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LAUDOS CRIMINOLÓGICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XVII 

LAUDOS CRIMINOLÓGICOS
*
  

 

Nº 

D

E 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

1 

  

2ª série 

1º grau  

 

Cinco reprovações/ 

apresenta 

desinteresse e 

insatisfação 

PEB I, II 

concluídos e 

PEB III em 

curso 

Assíduo/ boa 

integração/ bom 

desempenho/ 

participativo/ 

interessado 

Grupos Introspectivo/ 

defensivo 

Rude / desenvolvimento intelectual e afetivo 

precário / recursos limitados para lidar com sua 

demanda instintiva / frio / direto / invasivo / 

mecanismos auto-contensores frágeis / 

agressividade latente e preocupante / autocrítica 

insatisfatória / passividade / falta de progresso / 

grau de responsabilidade precária. 

 

 

Regime Semi-aberto  

  

Desfavorável 

 

 

2 

 

1ª série  

1º grau 

Interrompeu os 

estudos por 

dificuldades de 

aprendizado e 

desinteresse/ seus 

pais não 

valorizavam 

 

PEB I, II 

concluídos e 

PEB III em 

curso  

Assíduo/ 

participativo/ bom 

relacionamento 

com colegas e 

professores 

Coral Satisfatório/ 

participativo 

Forte rigidez / afetivamente distante / mantém 

controle devido aos mecanismos externos / 

agressivo / fortemente impulsivo e não tolera 

frustração / auto-avaliação ética e moral  precária. 

 

Regime semi-aberto   

 

Desfavorável 

                                                      
*
 Foram omitidos dados que pudessem revelar a identidade das pessoas. 



 XVIII 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

3 

1º grau 

incompleto 

– 8ª série 

Parou de estudar 

quando foi preso 

Nível II, 

concluiu G, H 

e LP. 

Cursando as 

demais 

Assíduo/ 

participativo/ 

interessado/ 

colaborador/ 

respeitoso com 

alunos e 

professores/ 

desenvolvimento 

intelectual 

satisfatório 

Coral Satisfatório/ 

participativo 

Limitado / rebaixamento cognitivo / incapacidade 

de aprender com as experiências de introjetar 

valores adequados / autocrítica pobre e superficial / 

vulnerável / influenciável / ambicioso / 

identificação com atos de natureza anti-social para 

satisfazer interesses próprios / mecanismos auto-

contensores baixos. 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável 

 

 

4 

4ª série 

incompleta 

Iniciou a vida 

escolar aos 10 

anos/ interrompeu 

estudos devido 

migração da 

família para outra 

cidade, na qual 

passou a trabalhar 

para completar 

orçamento familiar 

PEB III 

concluído. 

Nível II nas 

disciplinas de 

LP e M 

Demonstra bom 

desempenho 

Nenhuma  Apresenta hábitos de trabalho / ausência de culpa e 

de sentimento reparatório / autocrítica precária, 

baseada exclusivamente no próprio sofrimento / 

imaturo quanto à personalidade / baixa tolerância à 

frustração / incapaz de protelar a descarga 

instintiva / imediatista / impulsivo / valores 

desajustados e egocentrados / auto-reflexão pobre 

e sem compromisso com terapêutica penal para 

reformulação e ajustamento pessoal. 

 

 

Liberdade 

condicional 

 

 Desfavorável 



 XIX 

 

 

5 

2ª série 1º 

grau 

Envolveu-se com 

drogas na escola e 

foi para a FEBEM 

PEB I Dificuldade muito 

grande em superar 

as fases de 

alfabetização/ 

ótimo 

relacionamento 

com alunos e 

professores 

Grupos Nada consta Personalidade pouco desenvolvida / voltada para o 

princípio do prazer / revela impulsividade,  

imediatismo e agressividade / mecanismos 

frenadores pouco confiáveis / tendência anti-social 

/ ostentativo / megalomaníaco / egocêntrico / 

identificado com a criminalidade. 

 

 

Regime semi-aberto 

 

 Desfavorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

6 

4ª série   Interrompeu para 

trabalhar – aos 10 

anos 

PEB III 

concluído. 

Nível II 

cursando LP 

e M  

Assíduo/ boa 

integração com 

alunos e 

professores 

Nenhuma  Adquiriu hábito de trabalho / dificuldade de 

introspectividade e de estabelecer padrões de certo 

ou errado / Auto – crítica pueril e sem contorno 

ético / mecanismos frenadores do tipo repressivo 

frágeis e pouco confiáveis / impulsivo / imediatista 

/ não convive com frustrações / não apresenta 

tentativa de regeneração. 

 

Regime semi-aberto  

 

desfavorável 

 

 

7 

2º grau 

incompleto 

Uma repetência/ 

interrompeu para 

trabalhar e por 

desinteresse 

Não está 

matriculado 

 Grupos Início recente, 

portanto sem 

avaliação 

Apresenta hábito de trabalho / não mantém contato 

com suas esferas instrutivas e emocionais / 

distanciamento afetivo para evitar que seus 

impulsos aflorem / não possui mecanismos 

antecessores adequados / autocrítica pobre e 

superficial / ajuizamento ético e moral precário / 

dissimulado / egocêntrico / agressividade 

preocupante. 

 

 Regime semi-

aberto 

 

 Desfavorável 



 XX 

 

 

8 

2ª série 2º 

grau 

Interrompeu os 

estudos devido à 

migração para 

outro estado/ uma 

reprovação/ 

dificuldade de 

aprendizado 

Não está 

matriculado 

 Nenhuma  Personalidade rude / rigidez / maneira concreta e 

direta de lidar com a realidade / imediatismo / 

impulsividade / baixa tolerância à frustração / 

rigidez dos mecanismos de defesa / reatividade 

acentuada / ambicioso / autocrítica frágil 

atribuindo a terceiros a responsabilidade por seus 

atos / valores ético morais pouco ajustados ao 

contexto social. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

9 

1º grau 

completo 

Nada consta Ensino 

Médio: LP, 

G. e H. 

concluídas. 

Cursando Q., 

F. e M. 

Nada consta Grupos Nada consta Sentimento de prepotência e busca de poder e 

valorização pessoal / egocêntrico / instável 

emocionalmente / mecanismos frenadores pouco 

confiáveis / afetividade distante / dissimulado 

rígido / intolerante / não tolera frustrações / age de 

forma imediatista / agressividade preocupante / 

não se percebe disponibilidade para regeneração. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

10 

6ª série 1º 

grau 

Interrompeu para 

fazer curso técnico 

de mecânico 

industrial 

Nível II Assíduo/ 

participativo/ 

organizado/ 

colaborador/ 

responsável/ 

compromissado 

com os estudos 

Está inscrito 

para os 

grupos 

 Frieza emocional / imediatismo / compulsividade / 

mecanismos auto-contensores frágeis / autocrítica 

superficial / tendências às mentiras e falsidades / 

valores pouco ajustados ao contexto social 

acentuadamente egocentrados. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 



 XXI 

 

 

11 

7ª série 1º 

grau 

Nada consta Concluiu o 

ensino 

fundamental  

 Curso de 

Caligrafia 

Nada consta Distanciamento afetivo / egocentrado / 

imediatismo / não convive bem com frustração / 

prepotente / agressividade preocupante / não 

dispõe de mecanismos frenadores confiáveis / 

autocrítica precária sem valorização ética moral 

dos atos praticados. 

 

 Regime semi aberto 

– Desfavorável 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

12 

3ª série 

1º grau 

Interrompeu os 

estudos devido a 

dificuldades no 

aprendizado/ 

problemas de 

tremores 

neurológicos/ 

envolvimento com 

a criminalidade 

PEB I Dispensado pelo 

depto. médico – 

sem condições 

físicas para 

freqüentar. 

Reiniciou 5 anos 

depois com 

assiduidade e boa 

evolução no 

aprendizado 

Nenhuma  Não tem qualificação profissional / 

comprometimento generalizado de personalidade ; 

limitação em todos os setores de vida mental / 

contato circunstancial com a realidade / 

dificuldade em discriminar afetos e necessidades / 

incapacidade para estabelecer e reconhecer limites 

para discernir certo e errado / comprometido no 

caráter / incapaz de tecer autocrítica de sua 

conduta sob o prisma ético moral / senso crítico 

deficitário / identifica-se com atos anti-sociais para 

satisfazer desejos e necessidades próprias / não 

dispõe de freios éticos e morais / sem índice de 

progresso pessoal. 

 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 



 XXII 

 

 

13 

 

Nunca 

freqüentou 

a escola 

Desinteresse e 

dificuldades 

financeiras 

PEB I e II Interesse pelos 

estudos/ 

participativo/ 

assíduo/ 

responsável/ bom 

relacionamento 

com colegas e 

professares 

Nenhuma  Apresenta certo hábito para o trabalho / 

perspectivas futuras frágeis (em virtude da 

condenação) / predominância das esferas mais 

instintivas e primitivas / busca satisfação imediata / 

falta de sentido construtivo na vida / instabilidade 

psíquica / vulnerável socialmente / egocentrismo ; 

mecanismos contensores fragilizados / não elabora 

autocrítica / baixos níveis de reflexão / precária 

capacidade de elaboração. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

14 

2º grau 

completo 

3 repetências Não está 

matriculado 

por ter 

concluídos os 

estudos 

dispostos pela 

unidade 

 Inscrito para 

Grupos 

 Apresenta certo hábito de trabalho / momentos de 

grande estabilidade e poucos momentos estáveis / 

dificuldades de discriminar interesses / postura de 

excessiva passividade e submissão / influenciável / 

suscetível à pressões externas / choroso / recursos 

intrapsíquicos pobres / displicência em relação a si 

/ auto – estima rebaixada / fantasias do fracasso / 

dificuldade em lidar com ansiedade, 

impossibilitando o desenvolvimento da capacidade 

de aprender com a experiência / senso crítico 

deficitário / freios éticos e morais mal estruturados 

no caráter. 

 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 



 XXIII 

 

 

15 

2ª série 1º 

grau. 

MOBRAL 

quando 

adulto 

Interrompeu 

devido mudança da 

família para São 

Paulo, era do meio 

rural . Desistiu 

quando adultos por 

problemas com a 

mãe que precisava 

de seu auxílio 

PEB II e III Participativo/ bom 

desenvolvimento 

em sala de aula 

Nenhuma  Apresenta certo hábito para o trabalho / relata 

crimes com naturalidade / desajustamento com 

valores ético-morais e sociais / impulsividade / 

carga agressiva preocupante / imediatismo / não 

consegue conviver com frustrações / mecanismos 

frenadores frágeis e pouco confiáveis / auto crítica 

precária sem qualquer valorização de cunho ético 

moral / não há sinais de evolução pessoal. 

 

 Regime semi aberto 

e comutação de 

pena  

 

Desfavoráveis 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

16 

Analfabeto Não freqüentou 

escola porque 

morava e 

trabalhava na área 

rural 

PEB III – 

concluído; 

Nível II 

conclui 

disciplina de 

LP. Está 

cursando G, 

C e M 

Interessado/ 

responsável 

Teatro  

 

Coral 

 

Festival de 

Música 

 

Boa relação com o 

grupo/ utiliza-se da 

compreensão para 

aconselhar, pontuar e 

ajudar os integrantes/ 

engajado para 

preservar união e 

harmonia do grupo/ 

presença marcante e 

rica na constituição do 

grupo 

 

 

 

 

Apresenta instabilidade trabalhista / rigidez 

marcante / primitivismo / rude / necessidade de 

valorização pessoal / agressividade e 

impulsividade represadas graças a mecanismos 

externos / mecanismos frenadores repressivos, 

rígido e pouco confiáveis / autocrítica precária / 

movimentos internos com vista à regeneração não 

são satisfatórios. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 



 XXIV 

 

 

17 

2º grau 

completo 

Nada consta   Nenhuma  Vida produtiva instável e informal / afetivamente 

distante / possui o discurso tendencioso / imaturo / 

egocêntrico / imediatista / tende a desconsiderar 

proibições e limites impostos pelo contexto social / 

não elabora auto – crítica / minimiza seu 

comprometimento com o delito / dificuldade em 

ajuizamento ético-moral / carece de 

comprometimento com a terap. Penal no sentido de 

ajustar-se ao contexto social.  

 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

18 

7ª série 1º 

grau 

Nada consta Conclui o 

ensino 

fundamental. 

Está cursando 

o ensino 

médio, do 

qual conclui 

LP, H, G e 

M. Cursa F e 

B 

Interessado/ 

responsável/ 

assíduo/ sua única 

dificuldade deve-

se a problemas 

fonoaudiológicos 

Teatro 

 

Curso de 

inglês 

 

 

 

Atendimento 

psicológico 

individual por 

três vezes 

Interessado/ 

responsável/  

preocupado com a 

disciplina e 

comportamento/ 

 

 

Reflexão sobre os 

assuntos abordados/ 

empenho/ procura 

simbolizar e significar 

seus atos 

Apresenta certa estabilidade trabalhista / contato 

pouco espontâneo / motivado por temores de 

desaprovação, crítica e recriminação / relata crimes 

buscando isenção da própria culpa e 

responsabilidade, denotando distanciamento 

afetivo marcante frente aos danos / busca de 

defesas para posicionar-se no meio de lidar com as 

demandas / rigidez / primitivismo / egocentrismo / 

avaliação superficiais e mobilizadas pelo próprio 

sofrimento / seus valores fogem do contexto social. 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 



 XXV 

 

 

19 

2ª série 2º 

grau em 

escola 

técnica 

Interrompeu para 

trabalhar 

Ensino 

médio, 

cursando M, 

Q, F e B 

Bom 

relacionamento 

com alunos e 

professores 

Grupos 

 

 

Curso de 

Inglês 

Interessado/ contribui 

com as discussões/ 

emite opiniões/ parece 

ter condições para 

reformular valores e 

comportamentos 

Apresenta certo hábito de trabalho / possui 

qualificação profissional / maior desenvolvimento 

da esfera pessoal / utiliza-se de racionalidade como 

mecanismo de defesa, dificuldade com aspectos 

emocionais / distanciamento afetivo / 

endurecimento do contato com a realidade / baixa 

capacidade de realização / prepotência e arrogância 

frente atos anti-sociais / sem auto avaliação e auto 

– crítica / característica personalista de elevada 

ostentação / egocentrado / oportunista / auto 

reflexão precária / falta de desenvolvimento de 

mecanismos auto contensores. 

 

 Regime semi aberto 

e comutação de 

pena 

 

Desfavoráveis 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

20 

1º grau 

incompleto 

Nada consta Conclusão do 

ensino 

fundamental 

e médio 

Assíduo e 

participativo 

Grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de 

música – 

violão 

Assíduo/ interessado 

pela proposta do 

grupo/ busca 

compreensão sobre 

sua prática delitiva em 

relação à própria 

história de vida/ 

demonstra 

autopunição 

 

Assíduo/ bom 

desempenho 

Procura minimizar seus delitos / omite detalhes 

comprometedores / eximi-se de responsabilidade / 

descreve-se como espectador nos crimes / 

desajustamento de caráter / não mantém contato 

com os aspectos mais primitivos de sua 

personalidade, por utilizar-se de mecanismos de 

defesa, pouco amadurecidos como negação e 

dissociação de esfera instintiva / autocrítica 

calcada no sofrimento pessoal / distanciamento 

afetivo frente aos danos provocados / valores 

desajustados ao contexto social / egocêntrico / 

identificado com atos de natureza anti-social 

visando projetos próprios. 

 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 



 XXVI 

 

 

21 

2ª série 2º 

grau 

Interrompeu por 

envolvimento com 

a criminalidade 

Nível II, 

cursando H, 

G, C. 

Bom desempenho/ 

boa capacidade de 

raciocínio/ assíduo 

e interessado 

Grupos Pouco compareceu/ 

introspectivo/ sem 

participação/ solicitou 

desligamento 

Egocentrado / autocrítica baseada apenas no 

sofrimento pessoal / imaturo / imediatista / busca 

satisfação imediata / valoriza atrativos do meio / 

agressividade contida / impulsivo / mecanismos 

frenadores frágeis e pouco confiáveis. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

22 

5ª série 1º 

grau 

Várias repetências PEB II, III 

cursando 

nível II 

Interessado e 

assíduo 

Nenhuma  Apresenta certo hábito para o trabalho/ problemas 

na área afetiva/ perspectivas futuras vagas e 

inconsistentes/ não assume o delito, afirmando 

inocência/ impulsivo/ visa satisfação imediata de 

suas necessidades/ rigidez de sentimentos/ 

desajustado/ dificuldade para relacionar-se/ 

problemas na esfera da sexualidade, gerando 

conflitos 

 

Liberdade 

condicional  

 

Desfavorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

23 

1ª série 1º 

grau 

Interrompeu por 

dificuldades de 

aprendizado e 

desinteresse 

PEB I, 

cursando 

PEB II  

Assíduo/ 

participativo/ 

interessado/ 

apresenta 

progresso contínuo 

Nenhuma  Apresenta certo hábito de trabalho, mas com 

instabilidade trabalhista/ autocrítica 

acentuadamente empobrecida/ desenvolvimento 

precário de personalidade/ rebaixamento das 

funções egóicas/ ausência de mecanismos auto-

contensores/ limitações cognitivas impedem 

introjeção de valores do contexto social/ não 

consegue tecer autocrítica/ senso crítico deficitário/ 

afetividade comprometida/ sentimentos rasos e 

auto-centrados/ agressividade preocupante/ níveis 

de reflexão e senso de responsabilidade precários/ 

caráter desajustado ao convívio social 

 

 

Regime semi-aberto 

 

Desfavorável 



 XXVII 

 

 

24 

6ª série 1º 

grau 

Interrompeu para 

trabalhar e 

colaborar no 

orçamento familiar 

Nível II Assíduo/ 

demonstra 

interesse 

Nenhuma  Análise quanto ao delito vaga e superficial / atribui 

sua participação à influência do álcool / crítica 

baseia-se exclusivamente em seus próprios 

prejuízos e ao sofrimento pessoal / egocentrismo e 

superficialismo / tendências imediatistas / 

incapacidade em elaborar análises mais profundas / 

oportunista / impulsivo / afetividade rasa / falta de 

compromisso pessoal com valores sociais / 

mecanismos auto – contensores pouco 

desenvolvidos. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

25 

3ª série 1º 

grau 

Interrompeu por 

falta de interesse 

PEB II, III e 

Nível II, 

cursando H, 

G e C. 

Conclui LP 

Assíduo/ 

participativo/ boa 

integração com os 

demais alunos 

Nenhuma  Apresenta certos hábitos de trabalho / oscilando 

períodos de instabilidade e estabilidade / 

dificuldade em discriminar interesses / displicente / 

descaso com relação ao exame / imaturo / 

imediatista / busca de gratificação para satisfazer 

demandas instintivas / agressividade latente / 

impulsividade que pode resultar em 

comportamentos inconseqüentes e desadaptados / 

auto – crítica precária / não se mostra mobilizado 

para tecer auto – crítica / volta-se aos seus próprios 

prejuízos pessoais em virtude do encarceramento / 

não vivencia sentimentos de arrependimento / 

desajustamento em relação a valores ético morais / 

não demonstra empenho na terapêutica penal que 

vise sua regeneração. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 



 XXVIII 

 

 

26 

5ª série 

1º grau 

Interrompeu para 

trabalhar/ duas 

reprovações por 

faltas 

PEB III  e 

nível II, 

concluída as 

disciplinas de 

G E LP, 

cursando C. 

Assíduo e 

participativo 

Caligrafia Assíduo e 

participativo 

Apresenta hábitos de trabalho / dificuldade em 

discriminar interesses / desenvolvimento de 

personalidade incompleta / limitação nos recursos 

intelectuais e afetivo relacionais / limitação na 

capacidade de aprender / não lida adequadamente 

com a realidade / conduta circunstancial e flutuante 

/ incapacidade de julgamento e inconsistência de 

valores / alega inocência pelo crime / não elabora 

autocrítica / eximi-se de culpa e responsabilidade / 

não tem compromisso com a terapêutica penal / 

prepotente / sedutor e manipulador / auto 

valorização de aspectos pessoais preocupantes. 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

27 

4º ano 

superior 

Interrompeu 

devido 

dificuldades 

financeiras/ 

repetência na 2ª 

série 2º grau por 

faltas 

  Grupos  

Curso de 

inglês 

Sem tempo hábil para 

avaliação 

Imediatista / baixa tolerância a frustração / busca 

direta de gratificação das demandas internas  / 

pode agir de maneira impulsiva e oportunista / 

conta com recursos intelectuais / voltado a auto-

imagem positiva / utiliza-se dessa imagem como 

mecanismo de sedução / visa manter o controle nas 

relações interpessoais / autocrítica superficial / 

níveis de reflexão e mecanismos auto – 

contensores pouco integrados / freios éticos morais 

frágeis e vulneráveis / dificuldade em lidar com 

limites / alta ambição / necessita maior 

compromisso com terapêutica penal. 

 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 



 XXIX 

 

 

28 

Nunca 

freqüentou 

a escola por 

morar na 

zona rural 

 PEB I, II, III 

e Nível II, 

cursando as 

disciplinas de 

LP e M 

Atitudes 

introspectivas/ 

senta-se no fundo 

da sala/pouco se 

relaciona com a 

classe/ não 

participa das aulas 

Nenhuma  Rude / sentimentos de inferioridade e timidez / 

dificuldade de ajustar-se ao meio / característica de 

primitivismo e ingenuidade / crítica superficial / 

não vivencia sentimento de arrependimento ou 

culpa / volta-se apenas para seus prejuízos pessoais 

/ influenciável / dissimulado / agressividade latente 

encontra-se contida por mecanismos externos / 

descompromisso com valores ético-morais / 

progresso interior insatisfatório. 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

29 

6ª série 

1º grau 

Sem nenhuma 

reprovação/ 

interrompeu para 

trabalhar 

PEB III Assíduo/ 

participativo/ bom 

relacionamento 

com colegas e 

professores 

Nenhuma  Apresenta certo hábito ao trabalho / não discrimina 

interesses / perspectivas futuras frágeis / ações e 

reações basicamente instintivas / baixa capacidade 

de aprendizagem através das experiências / 

comprometimento dos valores ético-morais / não 

dispõe de contenção para demanda instintiva. 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

30 

1º grau 

completo 

Interrompeu para 

trabalhar/ uma 

repetência na 2ª 

série 

Ensino 

Médio, 

Cursando F e 

Q 

Assíduo/ 

participativo/ 

desempenha as 

atividades sem 

dificuldades 

Nenhuma  Ego frágil / angústia interna / mecanismos 

frenadores frágeis para sua demanda agressiva / 

primitivismo / falhas constitucionais importantes / 

advindos de infância / auto – crítica superficial / 

sem respaldo de conteúdo de ordem ético morais. 

 

 

Liberdade 

condicional 

 

Desfavorável 



 XXX 

 

 

31 

5ª série 

1º grau 

Interrompeu por 

desinteresse/ 

cabulava aulas 

para vadiar/ uma 

reprovação na 5ª 

série 

Ensino Médio Nada consta Inglês 

 

Curso de 

Música – 

violão 

Nada consta Instabilidade trabalhista / perspectivas de futuro 

superficiais sem qualquer base concreta / 

impulsividade / busca satisfação imediata de suas 

necessidades / ambição maior que o poder de 

realização / oportunista / influenciável pelos meios 

externos / distanciamento afetivo / frieza frente os 

danos acarretados / recursos intrapsíquicos pouco 

satisfatórios / mecanismos contensores não dão 

conta do controle de demanda instintiva. 

 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

32 

Nunca 

freqüentou 

a escola 

Fugia de casa para 

não ir à escola 

PEB I e II 

concluídos. 

cursando 

PEB III 

Assíduo/ 

interessado/ 

introvertido/ 

dificuldade na 

assimilação e 

resolução de 

problemas 

Nenhuma  Vida produtiva indefinida / instabilidade 

trabalhista / dificuldade em discriminar interesses / 

levava vida dupla, trabalhando e praticando crimes 

simultaneamente / histórico de delinqüência como 

meio de obter gratificações e de suprir privações / 

sentimentos de desamparo e injustiça / preocupante 

hostilidade em relação ao meio / agressividade / 

autocrítica pobre e superficial / tendências anti-

sociais / não dispõe de contenção para sua 

demanda impulsiva. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XXXI 

 

 

33 

5ª série 

1º grau 

Interrompeu por 

falta de interesse, 

preguiça e duas 

repetências. 

Registra má 

adaptação escolar 

PEB III 

concluído. 

Cursando 

Nível II LP e 

M 

Assíduo/ 

comportamento 

adequado/ boa 

interação alunos e 

professores 

Nenhuma  Apresenta certo hábito de trabalho / imaturidade / 

maneira infantil de lidar com as próprias demandas 

/ impulsividade / imediatismo / pueril nos 

mecanismos de defesa / autocrítica precária, 

tentando minimizar seu comprometimento / nível 

de reflexão pobre / senso de responsabilidade 

pouco desenvolvido / freios éticos morais frágeis / 

precisa maior empenho para demonstrar melhor 

ajustamento. 

 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

34 

2º grau 

completo 

Não prosseguiu 

com os estudos 

porque precisava 

trabalhar 

  Nenhuma  Estabilidade trabalhista / perspectivas futuras não 

definidas / contato inadequado com o meio / 

escassa afetividade / baixa tolerância às frustrações 

/ não protela o prazer / agressividade latente e 

impulsividade preocupantes / falta de contenção 

adequada / atitude defensiva / egocentrismo / falta 

de compromisso com a terapêutica penal. 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XXXII 

 

 

35 

Superior 

incompleto 

Nada consta   Nenhuma  Apresenta certo hábito ao trabalho, porém instável 

quanto a permanência no emprego / predomínio da 

esfera intelectual sobre a afetiva / posiciona-se de 

forma alheia e afetivamente distante / dificuldade 

de desenvolver relações interpessoais autênticas / 

apesar de apresentar assimilação dos valores 

sociais, estes não estão incorporados à sua 

personalidade / egocentrismo / minimiza seu 

comprometimento quanto aos atos anti-sociais, 

sem culpa ou arrependimento / auto crítica pobre e 

superficial / falta de compromisso com valores de 

natureza social / dissimulado e oportunista / não 

demonstra sinais de aproveitamento das medidas 

reeducativas para sua evolução penal. 

 

 

 

 

Comutação de pena  

 

Desfavorável  

 

 

36 

7ª série 

1º grau 

Interrompeu 

estudos para 

trabalhar e compor 

orçamento familiar 

Conclui 

ensino 

fundamental. 

Está cursando 

G e B do 

ensino médio 

Participativo/ 

ativo/ responsável 

Grupos Suas intervenções 

fixam-se no dia a dia 

da prisão/ dificuldade 

de auto avaliação/ 

características de 

prisionalização 

Autocrítica pueril / procura minimizar sua 

responsabilidade frente aos crimes / não indica 

disposição pessoal para evoluir / egocêntrico / 

fortemente agressivo / dificuldade para conviver 

com frustrações de desejos e necessidades / 

afetivamente distante / desenvolvimento intra-

psíquico limitado / mecanismos frenadores pouco 

evidenciados, frágeis e nada confiáveis. 

 

Regime semi-aberto 

e comutação de 

pena  

 

Desfavoráveis 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XXXIII 

 

 

37 

Nunca 

freqüentou 

escola 

 PEB III 

concluído 

(alfabetizou-

se em outra 

unidade). 

Cursando 

Nível II – G e 

M tendo 

concluído as 

disciplinas de 

C e LP 

Boa integração 

com professores e 

alunos 

Grupos 

 

 

 

 

 

Festival de 

música 

 

Organização 

das 

festividades 

Emite opiniões de 

forma simplista direta 

e educada 

 

 

 

 

 

Ativo / participante 

Apresenta hábito de trabalho / refere-se aos crimes 

com marcante naturalidade / não expressa 

sentimento de culpa ou arrependimento / incapaz 

de tecer ajuizamento ético-moral sobre os seus atos 

anti-sociais / personalidade pouco desenvolvida / 

predomínio de vida instintiva / rude / instintos e 

impulsos agressivivos e homicidas de natureza 

perversa / recursos intrapsíquicos pobres e 

precários / desenvolvimento social aquém das 

expectativas ao convívio social. 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

38 

2º grau 

completo 

Repetência na 7ª 

série 

  Nenhuma  Perspectivas futuras dependentes de terceiros / 

energia reduzida para processar mudanças / 

comportamento defensivo e imaturo / ambicioso / 

freios éticos morais / pouco ajustados / dificuldade 

de assimilação de normas e valores / identifica-se 

com a criminalidade como forma de satisfazer seus 

desejos e necessidades / imediatista / mecanismos 

contensores frágeis para conter demanda 

impulsiva. 

 

 

Indulto  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XXXIV 

 

 

39 

4ª série 

1º grau 

Interrompeu por 

desinteresse/ foi 

reprovado seis 

vezes 

PEB I e II Assíduo/ ótimo 

relacionamento 

com colegas e 

professores/ 

participativo 

Nenhuma  Apresenta certa habilidade para o trabalho, mas de 

forma instável / dificuldade de discriminar 

interesses / perspectivas futuras frágeis e 

superficiais / imaturidade e vulnerabilidade / 

autocrítica pobre / precário senso de 

responsabilidade / impulsivo e oportunista para 

satisfazer seus desejos / níveis de reflexão pouco 

melhorados / progresso interno aquém das 

expectativas sociais. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

40 

4ª série 

1º grau 

Interrompeu por 

dificuldades 

financeiras e de 

aprendizado 

PEB II e III Introspectivo/ não 

fala em sala de 

aula/ dificuldade 

com matemática/ 

respeitoso com 

colegas e 

professores 

Grupos Nada consta Apresenta hábito para o trabalho / rígido / 

marcante frieza emocional / dificuldade no contato 

com a realidade / primitivismo / autocrítica 

insatisfatória não demonstrando afetividade com os 

danos que acarretou / recursos intrapsíquicos 

precários / níveis de elaboração comprometidos / 

agressividade latente / pode ser violento frente 

situação de forte tensão. 

 

 

Comutação de pena  

 

Desfavorável 

 

 

41 

3ª série 

1º grau 

Não continuou os 

estudos porque 

morava em área 

rural 

PEB III e 

Nível II, 

cursando LP 

e M 

Parou de 

freqüentar por 

determinação 

médica. Era 

assíduo e 

demonstrava 

empenho 

Grupos Nada consta Angustiado / sentimento de rejeição e menosprezo 

/ não lida bem com frustrações / nítida falta de 

ajuizamento ético-moral / egocêntrico – importa-se 

apenas com suas perdas pessoais / agressividade 

latente preocupante podendo aflorar a qualquer 

momento, visto a natureza superficial e frágil de 

seus mecanismos frenadores / pouco faz perante à 

terapêutica penal. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XXXV 

 

 

42 

Nada consta  PEB II Interessado/ vem 

conseguindo 

aprender as 

conteúdos 

programáticos com 

certa facilidade 

Nenhuma  Mantém hábitos de trabalho / primitivismo / 

intelectualmente rebaixado / mecanismos 

frenadores frágeis e pouco confiáveis / 

impulsividade e agressividade / autocrítica frágil – 

minimiza suas ações anti-sociais / egocêntrico / 

passividade frente à terapêutica penal / sem sinal 

de progresso interno no sentido da regeneração. 

 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

43 

1º grau 

incompleto 

Interrompeu os 

estudos para 

trabalhar 

Ensino médio Nada consta Nenhuma  Perspectivas futuras frágeis e superficiais / 

desajustado quanto aos valores ético – morais / 

tendência em minimizar seus atos criminosos, 

justificando-se de forma pueril / sem autocrítica / 

egocentrado / agressividade preocupante / não 

revela qualquer compromisso com a regeneração. 

 

 

Comutação de Pena   

 

Desfavorável 

 

 

44 

5ª série 

1º grau 

Interrompeu os 

estudos para 

trabalhar 

PEB III e 

conclusão do 

ensino 

fundamental. 

Cursando G, 

B, M e H do 

ensino médio 

Participativo/ 

assíduo/ 

interessado/ bom 

relacionamento 

com alunos e 

professores 

Grupos Solicitou 

desligamento 

alegando que 

precisava de mais 

tempo para rever sua 

vida. Inscreveu-se 

novamente, tendo 

participado de apenas 

um encontro 

Atividades produtivas instáveis / autocrítica frágil  

calcada nos prejuízos pessoais / sem elaboração 

ética moral / egocentrismo / imediatismo / não 

consegue viver com frustração de seus desejos e 

necessidades / mecanismos frenadores frágeis e 

pouco confiáveis/ tende à drogadição. 

 

Regime Semi-aberto 

e Indulto  

 

Desfavoráveis 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XXXVI 

 

 

45 

1º grau 

completo 

Sem nenhuma 

reprovação 

Ensino 

médio, 

restando 

apenas  uma 

disciplina 

para a 

conclusão 

Bom desempenho/ 

assíduo/ 

responsável/ 

participativo/ 

calmo/ 

equilibrado/ 

sensato 

Nenhuma  Mantém certo hábito de trabalho / perspectivas 

futuras frágeis / comportamento controlado no 

ambiente como tentativa de reduzir o desajuste 

frente à realidade / rígido / dificuldade de inter-

relações / discordância entre o que é capaz de fazer 

e como age / canalização pouco adequada das 

forças instintivas / agressividade e impulsividade 

oprimidas em estado latente / não apresentando 

expansão dos mecanismos contensores / assume os 

delírios referindo sentimentos de vingança e 

arrependimento / autocrítica egocentrada e calcada 

nos prejuízos sociais / traços marcantes de 

ostentação pessoal / senso de responsabilidade 

insatisfatório / egocentrismo e imaturidade. 

 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

46 

2º grau 

completo 

Repetência na 1ª, 

2ª e 4ª séries. Falta 

de concentração 

por ser super ativo 

  Nenhuma  Grande imaturidade / nível de aspiração alto e 

fantasioso / agressividade contida por mecanismos 

frenadores do tipo repressivo mas sem 

confiabilidade / mobilização pessoal para 

recuperação está vinculada aos prejuízos pessoais / 

sem qualquer posicionamento crítico de cunho 

ético-moral / não consegue avaliar o que é certo ou 

errado. 

 

 Regime semi aberto  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XXXVII 

 

 

47 

7ª série 

1º grau em 

curso 

supletivo 

Interrompeu para 

trabalhar e 

colaborar no 

orçamento 

doméstico 

Ensino médio Freqüente/ 

participativo/ 

excelente 

contribuição com 

argumentos que 

enriquecem as 

aulas/ educado/ 

cordial 

Nenhuma  Apresenta hábitos de trabalho / expectativas 

futuras dentro de sua realidade de homem preso / 

certa distância dos valores sociais / não estabelece 

auto – crítica concreta sobre seus atos anti-sociais / 

reflexão baseia-se somente nos prejuízos próprios / 

não concebe valores de cunho ético ou morais / 

dissimulado / imediatista / não consegue lidar com 

frustrações / mecanismos frenadores frágeis e 

pouco confiáveis. 

 

 

Regime semi-aberto 

e Liberdade 

Condicional  

 

Desfavoráveis 

 

 

48 

5ª série 

1º grau 

Interrompeu os 

estudos para 

trabalhar 

PEB III e 

Nível II, 

cursando as 

disciplinas de 

H, G e C 

Demonstra 

interesse pelos 

assuntos 

abordados/ bom 

desempenho e 

aproveitamento 

Nenhuma  Egocêntrico, descompromissado com os valores 

sociais / postura displicente / autocrítica precária / 

sem qualquer valorização de cunho ético – moral / 

valores egocentrados e inadequados para o 

convívio social / tende a atos anti-sociais buscando 

satisfação social imediata / impulsivo e imediatista 

/ não convive bem com as frustrações / sem 

qualquer compromisso com a terapia penal. 

 

Liberdade 

Condicional  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XXXVIII 

 

 

49 

Freqüentou 

apenas um 

ano aos 14 

anos de 

idade 

Família errante/ 

abandonou devido 

à vergonha de sua 

idade frente aos 

colegas 

PEB II e III Apresenta bom 

potencial/ 

consegue realizar 

atividades de sala 

de aula/ facilidade 

para assimilar os 

conteúdos/ 

contribui com o 

grupo 

Nenhuma   Vida produtiva e instável, sem qualificação 

profissional / instabilidade interna / incerteza 

quanto as perspectivas futuras / indício de que está 

em curso, em processo de reformulações internas / 

tem procurado refletir sobre suas dificuldades 

sociais e seus desajustamentos / encontra-se 

mobilizado para regeneração, porém suas 

características apontam marcante 

comprometimento do desenvolvimento / 

imaturidade afetivo-emocional / senso de 

responsabilidade hipodesenvolvida / impulsividade 

e imediatismo / mecanismos auto-contensores 

frágeis e pouco confiáveis / possui capacidade de 

aprender com as experiências, porém progresso 

está aquém das necessidades para um convívio 

social. 

 

 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XXXIX 

 

 

50 

7ª série 

1º grau 

Interrompeu os 

estudos para 

trabalhar 

PEB III Nada consta Nenhuma  Apresenta hábitos de trabalho / discurso vago, 

superficial e contraditório / dissimulação e omissão 

dos fatos / auto-reflexão empobrecida / crítica 

superficial / dissociação ideo-afetiva / imaturidade 

/ tendências a lidar com demandas internas e da 

realidade de maneira direta e pouco elaborada / 

impulsividade / busca de soluções auto-centradas / 

prioriza suas próprias necessidades em detrimento 

dos limites e exigências impostas pelo meio / 

rigidez nos conceitos e valores, que se mostram 

desajustados ao contexto social / não apresenta 

proposta à regeneração / sem compromisso com a 

terapêutica penal / sem desenvolvimento de 

mecanismos contensores. 

 

 Regime semi aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

51 

1º grau 

incompleto 

(8ª série) 

Interrompeu 

estudos porque 

constituiu família 

aos 17 anos 

Nível II, 

cursando as 

disciplinas de 

LP, H e M  

Assíduo/ 

participativo/ 

satisfatório com 

alunos e 

professores 

Grupos Não compareceu a 

nenhum alegando que 

estava trabalhando na 

cozinha 

Apresenta hábitos de trabalho / autocrítica 

superficial / não elabora crítica em relação ao seu 

envolvimento com o crime, atribuindo-o à droga / 

minimiza sua responsabilidade quanto aos danos 

causados / relata crime com marcante naturalidade 

/ baixa tolerância / predominância da 

impulsividade / valores egocentrados / freios éticos 

e morais precariamente introjetados ao caráter / 

priorização de demandas narcisistas / imediatista / 

oportunista / age impensadamente / tendências 

anti-sociais.  

 

Liberdade 

condicional  

 

Desfavorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XL 

 

 

52 

5ª série 

1º grau 

Vária repetências PEB II, III e 

Nível II 

Assíduo/ 

participativo/ 

ótima 

produtividade 

escolar 

Nenhuma  Apresenta certo hábito para o trabalho / 

perspectivas futuras vagas e inconsistentes / não 

assume o delito, afirmando inocência, mas não 

consegue fundamentá-la / impulsividade / visa 

satisfação imediata de suas necessidades / rigidez 

de sentimentos / desajuste / pouco tolerante ao 

relacionar-se / problema na esfera da sexualidade 

(ambivalência) / exibicionismo / comportamento 

instintivo / precário senso de responsabilidade / 

imaturo / predominância das esferas primitivas e 

impulsivas / mecanismos de controle frágeis / sem 

sinais de progresso interno. 

 

 

Liberdade 

Condicional  

 

 Desfavorável 

 

 

53 

Superior 

Incompleto 

Interrompeu para 

exercer as 

atividades de 

policial, pois foi 

transferido para 

outra cidade 

  Nenhuma  Identificado com a marginalidade / desajuste ao 

meio social / afetividade rasa / frieza de afetos / 

calculista / incapacidade de estabelecer vínculos 

duradouros afetivos / prejuízo da crítica e do senso 

ético / descontrole / reações agressivas e 

impulsivas / crime praticado com requintes de 

crueldade / personalidade anômala  e mal formada 

/ personalidade esquizóide / alta agressividade e 

periculosidade / riscos para o meio social e para a 

própria população carcerária / personalidade anti-

social / incapaz de aprender com experiências 

pessoais / refratário a qualquer tipo de programa 

terapêutico, de reabilitação e de reeducação 

proposto. 

 

Regime Semi-aberto  

 

O Parecer propõe 

seu 

encaminhamento 

para o Centro de 

Readaptação 

Penitenciária  

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XLI 

 

 

54 

1º grau 

completo 

Colégio interno. 

Interrompeu 

porque não queria 

ser seminarista. 

Iniciou curso 

técnico, mas 

desistiu em 

seguida 

Concluiu o 

ensino médio 

Nada consta Nenhuma  Apresenta certo hábito de trabalho / perspectivas 

futuras frágeis e sem consistência / aquém das 

expectativas sociais / ego mal estruturado / 

capacidade intelectual para concretização das 

idéias, porém tende a pouca vida interior / 

autocrítica pobre e superficial, desprovida de 

ajuizamentos éticos e morais, calcada somente nos 

prejuízos pessoais advindos do encarceramento / 

imaturidade / vulnerabilidade / fragilidade da auto 

contenção / precários recursos para lidar com a 

frustração / não há sinais satisfatórios de evolução 

interna voltados a regeneração. 

 

 

Graça 

 

 Desfavorável 

 

 

55 

5ª série 

1º grau 

Interrompeu 

porque não 

conseguiu conciliar 

escola com 

trabalho 

PEB III e 

Nível II. 

Conclui as 

disciplinas de 

LP e G. 

Cursando H e 

C 

Boa integração 

com alunos e 

professores/ Não é 

assíduo/ demonstra 

desinteresse e 

desânimo 

Grupos 

 

 

Curso de 

inglês 

Nada consta Limitados recursos egóicos / desenvolvimento 

incompleto da personalidade / não consegue 

realizar introjeção de valores / mecanismos 

frenadores frágeis e pouco confiáveis / identificado 

com a criminalidade / impulsivo / agressivo / 

imediatismo flagrante / autocrítica precária. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XLII 

 

 

56 

2ª série 

1º grau 

Interrompeu 

porque não gostava 

de ir à escola/ 

sempre teve 

dificuldades em 

seguir regras 

PEB II, III e 

Nível II, 

tendo 

concluído as 

disciplinas de 

G, H, LP. 

Cursa as de C 

e M. 

Não é assíduo, 

mas demonstra 

interesse/ 

integrado com 

alunos e 

professores 

Nenhuma  Reavaliado pela terceira vez, suas características 

mantém-se inalteradas / apresenta instabilidade 

trabalhista / dificuldade em discriminar interesses / 

perspectivas futuras frágeis sem qualquer base 

concreta / inconstante nos vínculos afetivos e 

sociais / desajustados / pouco capaz de introjetar 

valores ético – morais / egocentrado / impulsivo e 

primitivo / mecanismos frenadores frágeis e pouco 

confiáveis, baseado na repressão / sem indícios de 

racionalidade / indisponível para reflexão / pouco 

empenho no processo terapêutico penal. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

57 

6ª série 

1º grau 

Sem nenhuma 

repetência/ 

interrompeu para 

colaborar no 

orçamento 

doméstico 

PEB II, III e 

Nível II 

Facilidade para o 

aprendizado/ 

participativo/ 

responsável/ 

compromissado/ 

facilidade para 

trabalhar em grupo 

Nenhuma  Vida produtiva instável / imediatismo / rude / 

voltado para qualificação direta de suas demandas 

internas / impulsivo / oportunista / influenciável / 

autocrítica pobre e superficial / tende a minimizar 

sua responsabilidade frente os danos acarretados / 

egocentrismo / dificuldade em tolerar frustrações / 

imediatismo / falta-lhe freios de natureza ético 

moral / não apresenta evolução dos mecanismos 

auto-contensores. 

 

 

Liberdade 

Condicional 

 

 Desfavorável 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XLIII 

 

 

58 

2º grau 

completo 

Interrompeu para 

colaborar no 

orçamento 

doméstico/ 

reprovação na 7ª 

série, pois não 

conseguia conciliar 

estudo e trabalho 

  Grupos Assume 

responsabilidade pelo 

delito/ demonstra Ter 

refletido sobre suas 

demandas internas/ no 

início resistente e 

fragilizado, agora 

externaliza disposição 

para aprofundar suas 

ponderações 

Assume participação no delito mas definindo-a de 

“forma indireta” / procura minimizar sua 

responsabilidade / grande dificuldade de auto-

afirmação / sentimento de inadequação e menos 

valia / insegurança e timidez / suscetível às 

pressões do meio / influenciável / autocrítica pobre 

em relação ao delito praticado / características 

marcantes de ostentação / dificuldade em lidar com 

limitações pessoais / dificuldade na auto-reflexão / 

busca do caminho mais fácil para obter seus 

intentos. 

 

 

Regime semi-aberto 

  

Desfavorável 

 

 

59 

3ª série 

1º grau 

Interrompeu por 

necessidade de 

trabalhar 

PEB I  e II Assíduo/ 

demonstra 

interesse em 

realizar as 

atividades/ 

dificuldade para o 

trabalho em grupo/ 

introvertido 

Grupos Apenas como ouvinte/ 

dificuldade e 

resistência em expor 

seus sentimentos 

Apresenta hábito de trabalho / certa estabilidade 

trabalhista / assume parcialmente sua 

responsabilidade frente os delitos / tentativa de 

minimizar sua culpa / introversão e apatia para 

proteger-se / auto-reflexão auto-centrada, calcada 

nos prejuízos pessoais / egocentrado / imediatista / 

dificuldade em protelar sentimentos dos desejos / 

mecanismos auto-contensores frágeis / demanda 

agressiva e impulsiva consideráveis / valores éticos 

morais próprios e desajustados ao contexto social / 

sugere acompanhamento psicossocial para 

possibilitar melhor elaboração de conteúdos éticos-

morais e utilização de mecanismos mais adequados 

para conseguir seus objetivos.  

 

 

Regime semi-aberto 

  

Desfavorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XLIV 

 

 

60 

1º grau 

completo 

Interrompeu os 

estudos porque 

precisava trabalhar 

Não 

matriculou-se 

na escola 

 Nenhuma  Apresenta certos hábitos de trabalho / ambicioso / 

com conflitos internos / forte revolta pessoal e 

desejos de vingança / não consegue controlar 

adequadamente impulsos mais primários / 

mecanismos frenadores frágeis e pouco confiáveis 

/ egocentrado / sem compromisso com valores 

éticos-morais / manipulador / fortemente 

agressivo, utilizando-se dessas características para 

satisfazer suas necessidades / identificado com 

ações anti-sociais. 

 

 

Regime semi-aberto 

e comutação de 

pena  

 

Desfavoráveis 

 

 

61 

Superior 

completo e 

pós-

graduação 

Sempre gostou de 

estudar/ tinha bom 

relacionamento 

com os colegas 

  Grupos Inicialmente muito 

contido e observador. 

Agora passa a 

contribuir para as 

discussões com suas 

opiniões 

Possui hábitos de trabalho e estabilidade / 

defensivo, procurando evitar liberação de fantasia / 

distanciamento afetivo / arrogância / 

desconsideração / marcante rigidez de 

personalidade / dificuldade em lidar com instantes 

impulsivos / desajustes na esfera sexual. 

 

Comutação de pena  

 

Desfavorável 

 

 

62 

6ª série 

1º grau 

Duas reprovações: 

4ª e 5ª séries 

Nível II. 

Conclui as 

disciplinas de 

LP, H e G. 

Cursando as 

demais 

O aluno não 

explora seu 

potencial/ apático 

e sem vontade de 

freqüentar as aulas 

Nenhuma  Possui hábito para o trabalho / comportamento 

flutuante / fantasioso / imaturo / não convive bem 

com frustrações de seus desejos e necessidades / 

mecanismos frenadores frágeis e pouco confiáveis 

/ tipo repressivo e rígido / auto crítica superficial / 

sem avaliação consistente de cunho ético-moral. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XLV 

 

 

63 

1º grau 

incompleto 

Interrompeu 

devido sua prisão 

Nível II. 

Concluiu G, 

H e LP. 

Cursando M e 

C 

Assíduo/ 

participativo/ 

interessado/ 

colaborador/ bom 

relacionamento 

com os alunos e 

professores 

 

Coral 

 

Participativo 

 

Instabilidade trabalhista / imaturo / pueril / 

limitado / rebaixamento cognitivo significativo / 

incapacidade de aprender com as experiências e de 

introjetar valores adequados / senso crítico 

deficitário / vulnerabilidade / influenciável / altos 

níveis de ambição / limitada capacidade de 

realização identificada com ação de natureza anti-

social para satisfazer interesses próprios / 

mecanismos auto-contensores de natureza ética-

moral / mal integrado ao caráter / recursos e 

potencial baixos / interesses no sentido da 

regeneração porém nível de ajustamento 

insatisfatório. 

 

 

 

Regime semi-

aberto, liberdade 

condicional e 

comutação de pena 

–  

 

 

Desfavoráveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XLVI 

 

 

64 

2ª série 

1º grau 

Interrompeu 

devido dificuldade 

de acesso e para 

perambular na rua 

Conclui o 

ensino 

fundamental 

em outra 

unidade 

Não está 

matriculado 

Grupos Participação constante 

e ativa/ insistência em 

monopolizar as 

discussões/ assume os 

delitos praticados e 

demonstra certa 

evolução quanto à 

reflexão e 

conseqüências de seus 

atos 

Instabilidade trabalhista / sem profissão / 

perspectiva de futuro vaga / acentuado 

egocentrismo / sentimentos de revolta, ocasionados 

por vivências de abandono e instabilidade de 

vínculos / agressivo / imediatista / não consegue 

viver bem com as frustrações de desejo e 

necessidade / identificado com a criminalidade / 

senso crítico precário / não discrimina sobre certo 

ou errado / mecanismos frenadores de tipo 

repressivo. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

 Desfavorável 

 

 

65 

6ª série 

1º grau 

Interrompeu os 

estudos para 

trabalhar 

PEB II e III. 

Cursando o 

Nível II 

Resultados 

satisfatórios de 

aprendizagem/ 

assíduo/ 

responsável/ 

interessado 

Festival de 

Música 

 

Curso de 

inglês 

Nada consta Forte sentimento de abandono e solidão / postura 

de auto-suficiência e independência em relação ao 

meio social / descrença na estabilidade de vínculos 

afetivos e desconfiança dos contatos interpessoais / 

sentimento de revolta e menosprezo podendo 

potencializar a agressividade e impulsividade nos 

quais defende-se através de isolamento e 

distanciamento afetivo / não consegue tecer 

autocrítica / incapaz de elaborar ajuizamento ético 

ou moral referente aos atos antisociais / 

imaturidade / falta senso de responsabilidade / 

dificuldade com frustrações e de assimilar a 

terapêutica penal. 

 

 

Comutação de pena  

 

 Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XLVII 

 

 

66 

5ª série – 

curso 

supletivo 

Interrompeu por 

desinteresse e por 

dar preferência ao 

trabalho devido à 

carência da família 

PEB I, II, III 

e Nível II, 

tendo 

concluído LP, 

G e C. 

Cursando as 

demais 

Assíduo/  

interessado/ 

responsável/ não 

apresenta 

problemas de 

aprendizagem/ 

bom 

relacionamento 

com alunos e 

professores 

Grupos Postura de ouvinte/ 

reservado/ evita emitir 

opiniões 

Apresenta certo hábito para o trabalho / imediatista 

/ impulsividade / distanciamento afetivo / 

tendência a desconsiderar os limites impostos pelo 

meio / coloca em primeiro plano a satisfação 

imediata de suas demandas instintivas / 

agressividade preocupante / mecanismos auto-

contensores frágeis / não elabora autocrítica / 

projeta sua culpa a fatores externos, alheios à sua 

vontade / egocentrado / carece de freios éticos e 

morais / níveis de reflexão e de introspeção 

precários. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável 

 

 

67 

3ª série 

1º grau 

Registra várias 

repetências. 

Interrompeu por 

desinteresse/ 

cabulava aulas/ 

apresenta inaptidão 

escolar 

PEB  I e II Interessado/ boa 

evolução/ assíduo/ 

participativo/ bom 

relacionamento 

com alunos e 

professores 

Nenhuma  Instabilidade trabalhista / dificuldade em 

discriminar interesses / dificuldade em tecer 

autocrítica / voltado ao próprio sofrimento causado 

pelo encarceramento / sem análise elementar de 

sua conduta antisocial / desajustado ao meio 

dificultando contato com a realidade / primitivismo 

/ age mais por instinto / traumatismo em seu 

desenvolvimento anterior / falta de autenticidade / 

não demonstra sentido construtivo em suas atitudes 

/ sem desenvolvimento de mecanismos auto-

contensores para demanda impulsiva / egocêntrico 

/ identificado com valores anti-sociais / 

descompromissado com valores sociais e com a 

terapêutica penal / sem evolução pessoal / baixo 

nível de reflexão.  

 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XLVIII 

 

 

68 

5ª série 

1º grau 

Não registra 

repetências/ 

interrompeu 

devido ao 

falecimento do pai 

PEB II Bom desempenho Grupos Imaturo/ envolvido e 

identificado com a 

criminalidade/ 

resistente às mudanças 

Apresenta certo hábito para o trabalho / pouco 

amadurecimento / imediatista / baixa tolerância às 

frustrações / infantil / instintivo / impulsividade 

considerável / comportamento inadequado / 

ausência de freios éticos-morais / não apresenta 

índices preocupantes de agressividade / senso de 

responsabilidade hipo-desenvolvido / nível de 

reflexão insatisfatório / incapaz de considerar 

aspectos e conflitos internos como responsáveis 

pelo envolvimento na vida delituosa / 

comportamento inadequado / pouco adaptado / 

sem progresso com terapêutica penal / autocrítica 

pobre, fundamentada apenas nos prejuízos 

pessoais. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável 

 

 

69 

4ª série 

1º grau 

Interrompeu os 

estudos por 

dificuldades no 

aprendizado e 

devido a 

necessidade de 

colaborar no 

orçamento 

familiar/ 

reprovação na 3ª e 

4ª séries 

PEB III e 

Nível II 

Assíduo/ exceto 

quando está sem 

condições físicas, 

pois é portador de 

HIV/ concentrado/ 

introspectivo 

Nenhuma  Envolvimento com criminalidade desde cedo / 

desajustado com valores socialmente aceitos / 

visível distância afetiva de seus atos anti-sociais / 

minimiza suas ações na vida criminosa / autocrítica 

precária / sem valorização de cunho ético-moral / 

sem compromisso com regeneração / mecanismos 

auto-contensores frágeis e pueris e pouco 

confiáveis / perspectivas de futuro inexistentes 

longe da criminalidade. 

 

Comutação de pena  

 

Desfavorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 XLIX 

 

 

70 

3ª série 

1º grau 

Nada consta PEB II, III e 

Nível II 

Dedicado/ boa 

capacidade de 

entendimento 

Grupos 

 

 

 

 

Organização 

das 

festividades 

Educado/ 

questionador/ 

participativo/ 

interessado 

 

Participativo 

Instabilidade trabalhista / imaturidade / 

superficialismo / egocêntrico / forte sentido de 

poder pessoal / onipotência o leva a atuar de 

maneira inadequada / limitação de capacidade de 

reflexão e auto-análise / dificuldade no 

desenvolvimento de mecanismos contensores 

eficientes / sentimentos de revolta / coloca-se 

como vítima do sistema prisional / crítica baseada 

em sofrimento e prejuízos pessoais/ não se propõe 

à autocrítica / projeta culpa e responsabilidade ao 

meio externo / não dispõe de freios éticos e morais 

/ caráter desajustado ao contexto social / 

manipulador / não aceita limites sociais ou legais / 

identifica-se com a criminalidade como meio de 

obter bens próprios / oportunista / insatisfatória é a 

sua capacidade de aprender com as experiências. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável  

 

 

71 

5ª série 

1º grau 

Aproveitamento 

razoável 

Nível II, 

concluiu H, 

G, C e LP. 

Cursando M 

Assíduo/ 

interessado/ bom 

relacionamento 

com alunos e 

professores 

Grupos Postura de ouvinte/ 

pouco reflexivo/ 

imaturo/ 

descompromissado 

Iniciou vida produtiva precocemente / autocrítica 

precária / imaturidade / egocêntrico / sem qualquer 

vínculo com afetividade / fortemente vaidoso e 

ambicioso / impulsivo / imediatista / não consegue 

lidar com frustração / mecanismos frenadores 

frágeis e pouco confiáveis / total passividade frente 

à regeneração. 

 

 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável  

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 L 

 

 

72 

6ª série 

1º grau 

Interrompeu 

devido à 

reprovação e 

desinteresse 

Nível II, 

cursando H, 

G, e C 

Pouco interessado/ 

disperso/ conversa 

muito em sala de 

aula, 

comprometendo 

seu rendimento 

escolar 

Grupo Questionador/ 

ameaçador/ 

reivindicativo/ 

dificuldade em 

relacionar-se com os 

demais e com as 

coordenadoras/ não 

percebe limites/ 

comunica-se de forma 

agressiva/ não 

contribui com as 

discussões, 

tumultuando-as 

Vida produtiva inexpressiva / perspectivas futuras 

sem bases sólidas / displicente e pouco 

esclarecedor / dificuldade de estabelecer interação 

/ infantilidade preocupante / impulsividade / 

tendência à droga / contato com esfera subjetiva 

pobre / projeta nos outros seus fracassos e 

dificuldades / baixa capacidade de introspeção / 

nenhuma motivação para reformulação interna / 

autocrítica superficial / minimiza sua culpa / falta 

senso de responsabilidade / auto contenção 

insuficiente / impulsividade / limites internos 

desajustados / carece de freios éticos e morais na 

estrutura de seu caráter. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável  

 

 

73 

2º grau 

completo 

Não deu 

continuidade para 

trabalhar 

   Nenhuma Apresenta certo hábito para o trabalho/ dificuldade 

em discriminar interesse/ dificuldade em tecer 

autocrítica/ desajustamento ao meio/ sem contato 

com a realidade/ sem mecanismos auto-

contensores, frente a demanda impulsiva/ 

descompromissado com valores sociais e com a 

terapêutica penal 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 LI 

 

 

74 

4ª série 

1º grau 

Não deu 

continuidade 

porque morava na 

zona rural 

PEB II, III e 

Nível II, 

cursando H, 

G e C 

Respeitoso/ 

solícito/ 

interessado/ 

participativo/ não 

apresenta 

dificuldades de 

aprendizagem 

Nenhuma   

Mantém hábito de trabalho, mas com instabilidade 

/ recursos limitados tendo esfera intelectual afetada 

/ pouco amadurecido psicologicamente / rude / 

primitivo / impulsividade / imediatismo / 

descontrole / conta com uma internação no 

Hospital de Custódia de Franco da Rocha / está em 

tratamento clínico psiquiátrico por morbidez / não 

se compromete com tratamento / doente mental 

orgânico crônico  / quadro doença mental, 

recorrente / psicose orgânica esquizofrênica / 

necessita controle farmacológico regular / solicita 

transformação da pena em piedade de segurança 

para tratamento de transtorno mental e pela 

periculosidade que oferece ao meio social.  

 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável  

 

 

75 

2ª série 

1º grau 

Nada consta PEB II, III e 

Nível II. 

Conclui LP, 

cursando H, 

G e C 

Assíduo/ integrado 

com alunos e 

professores/bom 

entendimento do 

conteúdo 

programático 

Grupos Participativo/ atuante/ 

interessado/ respeitoso 

 

Indivíduo rude / considera aspectos mais concretos 

da realidade / apresenta dificuldades em lidar com 

aspectos mais complexos do convívio social / sem 

presença de elementos afetivos / relata o delito de 

forma objetiva sem complicar sua responsabilidade 

/ onipotente / incapaz de desenvolver autocrítica / 

impulsivo / instintivo / agressivo / incapaz de 

autocríticas / pode vir a ter reações explosivas e 

incontroláveis. 

 

 

 

Regime semi-aberto 

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 LII 

 

 

76 

2ª série 

2º grau 

Interrompeu 

estudos porque 

achava que não ia 

fazer falta 

Não está 

matriculado 

 Nenhuma   

Possui certos hábitos de trabalho / personalidade 

desenvolvida de forma incompleta fixadas a 

estágio contidos de desenvolvimento / indícios de 

estar desenvolvendo processo de desestruturação 

pessoal / limitação para suportar frustrações é 

pequena / necessita constante exercício para 

minimizar instabilidade, impulsividade e 

agressividade. 

 

 

Prisão Albergue 

Domiciliar e 

Liberdade 

Condicional 

 

Desfavoráveis 

 

 

77 

1º grau 

completo 

Três repetências e 

dificuldade de 

aprendizado 

Não está 

matriculado 

 Nenhuma   

Identificado com a criminalidade/ agressividade 

preocupante/ mecanismos frenadores pouco 

confiáveis/ não consegue fazer uso da razão/ não 

tece qualquer auto-valorização de cunho ético 

moral 

 

 

Regime semi-aberto 

 

Desfavorável 

 

 

78 

1º grau 

completo 

Repetência 1ª e 3ª 

séries. Interrompeu 

para trabalhar e 

porque estava 

sendo procurado 

pela polícia 

Conclui o 

ensino médio 

Freqüência 

satisfatória/ 

participativo/ 

demonstra 

interesse em 

expressar-se, 

porém o faz sem 

clareza, 

provocando 

resistência junto 

aos demais alunos 

Grupos Mantém como ouvinte  

Apresenta certo hábito de trabalho / recursos intra-

psíquicos precários / mecanismos frenadores 

frágeis e pouco confiáveis / demanda impulsiva 

frágil e pouco confiável / não convive bem com 

frustrações / autocrítica sem qualquer valorização 

de cunho ético moral / perspectivas simplistas de 

futuro. 

 

Regime semi-aberto  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE PARECER 



 LIII 

E

M 
CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

 

79 

3ª série 

2º grau 

Interrompeu 

devido à prisão 

Ensino médio Desinteressado/ 

pouco assíduo/ 

solicitou 

desligamento 

Nenhuma   

Apresenta instabilidade trabalhista / assume 

participação no assalto como circunstancial e 

impensada / procura minimizar responsabilidade 

pelo ato / disposição para introspeção e auto-

reflexão, porém ansiedade limitada / potencial para 

reformular valores / ineficiência de mecanismos 

auto-contensores pode levar ao descontrole / 

imaturidade / pouco tolerante / imediatista / senso 

de responsabilidade pouco desenvolvido / 

vulnerável à impulsividade / identificação com 

grupo de drogados. 

 

 

Regime semi-aberto 

 

Desfavorável 

 

 

80 

6ª série Interrompeu para 

trabalhar e 

completar o 

orçamento 

doméstico 

Nível II, 

cursando H, 

G e C 

Assíduo/ 

interessado/ 

participativo/ 

introvertido 

Nenhuma   

Vida produtiva sem expressão / identificado com 

valores anti-sociais / ausência de mecanismos de 

autocontrole e auto-censura / sem introjeção de 

valores ético-morais / inadequação de vínculos 

afetivos primários / desenvolvimento deficitário de 

personalidade / egocentrismo / senso crítico 

deficitário / senso de responsabilidade pouco 

desenvolvido / vulnerável / não dispõe de 

mecanismos frenadores / impulsos e tendências 

anti-sociais. 

 

 

Regime semi-aberto 

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 LIV 

 

 

81 

3ª série 

2º grau 

Interrompeu 

devido ao 

desinteresse e por 

não conciliar a 

escola com 

trabalho. Registra 

duas desistências 

na 7ª série, devido 

à greve de 

professores 

Ensino 

médio, 

cursando B, 

G e H 

Não é assíduo Grupo  

 

 

  

 

Festival de 

Música 

Participativo/ 

educado/ interessado/ 

solícito 

 

 

Interessado 

 

Apresenta hábito estável do trabalho / perspectivas 

de futuro não condizente com situação de homem 

preso, sem qualquer base sólida / em situações 

emocionais distancia-se do contato com a 

realidade, das normas e valores socialmente aceitos 

/ admite erro em seu ato anti-social, mas elabora 

autocrítica precária minimizando seu 

comportamento / predominância da esfera 

instintiva / sugere acompanhamento psicossocial 

para trabalhar seus conteúdos internos, éticos e 

morais para futuramente reunir condições para 

reinserção social. 

 

Liberdade 

condicional 

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 LV 

 

 

82 

2ª série 

2º grau 

Nada consta Ensino 

médio, 

cursando M 

Ótimo 

comportamento/ 

assíduo/ bom 

aproveitamento e 

progresso 

 

Grupos 

 

Evolução interna/ 

verbalização nula/ 

relata episódio que 

culminou para sua 

transferencia para o 

anexo, por isso não se 

expressa mais, pois 

tem medo de voltar 

para lá/ inteligente, 

mas tende à 

depressão/ controla 

obsessivamente sua 

impulsividade/ 

comportamento 

estereotipado/ sem 

espontaneidade 

 

Apresenta sinais que possui noções ético-morais, 

porém tende a inconsistência devido à falta de 

ressocialização interna / distanciamento entre 

vontade consciente e demandas interiores mais 

primitivas que estão reprimidas / grande tensão 

interna / sente-se pressionado a corresponder às 

expectativas do meio tidas como excessivamente 

elevadas e intrusas aos seus próprios desejos e 

impulsos / busca prazer de forma imediatista / 

marcante dificuldade em aceitar limites e regras 

sociais / valores ético-morais precariamente 

integrados / dissimulação / manipulação para obter 

seus interesses / mecanismos auto-contensores em 

fase de desenvolvimento – carecem de 

amadurecimento. 

 

 

Comutação de pena  

 

Desfavorável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 LVI 

 

 

83 

5ª série 

1º grau 

Três repetências/ 

interrompeu 

estudos devido à 

imigração para o 

Brasil (é oriundo 

de uma país da 

América do Sul) e 

por desinteresse 

Conclusão do 

ensino 

fundamental, 

cursando 

ensino médio, 

disciplina de 

G 

Pediu afastamento 

para exercer outras 

atividades 

Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

Inicialmente 

resistente, depois de 

Ter visto apresentação 

quis fazer parte do 

grupo/ destaca-se pelo 

interesse e 

responsabilidade 

 

Empenho/ 

dedicação/tenta 

resgatar e reformular 

valores éticos/ 

portador HIV/ 

objetivos condizentes 

com sua realidade 

 

 

Demonstra esforço para reintegrar-se socialmente / 

avaliação de cunho ético-moral consistente / 

expressa arrependimento / mecanismos frenadores 

tipo repressivo com alguma racionalidade / contém 

demanda emocional / agressividade, impulsividade 

e imediatismo contidos / mobilização para 

reformulação de valores internos. 

 

Regime semi-aberto 

e comutação de 

pena  

 

Favoráveis 

 

 

84 

6ª série 

1º grau 

Interrompeu 

estudos para 

trabalhar na 

lavoura 

PEB III, 

cursando  

Nível II  

Assíduo/ 

participativo/ bom 

desempenho 

Nenhuma   

Rude / ligado aos aspectos mais concretos da 

realidade / sem ambições / recursos intelectuais 

pouco desenvolvidos / busca soluções diretas para 

suas demandas internas / pacato e comodista / 

empenhado em ajustar seus valores aos do 

contexto social / autocrítica admitindo culpa e 

responsabilidade / empenho à reflexão / 

desenvolvendo mecanismos internos de contenção 

de sua demanda impulsiva / aproveitamento e 

assimilação da terapêutica penal. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

Favorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE PARECER 



 LVII 

E

M 
CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

 

85 

2º grau 

completo 

Interrompeu por 

motivo de trabalho 

e por achar este 

nível de ensino 

suficiente 

  Monitor do 

curso de 

caligrafia 

Interessado/ solícito/ 

paciente 

 

Apresenta instabilidade trabalhista / personalidade 

pouco amadurecida / fixação em etapas infantis de 

desenvolvimento emocional / adaptação ao meio, 

circunstancialmente  sujeito às pressões externas / 

oportunista / influenciável / tendência à 

passividade e acomodação / significativa redução 

da energia vital – o que atenua suas características 

podendo-lhe possibilitar uma adequada reinserção 

social. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

Favorável   

 

 

86 

1º grau 

completo 

Interrompeu para 

trabalhar/ registra 

uma repetência na 

2ª série 

Não está 

matriculado 

 Nenhuma    

Imaturidade / empenha-se para manter-se 

controlado / mecanismos frenadores aceitáveis / 

consciência ético moral / valorização das vivências 

/ desenvolvendo mecanismos frenadores que 

podem facilitar sua reintegração social. 

 

Liberdade 

condicional – 

favorável 

 

Obs. Negada 

posteriormente pelo 

conselho disciplinar 

por ter cometido 

falta de natureza 

grave 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

E

M 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 



 LVIII 

 

 

87 

Não 

freqüentou 

escola na 

idade 

regular. Aos 

19 anos 

freqüentou 

o 

MOBRAL 

A família era 

muito pobre, por 

isso não tinha 

condições de ir à 

escola 

PEB I , II, 

cursando o 

PEB III 

Assíduo/ 

interessado/ 

participativo 

 

Grupos 

 

Participativo/ 

interessado/ discurso 

simplista baseado em 

suas próprias 

experiências 

Perspectivas futuras frágeis, mas com consistência 

/ pessoa rude / desenvolvimento precário das 

capacidades egóicas – superiores / níveis de 

agressividade preocupantes / reflexão precária / 

postura frente aos crimes – distanciamento afetivo 

/ dificuldade de assumir culpa, arrependimento e 

autocrítica / procura autodefesa e justificativas 

para suas atitudes / vem se esforçando frente à 

terapêutica penal. 

 

Comutação de pena 

Favorável  

 

Regime semi-aberto 

Desfavorável 

 

 

88 

2º grau 

incompleto 

Interrompeu para 

trabalhar 

Ensino 

médio. 

Conclui 50% 

das 

disciplinas 

Participativo/ 

interessado/ 

solícito com 

alunos e 

professores 

Grupos Postura reflexiva/ 

contribui para as 

discussões/ sugere 

temas e textos/ 

mostra-se disposto à 

reformulação/ 

discursos coerente 

com seu 

comportamento 

 

Consegue tecer autocrítica sobre seus atos / 

valoriza família / procura ajustar seus valores 

pessoais aos sociais / sem sinais de agressividade, 

impulsividade ou imediatismo / perspectiva de 

futuro de acordo com apoio de terceiros. 

 

Liberdade 

condicional  

 

Favorável 

 

 

89 

3ª série 

1º grau 

Nada consta Nível II Assíduo/ educado/ 

respeitoso com 

alunos e 

professores 

Grupos 

 

 

 

 

Teatro 

Silencioso/ 

participação 

proveitosa 

 

 

Dedicação ativa/ 

aplicação/ 

concentração 

Certa estabilidade trabalhista / simplório / rude / 

direto nas  relações interpessoais / procura 

demonstrar empenho frente à terapêutica 

penitenciária / grande dificuldade para aprofundar 

reflexão e reformular valores / preso aos aspectos 

mais concretos da realidade / rigidez / dificuldade 

em aceitar conflitos e contrariedades pessoais / 

tendência instintivas atenuadas / acomodação 

diante do encarceramento / perspectivas futuras 

condizentes com sua realidade. 

 

Regime semi-aberto  

 

Favorável 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE PARECER 



 LIX 

E

M 
CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

 

90 

2º grau 

completo 

Pretende cursar 

ensino superior na 

área de 

computação 

  Teatro 

 

 

 

Grupos 

Responsável/ 

participativo 

 

 

Assíduo/ participativo 

 

Perspectivas de futuro condizentes com a realidade 

/ postura fragilizada / assume prática do delito 

procurando refletir sobre seu envolvimento com o 

crime / personalidade pouco desenvolvida / 

recursos intrapsíquicos pouco desenvolvidos / 

vulnerabilidade / necessita apoio / empenho no 

sentido de elaborar autocrítica e reconhecer suas 

fragilidades / imaturo / vulnerável / recursos 

intrapsíquicos escassos, porém está mobilizado 

para ajustar seus valores e propósitos pessoais ao 

contexto / empenho na terapêutica penal. 

 

 

Regime semi-aberto  

 

Favorável 

 

 

91 

2ª série 

2º grau 

Interrompeu 

porque precisava 

colaborar com 

orçamento 

doméstico/ 

Registra repetência 

na 3ª série. 

Ensino 

médio. 

Conclui LP e 

G Cursando 

B e H 

Assíduo/realiza as 

tarefas propostas 

em sala  

Nenhuma   

Apresenta hábitos para o trabalho de forma estável 

/ comportamento impulsivo / índices de que pode 

reagir ao desajuste / frágil  contato com a realidade 

/ ambicioso / dificuldades em tolerar frustrações e 

protelar o prazer / agressividade e impulsividade 

não extrapolam no meio ambiente / admite o seu 

ato porém com autocrítica pobre e superficial / 

personalidade frágil e imatura / tendência a 

influenciabilidade / freios éticos e morais 

vulneráveis com comprometimento do 

discernimento dos valores / empenho e 

disponibilidade com a terapêutica penal no sentido 

da regeneração. 

 

 

Liberdade 

condicional 

 

Favorável 

Nº 

D

E 

 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  



 LX 

O

R

D

E

M 

ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

REABILITAÇÃO 
PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

92 

2ª série 

1º grau 

Interrompeu por 

desinteresse 

PEB I e II. 

Cursando 

PEB III 

Assíduo/ 

demonstra 

interesse em 

realizar as 

atividades/ difícil 

para o trabalho em 

grupo/ introvertido 

Grupos Apenas como ouvinte/ 

dificuldades e 

resistências em expor 

seus sentimentos 

 

Apresenta certo hábito para o trabalho / vida 

produtiva no meio rural / demonstra esforço para 

manter-se equilibrado / rígido e isso dificulta 

melhora na elaboração interna / agressividade 

latente  controlada para mecanismos frenadores do 

tipo repressivo / afetividade distante. 

 

Comutação de pena  

 

Desfavorável 

 

Regime semi-aberto 

Favorável 

 

 

93 

2º grau 

completo 

Não prosseguiu 

para trabalhar 

  Grupo Pontual / respeitoso 

com coordenadoras e 

participantes/ 

responde 

positivamente aos 

limites do espaço 

grupal/ implicado com 

proposta de mudança 

 

 

Desenvolveu mecanismos frenadores dignos de 

alguma confiabilidade / estrutura de personalidade 

adequada / autocrítica presente e razoável quanto 

aos valores éticos e morais / mobilizado 

internamente para a regeneração.  

 

Comutação de pena  

Desfavorável 

 

Regime semi-aberto 

Favorável 

 

 

 

94 

Semi-

alfabetizado 

Nada consta PEB I, II, III 

e Nível II. 

Conclui LP e 

M. Cursando 

H, G e C 

Assíduo/ 

interessado/ 

empenhado/ 

integra-se bem 

com alunos e 

professores/ 

inicialmente 

postura de ouvinte, 

depois com boa 

participação 

Curso de 

caligrafia 

Respeitoso/ assíduo  

Apresenta hábito de trabalho / necessidade de 

reconhecimento e valorização pessoal / predomínio 

de esfera instintiva e sentimento de onipotência / 

dificuldade nas relações interpessoais / procura 

assumir seus crimes e avaliar as conseqüências / 

procura tecer autocrítica / empenho e disposição à 

auto-reflexão. 

 

Regime Semi-aberto 

Favorável 

 

Comutação de pena 

e Indulto 

Desfavoráveis 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  



 LXI 

O

R

D

E

M 

ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

REABILITAÇÃO 
PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

95 

 

7ª série 

1º grau 

 

Interrompeu para 

trabalhar 

 

PEB III, 

conclusão do 

ensino 

fundamental 

e médio 

 

Bom 

comportamento/ 

facilidade de 

relacionamento 

 

Grupos 

 

Respeitoso/ 

introspectivo/ 

discreto/ suas raras 

intervenções eram 

coerentes e aparentava 

segurança 

 

Sem profissão definida / melhorou contato com 

realidade objetiva e com medo interior / 

atenuamento de suas demandas instintivas  

procurando caracterizar-se de maneira mais 

adequada / desenvolvendo mecanismos de 

autocontrole mais eficazes / aumentado sua 

tolerância à frustração procurando posicionar-se de 

maneira mais adaptada / procura fazer ajuizamento 

de seus atos e tecer autocrítica reconhecendo suas 

tendências / mostra-se mais razoável diante de 

conflitos e situações adversas / níveis de 

agressividade e impulsividade mais atenuadas e 

ajustados ao convívio social / menos egocêntrico / 

maior capacidade de ressonância afetiva / 

mobilidade à auto-reflexão / empenha-se para 

desenvolver mecanismos auto-contensores 

necessários à regeneração / progressão de regime 

para consolidação das mudanças observadas. 

 

Comutação de penas 

Desfavorável  

 

Regime semi-aberto  

Favorável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE PARECER 



 LXII 

E

M 
CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

 

96 

 

Superior 

completo 

 

Nada consta 

  

Trabalha no setor 

de educação, 

ministrando aulas 

para o Nível II/ 

interessado/ 

prepara aulas 

antecipadamente/ 

preocupado/ 

paciente 

 

Organização 

de 

festividades 

 

 

Grupos 

 

Participativo 

 

 

 

 

Colaborador/ 

participativo/ 

educado/ emite suas 

opiniões e 

sentimentos/  bom 

relacionamento 

 

Procura tecer autocrítica mais adequada / assume 

certas capacidades de sua personalidade, como 

elevada ambição, prepotência e arrogância, que 

motiva sua prática delitiva / aspirações elevadas / 

necessidade de manter auto-imagem grandiosa / 

ostentação pessoal / há índices de maior contato 

com mundo interno e com suas dificuldades / 

empenhado para rever seus valores internos e 

desenvolver mecanismos auto-contensores de 

natureza ética e moral para sua demanda anti-

social / tendências pessoais mais atenuadas e mais 

ajustadas / expectativas sociais / Regime semi-

aberto pois é um importante estímulo para 

consolidação de seu processo de reformulação 

interna. 

 

Comutação de penas 

Desfavorável 

 

Regime semi-aberto 

Favorável 

 

 

97 

 

3ª série 

1º grau 

 

Não deu 

continuidade 

porque morava na 

zona rural 

 

PEB I e II, 

cursando 

PEB III 

 

Assíduo/ 

participativo/ 

contribui com as 

atividades/ 

superou 

dificuldades de 

compreensão dos 

textos 

 

Nenhuma   

Mostra-se fortemente arrependido do crime / 

demonstra sinceridade / ligeiros traços de 

primitivismo / energia vital diminuída / passivo / 

necessita estimulação / mecanismos frenadores 

razoáveis / mostra-se mobilizado para o 

amadurecimento de valores mais ajustados ao 

convívio sócio-familiar. 

 

Comutação de penas  

Desfavorável 

 

Regime Semi-aberto 

Favorável 

 

 

 

Nº 

D

E 

 

O

R

D

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

REABILITAÇÃO 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  

PARECER 
ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE PARECER 



 LXIII 

E

M 
CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

 

98 

 

2º grau 

completo 

 

Nada consta 

   

Grupos 

 

 

Curso de 

caligrafia 

 

 

Curso de 

inglês 

 

Participação ativa e 

adequada 

 

Identidade algo difusa que pode ser visto como 

indício para reformulação interna / mobilizando-se 

no sentido de tecer autocrítica procurando avaliar 

suas tendências / níveis de reflexão voláteis no 

sentido do auto-conhecimento e desenvolvimento 

de mecanismos auto-contensores para sua demanda 

anti-social / progresso interno quanto ao 

egocentrismo / desenvolvimento do senso de 

responsabilidade e compromisso maior com 

valores de natureza social. 

 

 

Liberdade 

Condicional 

Desfavorável 

 

Regime semi-aberto 

Favorável 

 

 

99 

 

7ª série 

1º grau 

 

Não deu 

continuidade por 

dificuldades 

financeiras 

 

PEB III e 

Nível II 

concluídos. 

Cursando 

ensino médio 

B e H 

 

Nada consta 

 

Grupos 

 

Bom vínculo/ 

confiabilidade/ emite 

opiniões sobre os 

temas abordados/ 

reflexivo/ empenhado 

no processo de 

reestruturação pessoal/ 

amadurecido/ 

empenha-se com a 

vida extra prisão/ 

amadurecido 

 

 

 

 

 

Estrutura desenvolvida para o crime / imatura / 

egocentrada / mecanismos frenadores frágeis / 

imediatista / não consegue tolerar frustração / 

contudo demonstra atualmente possuir limites – 

indicação de processo de reformulação e 

desenvolvimento pessoal, inclusive na capacidade 

de autocontrole. 

Liberdade 

Condicional e 

Comutação de penas  

Desfavoráveis 

 

Regime Semi-aberto 

Favorável 

 

 

 

 

 

Nº 

 

DE 

 

 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

OUTRAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO 

NÚCLEO DE 

REABILITAÇÃO 

 

 

CONCLUSÃO ACERCA DE SUA 

 

BENEFÍCIO 

REQUERIDO 

E  



 LXIV 

O 

R 

D 

E 

M 

ANTERIOR À PRISÃO NA PRISÃO 

 
ATIVIDADE 

 

PARECER 

REABILITAÇÃO 
PARECER 

CURSO OCORRÊNCIAS CURSO PARECER 

 

 

 

100 

       

Obs.: Consta apenas exame psiquiátrico – 

personalidade esquizóide pedofilia/ tendências 

sádico-homicidas / valores ético-morais 

comprometidos / atribui a culpa pelos delitos ao 

envolvimento com as drogas / incapacidade de 

entender, desenvolver e internalizar princípios 

morais / primitivo / instintivo / não vivencia 

arrependimento / frio afetivamente ao relatar o 

crime / psicopata perverso / instintos de 

perversidade / alto grau de periculosidade / 

anormal. 

 

 

Parecer 

recomendando 

transferência para o 

Centro de 

Readaptação 

Penitenciária  

 
 


