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SANÇÃO TOZI, Thalita A. Escutando palavras de presos estrangeiros - Análise sobre o 

cumprimento de pena privativa de liberdade pelo indivíduo estrangeiro no Brasil. Mestrado 

- Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

RESUMO 

Os indivíduos estrangeiros condenados à pena privativa de liberdade no Brasil perpassam, 

desde o suposto cometimento do delito até sua saída do território nacional, por 

procedimentos administrativos e jurídicos peculiares. A ausência de um arcabouço 

normativo compilado e de políticas públicas estruturadas e específicas dificulta a 

concessão de um tratamento coeso a este público. Na busca pela compreensão deste 

universo, o trabalho investiga os ganhos e os custos sociais da pena privativa de liberdade 

para o indivíduo estrangeiro encarcerado na unidade penitenciária “Cabo PM Marcelo 

Pires da Silva”, localizada na cidade de Itaí/SP. A partir de uma metodologia empírica 

indutiva, inspirada nas teorias da Fenomenologia Social e “Teoria Fundamentada nos 

Dados”, realizaram-se entrevistas com os presos estrangeiros de Itaí, acessando suas 

expressões em face da intensidade do cumprimento de pena de prisão. A pena de prisão 

extrapola a privação da liberdade de locomoção para os indivíduos, chegando a atingir sua 

auto percepção como sujeitos de direito e sua capacidade de vivenciar o presente.  

Palavras-Chave: Penitenciária de Itaí; Presos Estrangeiros; Expulsão; Transferência; 

Pesquisa empírica em direito, Execução Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANÇÃO TOZI, Thalita A. Listening to the words of foreign prisioners – Analysis about 

the execution of sentences of privation of liberty by foreign individuals in Brazil.(Master 

of Criminal Law) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

The foreign individuals condemned to the penalty of incarceration in Brazil go through 

peculiar administrative and legal procedures from the alleged committed crime until their 

departure from the country. The absence of a compiled normative framework and of 

structured and specific public policies hinders the provision of a cohesive treatment to 

these individuals. In the search for understanding this reality, this dissertation investigates 

the social benefits and costs of the sentence involving de privation of liberty for the foreign 

individuals incarcerated in the penitentiary unit “Cabo PM Marcelo Pires da Silva”, located 

in the city of Itaí, state of São Paulo. From an empirical inductive method inspired in the 

Social Phenomenology Theory and “Grounded Theory”, interviews were held with the 

prisoners of Itaí, evaluating their expressions in face of the intensity of serving a sentence 

of imprisonment. The penalty of imprisonment surpasses the deprivation of freedom of 

movement to individuals, affecting their auto perception as subjects of rights and their 

capacity to experience the present. 

 

Keywords: Penitentiary of Itaí; Foreign prisoners; Expulsion; Empirical research on law; 

Punishment; Corretions law. 
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INTRODUÇÃO 

O surgimento do interesse da pesquisadora sobre a situação das pessoas estrangeiras presas 

no Brasil deu-se em estágio realizado na Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(DPE/SP), na Vara de Execuções Criminais
1
 do Fórum Regional Criminal “Ministro Mário 

Guimarães” - Barra Funda. Diante de respostas negativas a pedidos e recursos realizados 

pelo reconhecimento de livramento condicional e progressão de regime de cumprimento de 

pena para presos estrangeiros, percebeu-se a existência de justificativas destoantes do 

padrão de resolução dada aos nacionais; motivações impeditivas ligadas à qualidade 

estrangeira da pessoa
2
. Paralelamente ao obstáculo jurídico, houve a possibilidade de 

tangenciar dificuldades sociais e de comunicação
3
 através de relatos de estrangeiras no 

Centro de Detenção Provisória Feminino “Dra. Marina Mario Cardoso de Oliveira" – 

Butantã (em atendimento presencial), bem como por correspondências destinadas à 

DPE/SP.  

No intuito de se aproximar do objeto de estudo, a pesquisadora integrou o “Grupo de 

Trabalho sobre Egressos/as Estrangeiros/as”, organizado pela Coordenadoria de 

Reintegração Social e Cidadania, através da Diretoria da Central de Atenção ao Egresso, 

da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), no ano de 

2013. O grupo de trabalho era composto por atores envolvidos na temática, incluindo 

representantes de órgãos governamentais, do Judiciário, de consulados e da sociedade civil. 

O intuito era reunir informações, a partir da experiência prática, para compreender a 

realidade da parcela estrangeira da população presa e egressa no Estado de São Paulo, 

possibilitando reflexão e proposição de mudanças nas questões entendidas como 

                                                           
1
 Estágio supervisionado durante os meses de agosto a dezembro de 2012. 

2
 Nesse sentido, ver: Agravo de Execução Penal nº 0138639-47.2013.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito 

Criminal, TJSP, Relator Desembargador Geraldo Wohlers, 08/10/2013; Agravo de Execução Penal nº 

0138773-74.2013.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Criminal, TJSP, Relator Desembargador Luis Soares de 

Melo, 08/10/2013; AgRg no Habeas Corpus nº 266.037 / MG, STJ, Relatora Ministra Marilza Maynard, 

18/04/2013, Habeas Corpus nº 99400 / RJ, STF, Relator Ministra Carmem Lúcia, 19/11/2010. 
3
 Certa correspondência de uma senhora africana, escrita em francês, relatou que ela estava com problemas 

de saúde. Tentara passar em consulta médica no estabelecimento prisional, no entanto, não obtivera êxito na 

comunicação com o profissional, devido às diferenças idiomáticas. Após este episódio, teria entrado em 

contato com sua filha pedindo-lhe ajuda. Relatou que sua filha havia enviado remédios pelo serviço do 

correio internacional, mas ainda não teria recebido os medicamentos. A carta destinava-se à Defensoria 

Pública Estadual requerendo ajuda para achar estes remédios.   



16 

 

 

problemáticas
4
. Dentre os encontros do grupo, vale pontuar a sua presença na Audiência 

Pública nº04/2013/PRDC/SP
 5
. 

Em 2015, a pesquisadora passou a participar do “Grupo de Trabalho sobre a situação das 

Pessoas Estrangeiras Presas no Brasil”, criado pelo Ministério da Justiça através do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/MJ) pela portaria n. 317, de 19 de agosto 

de 2014 e reconduzido pela portaria n. 488, 31 de dezembro de 2014. Semelhante à 

experiência anterior, este grupo reuniu operadores
6
 que tangenciavam a situação dos 

estrangeiros em situação de privação da liberdade, debruçando-se a compreender os 

entraves legais, jurídicos, políticos e sociais, a fim de propor ações modificativas, não 

apenas para o estado de São Paulo, mas para todo o país
7
. No relatório denominado 

“Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN – junho 2014”, 

produzido pelo DEPEN/MJ, menciona-se algumas especificidades do público estrangeiro, 

elaboradas a partir das reuniões deste grupo de trabalho:  

O levantamento do número dos presos estrangeiros e a informação 

sobre sua procedência se mostra relevante em razão das 

dificuldades específicas encontradas por essa parcela da população 

prisional. De acordo com o relatório produzido pelo Grupo de 

Trabalho Pessoas Estrangeiras Privadas de Liberdade, coordenado 

pela Ouvidoria do Sistema Penitenciário Nacional, destacam-se 

como problemas comumente vivenciados por pessoas estrangeiras 

presas: a dificuldade de obtenção de livramento condicional e de 

progressão de regime, dada a maior dificuldade dessas pessoas em 

atender às condições exigidas pela Lei de Execução Penal (como a 

obtenção de ocupação lícita, dentro de prazo razoável); a 

dificuldade em receber visitação e manter contato com a família; a 

                                                           
4
 O grupo dissolveu-se em 2013, sem justificativas aos integrantes. 

5
  Audiência Pública nº04/2013/PRDC/SP- Realizada pela Procuradoria da República do Estado de São Paulo 

que visou debater e obter dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas concernentes aos 

pontos críticos no tratamento dispensado ao estrangeiro no Brasil, notadamente sobre a disciplina de 

repatriação, deportação e expulsão, bem como discutir as alterações e inovações a serem veiculadas no 

anteprojeto de lei de migrações e promoção de direitos de migrantes no Brasil. 
6
 Como exemplo da composição heterogênea do grupo: Departamento de Estrangeiros do Ministério da 

Justiça (DEEST/MJ), da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores 

(DCJI/MRE), do Conselho Nacional de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República (CNDH/SDH/PR), da Assessoria Internacional da SDH, da Assessoria de Gabinete da SDH, da 

Coordenação de Saúde no Sistema Penitenciário do Ministério da Saúde (DAPES/MS) e do Projeto Mulheres 

do DEPEN, Ouvidora do Sistema Penitenciário - OSPEN/DEPEN , CGPI/DIREX/DPF representante do 

MPF, Secretaria de Administração Penitenciária de SP/ CONSEJ, Diretor da Penitenciária de ITAÌ/SP , 

Secretária de Atuação no Sistema Penitenciário – DPU , Projeto Estrangeiras do Instituto Terra, Trabalho e 

Cidadania - ITTC DCJI/ Ministério das Relações Exteriores, SAL/MJ, e a mestranda.  
7
 Ressalta-se que o grupo ainda se encontra em atividade. Algumas informações sobre este grupo podem ser 

encontradas no portal: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/08/ministerio-da-justica-dara-

assistencia-a-estrangeiros-presos-no-brasil>,acessado em junho de 2015. 
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carência à assistência consular; as dificuldades relacionadas à 

barreira linguística, como a falta de acompanhamento jurídico; o 

desconhecimento das regras disciplinares e do processo de 

execução penal (BRASIL, 2014. Pg 60). 

As trocas realizadas nessas experiências firmaram a urgência e necessidade de se enfrentar 

a realidade de indivíduos estrangeiros condenados à pena privativa de liberdade no Brasil. 

A trajetória do estrangeiro, desde o suposto cometimento do delito, passando pelo processo 

criminal, até sua saída do território nacional, é repleta de procedimentos administrativos e 

jurídicos peculiares. A ausência de um arcabouço normativo compilado e de políticas 

públicas estruturadas e específicas dificulta a concessão de um tratamento coeso a este 

público.  

Na busca pela compreensão deste universo, o trabalho objetiva investigar ganhos e custos 

sociais
8
 da pena privativa de liberdade para o indivíduo estrangeiro. 

Inserida em uma perspectiva construtivista da realidade, os indivíduos que vivenciam a 

privação da liberdade, para além de meros objetos, são considerados sujeitos individuais 

que constroem suas trajetórias. A investigação está na aproximação de como eles 

identificam e caracterizam essa experiência em suas vidas. 

A escuta individual oferece elementos que transcendem a compreensão de sua trajetória de 

maneira singular. É possível dizer que um caso pontual pode vir a representar um ou 

alguns grupos nos quais ele seja um agente sociologicamente situado. Nesse sentido, sua 

história é portadora de estruturas e significações sociais. Não se busca reduzir todas as 

possibilidades de vivências de pessoas encarceradas aos aspectos identificáveis, mas 

reconhecer a existência de características comuns aos grupos sociais, suas tendências e 

determinantes objetivas (PIRES,1981.PG 319). A partir do reconhecimento desses 

elementos, é possível gerar subsídios facilitadores da estruturação legislativa, judiciária, 

administrativa, política e social de tratamento deste público
9
.  

Para atingir o objetivo da pesquisa, optou-se pela metodologia de pesquisa empírica 

indutiva qualitativa, realizando entrevistas semidirigidas e abertas, com indivíduos 

encarcerados na unidade penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da Silva”, localizada na 

cidade de Itaí/SP. 

                                                           
8
 “Custos sociais” é inspirado no trabalho: PIRES, Alvaro P., LANDREVILLE, Pierre, BLANKEVOORT, 

Victor. Les coûts sociaux du système pénal. Montréal: Ecole de criminologie, Université de Montréal. 1981. 
9
 Este trabalho objetiva o reconhecimento dos elementos, não se pretende propor ou realizar tais alterações. 
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A opção por essa unidade penitenciária justificou-se por ser a única penitenciária 

exclusivamente destinada ao público estrangeiro no Brasil, e pela representatividade 

numérica dos indivíduos no universo nacional de estrangeiros presos. De acordo com o 

último dado oficial
10

, dos 2.784 indivíduos encarcerados estrangeiros no Brasil, o estado de 

São Paulo abarcaria cerca de 65%. Da parcela masculina do estado de São Paulo, 90% 

destinam-se à unidade penitenciária de Itaí (somando 1.198 em outubro de 2016). 

Para melhor visualização, anunciam-se os capítulos da presente dissertação. O primeiro 

capítulo é considerado introdutório, disponibilizando dados sobre o sistema penal nacional 

e elementos limitadores do vocabulário a ser utilizado - como a concepção de estrangeiro e 

de “ganhos e custos sociais” da pena privativa de liberdade. 

Avançando para o segundo capítulo dedicado à perspectiva normativa – jurídica – social 

do que hoje caracteriza as experiências dos estrangeiros que respondem processo criminal 

e cumprem pena privativa de liberdade, a partir de uma compilação de fontes. Como não 

há codificação unificada exclusiva, optou-se por explorar possibilidades normativas que 

emolduram as possíveis trajetórias deste público, englobando aspectos da legislação 

comum, alguns tratados internacionais, e os institutos da expulsão e da transferência. Além 

disso, pontuam-se pontos problemáticos identificados na prática de atuação. Além da 

diminuta literatura disponível, a fonte para a composição do capítulo foram as falas dos 

atores que trabalham com o tema e participaram das reuniões dos grupos de trabalhos 

previamente anunciados, bem como entrevistas complementares. O intuito deste capítulo 

não é esgotar as questões levantadas, mas trazer elementos que aproximem o leitor das 

especificidades do tema. 

Diante da conjuntura exposta, o terceiro capítulo traz as especificações metodológicas da 

pesquisa de campo realizada. A investigação empírica qualitativa se propõe a acessar 

aspectos da pena privativa de liberdade na vida da pessoa estrangeira no Brasil, através da 

entrevista de indivíduos de diferentes nacionalidades presos na Penitenciária “Cabo PM 

Marcelo Pires da Silva” - Itaí/SP, na tentativa de expor o ponto de vista do indivíduo, e não 

sobre o indivíduo. Expõe-se, então, o percurso de construção da pesquisa empírica, 

partilhando as reflexões que envolveram a construção da amostra de pesquisa, da 

abordagem dos entrevistados e dos cuidados éticos para a realização de pesquisa “com 

                                                           
10

 Dados de 2014 (BRASIL, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN – junho 2014. 

Ministério da Justiça. Pg 60), disponibilizado em: < http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-

relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf> acessado em junho 2015. 
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seres humanos”. Para facilitar a familiarização da metodologia indutiva, que não apresenta 

hipóteses a serem testadas, mas considerações reflexivas a partir dos dados encontrados no 

campo, pontuou-se brevemente aspectos das teorias metodológicas que inspiraram a 

realização deste trabalho - Fenomenológica e “Teoria Fundamentada nos Dados”.  

O quarto capítulo exterioriza ao leitor do campo da pesquisa empírica, expondo elementos 

estruturantes da Penitenciária de Itaí/SP. O capítulo é baseado nas impressões da 

pesquisadora durante os onze dias que permaneceu em campo, valendo-se de conversas 

informais com funcionários e agentes penitenciários dos diversos setores, bem como 

entrevista realizada com o diretor geral e de disciplina, e com a juíza da vara de execuções 

responsável pela unidade.  

Por fim, o quinto capítulo disponibiliza os dados colhidos com os entrevistados 

organizados nas chaves de análise que guiaram a estruturação do exercício investigativo. A 

partir do material acessado, tem-se as reflexões e teorizações hipotéticas formuladas no 

intuito de responder a questão do trabalho. Frise-se não se pretender definir tais 

elaborações como únicas verdades absolutas consequentes dos dados colhidos, mas tecer 

conclusões plausíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desafio de enfrentar o tema do cumprimento de pena privativa de liberdade pelos 

estrangeiros iniciou-se na dificuldade de acesso a referências bibliográficas específicas. 

Fato este que ensejou o movimento de empiria na busca por referências normativas e 

filosóficas que estariam pautando os operadores que em sua atuação constroem este 

cenário.  Destaca-se que mesmo na temática de migrações, que vem ganhando espaço nos 

debates públicos e acadêmicos, não há destaque para a questão prisional.  

Assim, em um primeiro momento deste trabalho, optou-se por delinear o quadro 

normativo, as discussões e os desafios postos nos dias de hoje aos olhos de atores que 

constroem o fazer/pensar desta problemática. Ainda que não de maneira a esgotar os 

elementos apresentados, o material contribui para situar os interessados no tema.  

Esta experiência é indicativa da importância de sensibilização dos operadores nesse 

cenário, bem como da necessidade de se registrar e normatizar, ainda que “pós execução”, 

os passos que vêm compondo as decisões e práticas dos atores nesse cenário, a fim de 

possibilitar o acesso ao histórico das reflexões que pautaram os pontos conflituosos e 

progredir na construção deste tema.  

Ainda há muito a debater, sendo urgente a necessidade de criação de arcabouço normativo 

coeso que envolva conjuntamente as previsões judiciais e administrativas, a fim de 

proporcionar um mínimo de previsibilidade e uniformidade ao tratamento dado ao preso e 

egresso estrangeiro. Frise-se a incoerência e insensatez da perpetuidade da sanção da 

Expulsão no contexto dos direitos humanos e legislação brasileira. 

Passando então os indivíduos estrangeiros que cumprem a pena privativa de liberdade de 

objetos para sujeitos detentores de fala, o trabalho propôs-se a se aproximar de suas 

vivências, escutando a maneira como expressam a experiência de prisão na única unidade 

penitenciária exclusiva para indivíduos estrangeiros do país.  

A pena privativa de liberdade priva o indivíduo de muitos elementos que ultrapassam o seu 

direito de deslocamento. O recorte dado ao trabalho permite destacar os custos sociais 

dessa pena para aqueles indivíduos que foram entrevistados, mas que oferecem elementos 

de sentido que possibilitam a ampliação das conclusões apreendidas. 
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Como custos sociais adicionais à privação do deslocamento dos indivíduos identificaram-

se: (i) a fuga em se viver o presente; (ii) a dificuldade de o indivíduo se enxergar como 

sujeito de direitos; (iii) a ausência da sensação de defesa; (iv) a sensação de diferenciação 

negativa de tratamento por se tratar de público estrangeiro em setores específicos;(v) a 

imposição da língua portuguesa como única alternativa para a comunicação com a 

instituição prisional; (vi) a ausência de uma cultura carcerária única; (vii) a ausência de 

informação sobre a possibilidade de permanência no Brasil após o cumprimento de prisão, 

o que o priva de planejamento do futuro; (viii) a impossibilidade de acompanhamento de 

notícias sobre a situação do país de origem ;(ix) a solidão em face da ausência e/ou 

dificuldade de comunicação com familiares/ recebimento de visitas. 

Não se identificou ganhos sociais pela vivência da privação da liberdade. Todavia, alguns 

elementos “positivos”, em termos comparativos, foram revelados e possibilitaram algumas 

formulações: (i) a possibilidade de não sofrer com as penas sociais e estigmatizações pela 

não obrigatoriedade de cumprimento da pena no país de origem; (ii) o apoio do consulado; 

(iii) a existência de benefícios na execução penal; (iv) a ausência de superlotação; (v) a 

existência de alimentação diária. 

A condição de estrangeiro é ignorada a partir do momento em que o indivíduo é preso. Em 

geral a regulamentação interna segue as regras dos nacionais e o que há de específico não 

facilita aos indivíduos a superarem os obstáculos de se estar presos no exterior. As 

dificuldades em estabelecer comunicação com os entes queridos e receber visitas é um 

exemplo claro disso. 

O viés ressocializador da pena privativa de liberdade, que já vem sendo questionado para 

toda a população carcerária, no caso do indivíduo estrangeiro só aparece para favorecer 

medidas que o retirem do país, deixando claro o caráter exclusivamente punitivista durante 

o período de cumprimento de pena no Brasil.  

Este trabalho alerta, portanto, para a necessidade de se refletir sobre a invisibilizada 

situação dos estrangeiros que cumprem pena privativa de liberdade e a necessidade de se 

criar subsídios para políticas públicas que correspondam às necessidades específicas deste 

público. 
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Julho / 2014 
João Guilherme Granja 
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DEEST – Brasília 

03/10/2016 

Fernando Ricardo Renesto 

(Diretor Geral da 

Penitenciária de Itaí) e 

Benedito (Diretor de 

Disciplina) 

Penitenciária de Itaí/SP 

11/10/2016 

Roberta de Oliveira Ferreira 

Lima (Magistrada) e 

Oriovaldo Antonio Gobeth 

Filho (Chefe de Seção 

Judiciário) 

VEC- Fórum de Avaré 

03-14 de Outubro/2016 
Entrevista de 1 a 15 – 

Estrangeiros presos 
Penitenciária Itaí 

14/02/2017 Paulo Almeida (juiz federal) Por email 

16/02/2017 
Luís Pardi (delegado 

federal) 
Polícia Federal – Lapa 
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ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
167

 

 

Nome do Voluntário:________________________________________________________  

 

Nacionalidade:_____________________________________________________________  

 

Idioma: __________________________________________________________________  

 

As Informações contidas neste prontuário foram fornecidas por Thalita Aparecida Sanção 

Tozi, mestranda pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), e Prof. 

Associado Alvino Augusto de Sá (professor orientador), objetivando firmar acordo escrito 

mediante o qual, o voluntário da pesquisa autoriza sua participação com pleno 

conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se submeterá, com a 

capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

 

1.Título do Trabalho: 

ESCUTANDO PALAVRAS DE PRESOS ESTRANGEIROS  

Análise sobre o cumprimento de pena privativa de liberdade pelo indivíduo estrangeiro no 

Brasil. 

 

2.Objetivo: 

O objetivo deste trabalho é identificar e apontar aspectos relativos ao impacto dos ganhos e 

custos sociais da pena privativa de liberdade para as pessoas estrangeiras no Brasil, tais 

como percebidos e vivenciados pelos próprios indivíduos.  

 

3.Justificativa:  

Através das entrevistas será possível acessar elementos sobre as peculiaridades enfrentadas 

pelo indivíduo estrangeiro em seu cumprimento da pena privativa de liberdade. O 

conhecimento desses elementos pode auxiliar na estruturação de leis, no encaminhamento 

judiciário, assim como em decisões administrativas e políticas públicas; e dessa forma, 

contribuir no aprimoramento do atendimento desta população no Brasil. Em última 

instância, auxiliará na reflexão e produções acadêmicas sobre os custos e os ganhos sociais 

                                                           
167 Versões em inglês, espanhol e francês.  
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que transbordam a privação da liberdade, sobre o controle social e o papel que o direito e o 

sistema criminal exercem na vida das pessoas. 

 

4. Método: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva baseada na metodologia empírica qualitativa, através 

da realização de entrevistas individuais semidirigidas abertas com a população de presos e 

egressos da unidade penitenciária masculina “Cabo PM Marcelo Pires da Silva”, localizada 

na cidade de Itaí/SP. Os quinze sujeitos das entrevistas que estão em cumprimento de pena 

privativa de liberdade serão escolhidos através dos critérios: limitação idiomática da 

pesquisadora (português, francês, espanhol e inglês), nacionalidade (diferentes países e 

continentes), idade (jovens e idosos), tempo de pena (início da pena e cumprimento quase 

final da pena). Os cinco egressos serão escolhidos através dos critérios: limitação 

idiomática da pesquisadora (português, francês, espanhol e inglês), nacionalidade 

(diferentes países e continentes), idade (jovens e idosos), motivação da liberdade 

(recebimento de benefício durante a execução da pena, ou soltura devido ao cumprimento 

total da pena). As entrevistas serão realizadas individualmente, no idioma de escolha do 

participante, sem duração precisa prevista tendo em vista seu caráter aberto. Nota-se que 

haverá um roteiro mínimo de questões a serem realizadas na medida em que suas temáticas 

não forem abordadas pelo próprio entrevistado ou a entrevistadora não acesse através de 

sua escuta ativa. Serão utilizados 02 aparelhos de gravação de áudio, para facilitar a análise 

das informações posteriormente.  

 

5.Desconforto ou Riscos Esperados: Não se preveem riscos para o entrevistado, uma vez 

que as perguntas não possuem uma abordagem intrusiva. Todavia, a pesquisadora 

reconhece a condição de vulnerabilidade da população encarcerada e egressa, 

comprometendo-se a conduzir suas ações tendo sempre presente o cuidado para com este 

aspecto. No caso de ocorrência de quaisquer situações não previstas anteriormente e que 

sejam decorrentes da participação no projeto a pesquisadora assumirá a responsabilidade. 

Além disso, se os entrevistados virem a sentir emoções e sentimentos inquietantes, em 

função de experiências que venham a relatar ou que venham a se lembrar, a pesquisadora 

comunicará a direção da saúde/equipe de psicologia da unidade penitenciária (no caso dos 

presos); e encaminhará os egressos para o programa de apoio psicológico no Centro de 

Referência e Apoio ao Imigrante (Crai) - Rua Japurá, 234 – Bela Vista, São Paulo. Assim 

como há a garantia do direito de se retirar da pesquisa a qualquer tempo.  
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6. Informações:  

Antes do início da entrevista, a pesquisadora compromete-se a esclarecer oralmente assim 

como entregar para o possível entrevistado o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”, disponibilizando informações essenciais e prévias sobre a pesquisa que darão 

subsídios ao sujeito decidir sobre sua participação, afirmando a preservação da 

voluntariedade na participação, bem como a desistência a qualquer tempo. O indivíduo a 

ser entrevistado receberá respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer 

dúvida quanto aos procedimentos, riscos benefícios e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa. Também a pesquisadora responsável assume o compromisso de proporcionar 

informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a vontade do 

indivíduo em continuar participando. Além disso, pontua-se a desvinculação com qualquer 

prestação de serviço jurídico ou outros benefícios pessoais para o entrevistado com a 

participação desta pesquisa.  

 

7. Retirada do Consentimento: 

O participante tem direito de se retirar da pesquisa a qualquer tempo.  

 

8. Aspecto Legal:  

Elaborados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa envolvendo 

seres humanos atendendo ao artigo 27 do Código de Ética da Universidade de São Paulo e 

à Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério de Saúde – Brasília – DF. 

 

9. Garantia do Sigilo: 

Ressalta-se o sigilo absoluto da identidade dos sujeitos da pesquisa, através da utilização 

de pseudônimos, com garantia de não divulgação de qualquer informação que possa levar à 

identificação de tais sujeitos. 

 

10. Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da Participação na Pesquisa:  

Não há previsão de gastos para o participante.  

 

11. Locais da Pesquisa:  

- (  )Penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da Silva” - Itaí/SP; 
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- (  )CRAI (Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante); Centro de atendimento da 

Defensoria Pública da União; ADUS; 

____________________________________________.  

 

12. Contato dos Pesquisadores:  

Pesquisadora Thalita Aparecida Sanção Tozi (11) 31114011 

Prof. Associado Alvino Augusto de Sá (11) 31114011 (orientador) 

 

13. Endereço do Comitê de Ética SAP: 

Rua Líbero Badaró, 600 5º andar Centro – Cep 01008-000/São Paulo. 

Tel(11) 3775-8108     e-mail: comitedeetica@sap.sp.gov.br 

 

14. Endereço do Comitê de Ética Faculdade de Direito USP: 

Largo São Francisco, 95 – 3 andar – Prédio anexo Centro – Cep 01008-000/São Paulo. 

Tel(11) 3111-4000 

 

15. Consentimento Pós-Informação:  

 

Eu, ________________________________________________, após leitura e 

compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que minha participação 

é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. 

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, no idioma de minha escolha, e 

autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo 

no meio científico.  

* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito.  

 

São Paulo,_____ de_________________ de  2016.  

 

Nome (por extenso):_____________________________________________________  

Assinatura:_____________________________________________________________ 
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ANEXO III – PORTARIA Nº02/2014 – CORREGEDORIA 

PERMANENTE – VEC/AVARÉ 
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ANEXO IV – MODELO DECISÃO JUDICIAL – REGIME ABERTO 

(PREFERÊNCIA POR RETORNO AO PAÍS DE ORIGEM) 
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ANEXO V- MODELO DECISÃO JUDICIAL – REGIME ABERTO 

(PREFERÊNCIA POR PERMANÊNCIA NO BRASIL). 
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ANEXO VI – MODELO DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA 
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