salim Dib Rubens Salim Dib 

OAB/SP Laertes Macedo Torrens Laertes Macedo Torrens 

Professor universitário 1 Odon Ramos Maranhão Maria Cláudia de Souza  Foz Destri 

Professor universitário 2 Hermínio Alberto Marques Porto Francisco Camargo Lima 
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Representante da 

comunidade 1 

Carlos Alberto Violante Carlos Alberto Violante 

Representante da 

comunidade 2 

Roberto Delmanto Roberto Delmanto 

Representante da 

comunidade 3 

Fábio Salles Mota Fábio Salles Mota 

 

Gestões 1989 (DOE ) 1990 (DOE) 

Presidente  Hermínio Alberto Marques Porto Hermínio Alberto Marques Porto 

COORDENADORIA 

DA SAP/SP 

Antonio de Souza Netto Luiz Camargo Wolfman 

Conselho Penitenciário José Sylvio Fonseca Tavares Odon Ramos Maranhão 

Funap Sérgio Seabra Santiago Sérgio Seabra Santiago 

Secretaria de Segurança 

Pública 

Luiz Alberto Tenório Zagallo Luiz Alberto Tenório Zagallo 

MP/SP Júlio Francisco dos Reis Júlio Francisco dos Reis 

PGE Rubens Salim Dib Rubens Salim Dib 

OAB/SP Laertes Macedo Torrens Laertes Macedo Torrens 

Professor universitário 1 Maria Cláudia de Souza  Foz Destri Maria Cláudia de Souza  Foz Destri 

Professor universitário 2 José Osvaldo Pereira Vieira José Osvaldo Pereira Vieira 

Representante da 

comunidade 1 

Carlos Alberto Violante Carlos Alberto Violante 

Representante da 

comunidade 2 

Roberto Delmanto Roberto Delmanto 

Representante da 

comunidade 3 

Fábio Salles Mota Anthero Lopérgolo 

 

 

GESTÃO 1994-1996 COMPOSIÇÃO ORIGINAL 

(DOE 22.11.1994) 

MODIFICAÇÕES 

POSTERIORES 

Presidente – ind. Pelo 

Secretário SAP/SP 

Luiz Flávio Borges D’Urso - 

Coordenador Unidades 

prisionais SP – ind. 

Secretário SAP/SP 

- - 

Conselho Penitenciário Maria Isaura D’Addio - 

Funap Janice Aparecida Pontes - 

SJDC Michel Bentejane Romano - 
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PGJ -MP/SP Newton Alves de Oliveira Rubens Rodrigues 

PGE-PAJ/Defensoria Lais Helena Dominges de Castro 

Pachi 

- 

OAB/SP - - 

Professor universitário 1 Pedro Luiz Ricardo Gagliardi - 

Professor universitário 2 Ivete Senise - 

Representante da 

comunidade 1 

Marcelo Duarte de Oliveira (Pe. 

Agostinho) 

- 

Representante da 

comunidade 2 

- Eduardo Reale Ferrari 

Representante da 

comunidade 3 

- - 

Representante da 

comunidade 4 

- - 

 

 

GESTÃO 1998-2000 COMPOSIÇÃO ORIGINAL 

(DOE 21.02.1998) 

MODIFICAÇÕES 

POSTERIORES 

Presidente – ind. Pelo 

Secretário SAP/SP 

Luiz Flávio Borges D’Urso - 

Coordenador Unidades 

prisionais SP – ind. 

Secretário SAP/SP 

Lourival Gomes - 

Conselho Penitenciário Maria Iraneide de Olinda - 

Funap Sílvia Regina Sabino del Sasso - 

SJDC Pedro Galhardi - 

PGJ -MP/SP Marcelo Batlouni Mendroni - 

PGE-PAJ/Defensoria Geraldo Alves de Carvalho - 

OAB/SP Jairo Gonçalves da Fonseca 

 

- 

Professor universitário 1 Sérgio Salomão Shecaira - 

Professor universitário 2 Fauze Hassan Chouki - 

Representante da 

comunidade 1 

Eduardo Reale Ferrari - 

Representante da 

comunidade 2 

Maria Ignês Rocha de Souza 

Bierrembach 

- 

Representante da 

comunidade 3 

Marco Antonio Marques da Silva - 

Representante da Daniel Azevedo Noronha - 



256 
 

comunidade 4 

 

GESTÃO 2001-2003 COMPOSIÇÃO ORIGINAL 

(DOE 29.03.2001) 

MODIFICAÇÕES 

POSTERIORES 

Presidente – ind. Pelo 

Secretário SAP/SP 

Sérgio Ricardo Salvador - 

Coordenador Unidades 

prisionais SP – ind. 

Secretário SAP/SP 

- - 

Conselho Penitenciário José Ricardo Meirelles - 

Funap Rossana Arruda Bonomo - 

SJDC Fauze Hassan Chouki - 

PGJ -MP/SP Eduardo Araújo da Silva - 

PGE-PAJ/Defensoria Silvia Helena Furtado Martins - 

OAB/SP Luiz Flávio Borges D’Urso - 

Professor universitário 1 - - 

Professor universitário 2 - - 

Representante da 

comunidade 1 

José Henrique Goiffman (Kiko 

Goiffman) 

- 

Representante da 

comunidade 2 

Roberto da Silva - 

Representante da 

comunidade 3 

Cláudia Patrícia de Luna Lago - 

Representante da 

comunidade 4 

Fernando Afonso Salla - 

 

GESTÃO 2004-2006 COMPOSIÇÃO ORIGINAL 

(DOE 15.07.2004) 

MODIFICAÇÕES 

POSTERIORES 

Presidente – ind. Pelo 

Secretário SAP/SP 

Pedro Armando Egydio de 

Carvalho 

- 

Coordenador Unidades 

prisionais SP – ind. 

Secretário SAP/SP 

Carlos Alberto Corade Maria Alice Salvador 

Conselho Penitenciário Valderez Deusdedit Abbud - 

Funap Selma Montanari Ramos - 

SJDC Cláudio Tucci Junior Fernando Cássio Rodrigues 

PGJ -MP/SP Ricardo Dias Leme Tatiana Viggiani Bicudo 

PGE-PAJ/Defensoria Sílvia Helena Furtado Martins Maria Benevides Soares 

OAB/SP Antonio Luiz Chaves Camargo - 
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Professor universitário 1 Vicente Grecco Filho - 

Professor universitário 2 Antonio Gomes Magalhães - 

Representante da 

comunidade 1 

- - 

Representante da 

comunidade 2 

- - 

Representante da 

comunidade 3 

- - 

Representante da 

comunidade 4 

- - 

 

GESTÃO 2008-2010 COMPOSIÇÃO ORIGINAL 

(DOE 08.01.2008) 

MODIFICAÇÕES 

POSTERIORES 

Presidente – ind. Pelo 

Secretário SAP/SP 

Lúcia Maria Casali de Oliveira - 

Coordenador Unidades 

prisionais SP – ind. 

Secretário SAP/SP 

Marco Antonio Feitosa Hugo Berni Neto 

Conselho Penitenciário Vitor Monacelli Fachinetti 

Junior 

- 

Funap Maria Rita Moraes de Toledo - 

SJDC Marco Antonio Chagas 

Martorelli 

Luiz Antonio Calazanz 

PGJ -MP/SP Iurica Tanio Okumura Arnaldo Hossepian Salles Lima 

Junior – Ricardo Augusto Yamasaki 

PGE-PAJ/Defensoria Eleonora Manni Lucente Mailane Ramos dos Santos 

Rodrigues de Oliveira 

OAB/SP Luiz Geraldo Sant’Ana Lanfredi - 

Professor universitário 1 Roberto Maurício Genofre - 

Professor universitário 2 - - 

Representante da 

comunidade 1 

Paulo Cesar Sampaio - 

Representante da 

comunidade 2 

Arlete da Silva Antonio - 

Representante da 

comunidade 3 

Pe. Gunther Alois Zgubic Antonia Alexandrina 

Representante da 

comunidade 4 

Heidi Ann Cerneka Michael Mary Nolan 
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GESTÃO 2011-2013 COMPOSIÇÃO ORIGINAL 

(DOE 28.01.2011) 

MODIFICAÇÕES 

POSTERIORES 

Presidente – ind. Pelo 

Secretário SAP/SP 

Lúcia Maria Casali de Oliveira - 

Coordenador Unidades 

prisionais SP – ind. 

Secretário SAP/SP 

Hugo Berni Neto - 

Conselho Penitenciário Umberto Luiz Borges D’Urso - 

Funap Maria Rita Moraes de Toledo - 

SJDC Ricardo Augusto Yamasaki João Rodrigues da Costa Bonvicino 

– Felipe Augusto Toledo Moreira 

PGJ -MP/SP Fernando Pastorello Kfouri Christiano Jorge Santos 

PGE-PAJ/Defensoria Mailane Ramos dos Santos 

Rodrigues de Oliveira 

- 

OAB/SP Luiz Flávio Filizzola D’Urso - 

Professor universitário 1 Ana Elisa Salvatori Bechara - 

Professor universitário 2 Janaína Conceição Paschoal - 

Representante da 

comunidade 1 

Antonia Alexandrino - 

Representante da 

comunidade 2 

Michael Mary Nolan - 

Representante da 

comunidade 3 

- Dora Cavalcanti 

Representante da 

comunidade 4 

- Carolina Toledo Diniz 
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ANEXO C. Presidentes do Conselho Penitenciário de São Paulo (1928-2015) 
247

 

 

Nome Gestão 

Cândido Nanzianzeno Nogueira da Motta 1928-1942 

Flamínio Fávero 1942-1973 

André Teixeira Lima 1973-1987 

Eubis do Amaral 1987-1988 

José Sylvio Fonseca Tavares 1988-1996 

Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra 1996 

Maria Elizabeth Schrepel 1997-1998 

José Parada Neto 1999-2000 

Emílio José de Augustinis 2001-2002 

Umberto Luiz Borges D’Urso 2003-2009 

Sérgio Paulo Rigonatti 2010-2011 

Matheus Guimarães Cury 2012-2015 
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 Fonte: Galeria dos Presidentes, inaugurada em 25.03.2014, localizada na sede do Conselho 

Penitenciário, no 12º andar do edifício da Rua Líbero Badaró, 600, Centro, São Paulo, SP. 


