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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.   
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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.  
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1. O INDIVÍDUO E O SISTEMA PRISIONAL 

 

O Brasil apresenta uma população prisional de 607.731 indivíduos (BRASIL, 

2014. PG 11), considerada a quarta maior do mundo (atrás dos Estados Unidos, da China e 

da Rússia). No contexto nacional, São Paulo se destaca como o estado que concentra o 

maior número de presos, 36% da população prisional do país. O número de pessoas 

privadas de liberdade provenientes de outros países
11

 somam 2.784, das quais cerca de 

65% estão no estado de São Paulo (BRASIL, 2014. PG 60). Só a unidade penitenciária “Cabo 

PM Marcelo Pires da Silva”, localizada na cidade de Itaí/SP, em outubro de 2016, 

concentrava 1.198
12

 indivíduos estrangeiros. 

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) de junho 

2014
13

 fez o esforço de reunir dados objetivos que refletissem a situação problemática 

atual do sistema prisional. O número de presos excede as 377 mil vagas disponibilizadas, 

revelando a superlotação característica da maioria das unidades penitenciárias; cerca de 

40% da população prisional é composta por presos provisórios – e desta parcela, ao menos 

60% estão detidos por prazo superior aquele considerado legal; o perfil
14

 da população 

aprisionada é majoritariamente de jovens negros, de baixa escolaridade e de baixa renda; 

dentre outras questões levantadas (BRASIL, 2014).  

O DEPEN/MJ define a situação carcerária como complexa e desafiadora para o 

sistema de justiça penal, de política criminal e de segurança pública. Nesse documento de 

referência, ele aglomera quatro eixos que devem ser enfrentados pelo Estado: (i) 

alternativas penais e gestão de problemas relacionados ao hiperencarceramento; (ii) apoio à 

                                                           
11

 Não há informações completas sobre este público. A maioria das unidades penitenciárias consultadas pelo 

DEPEN/MJ (60%) informou não dispor de registros sobre a nacionalidade das pessoas privadas de liberdade. 

Os países com maior número de presos no Brasil são o Paraguai (com 350 presos), seguido da Nigéria (337) 

e da Bolívia (323) (BRASIL, 2014). 
12

 Dado disponibilizado pela diretoria da unidade penitenciária. 
13

 Infopen é o sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro oficial, produto do 

Ministério da Justiça. Tratam-se dos dados oficiais mais atualizados disponíveis.  Disponível em: < 

http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-

versao-web.pdf> , acessado em junho de 2016. 
14

 O perfil do aprisionamento brasileiro reflete a “seletividade do sistema penal” que leva a um quadro de 

“criminalização da pobreza” (ADORNO, 2006; SALLA, 2003; SALLA; BALLESTEROS, 2008; LEMGRUBER, 

2001). Ou seja, trata-se de maneiras de se fazer o sistema penal (desde o momento de construção legislativa, 

da atuação policial, da decisão do magistrado para sentenciar, do juiz da execução penal) que resulta um 

encarceramento massivo, resultando em “campos de concentração para pobres” (WACQUANT, 2001). 
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gestão dos serviços penais e redução do déficit carcerário; (iii) humanização das condições 

carcerárias e integração social; e (iv) modernização do sistema penitenciário nacional.  

A existência do eixo propositivo abordando a humanização das condições 

carcerárias é indício da situação caótica e degradante das prisões. A necessidade da 

promoção de políticas públicas de saúde, de educação, de trabalho, de cultura, de esporte, 

de assistência social e de acesso à justiça, são medidas urgentes para atenuar as condições 

atuais degradantes do cárcere, e iniciar um processo de reconhecimento da pessoa 

encarcerada e do egresso como sujeitos de direitos. Sem perder de vista que se trata de um 

inadequado “modelo de "instituição total", que desafia unicamente o gestor prisional a 

improvisar arranjos de serviços para o ambiente intramuros, de forma frágil e desconectada 

às políticas sociais do Estado” (BRASIL, 2014. PG 07).  

As revelações oficiais anteriormente expostas indicam a inadequação entre as 

atuais condições do sistema carcerário e de aprisionamento brasileiros e as condições 

determinadas como “ideais” legalmente. Relativiza-se o termo ideal, vez que ainda que se 

atingissem as metas existentes é possível considerar que se estaria diante de um cenário de 

afronta aos direitos humanos.  

A partir da literatura clássica de investigação dos efeitos do cárcere, 

“instituição total
15

” tem por base a dominação violenta e legitimada pelo Estado, 

promovendo consequências devastadoras para os indivíduos encarcerados
16

. O 

aprisionamento em ambientes pequenos, a rotina determinada, as regras rígidas, os rituais 

“despersonalizantes” (GOFFMAN,1993), a subtração da estética, do nome, a violência, a 

superlotação, enfim, as condições precárias acarretariam consequências físicas e 

psicológicas ao indivíduo, podendo resultar em situação de “deteriozação” e de 

“prisionização” (SÁ, 2014. PG 121), conforme trecho destacado: 

“A vida carcerária é uma vida em massa. Sobretudo para os presos, 

evidentemente. Como consequência, ela lhes acarreta, dependendo 

do tempo de duração da pena, uma verdadeira desorganização da 

personalidade, ingrediente central do processo de prisionização. 

Entre os efeitos da prisionização, que marcam profundamente essa 

                                                           
15

 O conceito teórico de instituição total remete a literatura referencial que possibilita reflexões que perduram 

para a realidade atual. Mas, é necessário pontuar que há elementos específicos da contemporaneidade 

ausentes no contexto de criação deste termo que altera a relação entre o indivíduo, o espaço físico da prisão e 

seu cumprimento de pena - como a existência de facções criminosas estruturadas, de aparelhos celulares e 

internet, a superlotação dos espaços prisionais, etc.  
16

 FOUCAULT (2000), GOFFMAN (1996), CAMBESSIE (2009), CHANTRAINE (2004). 
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desorganização da personalidade, cumpre destacar: perda da 

identidade e aquisição de nova identidade; sentimento de 

inferioridade; empobrecimento psíquico; infantilização, regressão”.  

 

O indivíduo é considerado um objeto na execução da pena, devendo obedecer 

às ordens e assumir o papel de encarcerado. A violência institucional pauta seu poder e 

legitimidade no “status de criminoso” (BARATTA, 1999. PG 177) - aquele que é perigoso e 

merece o sofrimento. Segundo GOFFMAN, o estigma rebaixa a característica de humano do 

indivíduo, o colocando em outro patamar diferenciado, sendo então merecedor de 

descriminações. A teoria do estigma justificaria racionalmente a inferioridade, sendo 

baseada em quaisquer diferenças: classes sociais, nacionalidade, cometimento do delito. Os 

estigmas pautam as diversas relações que se estabelecem antes, dentro do cárcere e após o 

encarceramento; com o Estado (representado por seus funcionários e instituições), com 

outros detentos (nacionais ou estrangeiros), e com a sociedade civil em geral. Não importa 

o cometimento (ou não) do delito, não importa mais o que fez e quais as condições para 

aquilo ter acontecido (se aconteceu), uma vez considerado criminoso, o indivíduo 

transmuta para o estereótipo que o define.  

Apesar dos elementos da macro observação apresentados já demonstrarem 

constatações sobre as consequências negativas para o indivíduo encarcerado, é necessário 

compreender que este trabalho investigativo encontra-se na micro observação da relação 

dos quinze indivíduos estrangeiros (presos em uma determinada instituição prisional) com 

a pena de prisão. 

 

1.1 OS GANHOS E CUSTOS SOCIAIS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

O objetivo deste trabalho é compreender a abrangência da pena privativa de 

liberdade para pessoas estrangeiras no Brasil para além da privação do seu direito de 

locomoção.  

O termo “custos sociais” tem origem no trabalho realizado por ALVARO PIRES, 

PIERRE LANDREVILLE E VICTOR BLANKEVOORT, entre os anos de 1977 e 1981. A definição 

oferecida pelos autores engloba as desvantagens, os danos, os abusos, as consequências 

negativas, sofridas ou transportadas por uma classe, uma fração de classe, um grupo, ou 
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um ser humano, em razão da existência ou do funcionamento do sistema penal. A ideia 

diretriz foi estudar as consequências negativas, muitas vezes negligenciadas, de ordem 

social, psicológica, jurídica, etc., resultantes do sistema repressor como é posto. 

Investigação inserida dentro da problemática do controle social e do papel desempenhado 

pela lei e pelo sistema penal (PIRES,1983.PG 338). 

Este conceito foi adaptado às características específicas desta pesquisa; ou seja, 

analisar a abrangência da pena de prisão para os indivíduos estrangeiros enquanto 

cumprem a pena na unidade penitenciária de Itaí. Assim, o esforço será em destacar os 

elementos que extrapolam a privação de liberdade de locomoção, a partir de como o 

indivíduo se relaciona e expressa sua vivência do cumprimento de pena. 

Buscando aproximar o máximo possível da neutralidade de observação, optou-

se por incluir “ganhos” na definição do objetivo, abrindo a possibilidade de encontrar no 

campo indivíduos que se relacionem positivamente com a vivência prisional.  

 

 

1.2 O ESTRANGEIRO 

  

O termo “estrangeiro” trazido no título deste trabalho tem o objetivo de 

destacar, de maneira neutra, um determinado grupo de pessoas. A ressalva a ser feita é 

afastar as conotações negativas que este termo possa trazer, como “estranho”, “aquele que 

não pertence”, “aquele que não é bem vindo”. Optou-se pelo seu uso por este ser o termo 

usual na sistemática normativa e prática que será estudada.  

Ao se falar em “presos estrangeiros” refere-se ao grupo de indivíduos nascido 

fora do território brasileiro
17

, e que, em razão disso, recebem do sistema jurídico-penal 

tratamento diferenciado quanto ao suposto cometimento de delito no Brasil. Trata-se de um 

grupo heterogêneo que inclui indivíduos que possuem regularização na permanência no 

Brasil, aqueles que não a possuem, indivíduos que sequer tiveram contato com o país antes 

da prisão, aqueles já estabelecidos em território nacional, os que estariam apenas de 

passagem, etc. Em face dessa heterogeneidade, não se pretende determinar com exatidão 

quem é o estrangeiro ou definir as implicações de se ser/estar estrangeiro. Há estudos que 

                                                           
17

 De acordo com o artigo 12 da Constituição Federal do Brasil. 
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refletem sobre as dificuldades para inserção na cidade
18

, os preconceitos relacionados ao 

estrangeiro
19

, mas propõe-se outra perspectiva nesse tópico. 

Trata-se de um ser humano, com sua complexidade pessoal que, para se portar 

diante do mundo, encontra-se mergulhado em uma malha de fatores corresponsáveis
20

 pelo 

seu ser/estar/agir. Assim, o estar estrangeiro pode (ou não) significar um (ou vários) fator 

influente nessa rede de fatores corresponsáveis que o influenciam no agir no mundo social.  

É nesse sentido que se propõe algumas reflexões sobre o conceito dinâmico e relacional do 

movimento de aproximação do estrangeiro a qualquer ajuste social, proposto por ALFRED 

SCHUTZ.  

O autor (SCHUTZ, 2003) apresenta uma interpretação do conceito de 

“estrangeiro” a partir da dinâmica de sua criação de relações pessoais ao se aproximar de 

grupos sociais (cultura, costumes, idioma) não conhecidos anteriormente, caracterizado 

pelo desejo de ser aceito ou tolerado pelo grupo. Note-se que há níveis de variação dessa 

interpretação a ser apresentada, de acordo com a distância espacial, cultural e social entre o 

individuo e do grupo que irá recebê-lo
21

 - principalmente ao considerarmos a aproximação 

que o mundo globalizado produz entre comunidades. 

Um grupo social, em determinado momento histórico, possuiria um certo 

“padrão cultural da vida de grupo”, o que envolveria, por exemplo, valores sociais, 

instituições, sistemas diretivos. O ator inserido em um contexto específico não consegue 

observar absolutamente tudo deste mundo social que o permeia, mas a partir de seus filtros 

                                                           
18

 Nesse sentido ver IOKOI, Zilda Márcia. Imigrantes Invisíveis: a intolerância na cidade. In: Anais do XIX 

Encontro Regional de História. Poder, Violência e Exclusão. ANDUH/SP. 8-12/09/2008. São Paulo. 

Disponível em: 

<http://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XIX/PDF/Conferencias/Zilda_Conferencia.pdf>, 

acessado em junho de 2015: BRUMES, Karla Rosário. Estudos sobre Migrações: Desafios, Diversidades e 

Evoluções. Leopoldianum, Revista. v. 39, n. 107-9. Santos: Universidade Católica de Santos. 2013;  

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; HIRANO, Sedi (Orgs.). Histórias Migrantes: um mosaico de 

nacionalidades e múltiplas culturas. São Paulo: Humanitas: FAPESP. 2014; CAVALCANTI, Leonardo; 

OLIVEIRA, Antonio Tadeu; TONHATI, Tânia (Orgs.) A Inserção dos Imigrantes no Mercado de Trabalho 

Brasileiro. Cadernos OBMigra. Ed. Especial, Brasília, 2015. Disponível em: 

php/obmigra/issue/viewIssue/1137/179>. Acesso: 15/05/2015. 
19

 Nesse sentido: “O preso estrangeiro é individuo que sofre dupla carga de preconceito: o primeiro é fruto da 

condenação penal gerando grande estigma social negativo; o segundo decorre da nacionalidade: é um 

estrangeiro que veio ao país para violar seus valores essenciais (protegidos criminalmente) de uma sociedade 

” (ABADE,2013.PG. 358).   
20

 Empresta-se aqui a ideia da criminologia clínica de terceira geração, que interpreta o ato delituoso através 

da interpretação do autor como ator (acteur situe) em meio a inúmeros fatores corresponsáveis.   (SÁ, 2015). 

Amplia-se essa interpretação da explicação do fato delituoso para o agir no mundo social.  
21

 Harman L., The Modern Stranger. NewYork: Mouton de Gruyter, 1988. apud TROMBIK, Emily. Être 

étranger en prison, in Revue des Sciences Sociales, n° 42, p. 70-77. Stasbourg: 2009. Pg.71. 
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naturais de interesse e critérios de relevância se relaciona e cria sua concepção parcial – em 

um primeiro momento considerando o mundo social como um campo de possíveis ações, 

para, em um segundo momento, se apresentar como um objeto de seu pensamento. O 

mundo social então possui um sistema de conhecimento que apesar de ser incoerente, 

inconsistente e parcialmente claro, tem aparência de suficiente coerência, e o indivíduo se 

coloca nessa relação detendo uma porção de receitas confiáveis para interpretar o mundo 

social e para controlar coisas e pessoas, a fim de obter o melhor resultado em cada situação 

com o mínimo de esforço, evitando indesejáveis consequências (SCHUTZ,2010. PG 118). 

 

Ao deixar um mundo social específico, em certa instancia, o indivíduo 

abandona uma parte de si mesmo, rumo ao incerto. O encontro com um novo grupo social 

promove colisão, uma crise entre um grupo de valores (que engloba a maneira de pensar, 

agir, enfim, de ser) que pertence ao indivíduo e aquele que pertence ao outro. Trata-se de 

uma situação que promove grande sensação de insegurança pela perda dos parâmetros que 

anteriormente o guiavam, rumo a uma investigação e busca pela compreensão do 

funcionamento/ significação do grupo já estabelecido (ZERMANI, 2005.PG99). Diante do 

choque, o estrangeiro enxerga nesse novo modelo cultural uma possibilidade de nova 

forma de vida, ou um “labirinto no qual ele tem perdido seu senso de orientação” 

(SCHUTZ,2010. PG129). 

O indivíduo então, possuidor dessa “reserva de experiências” se vê diante de 

uma nova realidade desconhecida, permanecendo no fluxo (em um movimento de vai-e-

vem) entre o seu quadro de referências e aquele que pertence ao grupo, em um processo 

investigativo, pautado em seu objetivo de aceitação. Esse tipo de experiência o coloca 

diante de questões de ordem existencial, sobre suas crenças, sua relação com os outros, e 

seu próprio status de estrangeiro (reflexões que muitas vezes podem ter lhe acometido 

antes mesmo de partir) (ZERMANI, 2005. PG 101).  

Este movimento inicia um processo de “ajuste social”. A partir das chaves de 

“estranheza” e “familiaridade”, o individuo passa a interpretar o mundo, aproximando do 

desconhecido, indagando e buscando significar o externo de maneira a torná-lo compatível 

e consistente com o arcabouço experiencial próprio. Se o esforço tem sucesso, aquele fato 

considerado até então como estranho passa a ser mais uma ferramenta, mais um dado em 

seu conhecimento - o estoque de experiências é ampliado. Ou seja, o recém chegado 

consegue naturalizar a questão, e torna o novo padrão torna-se um novo “estilo de vida, um 
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abrigo e uma proteção(...) então o estrangeiro não será mais um estrangeiro e seus 

específicos problemas terão sido resolvidos” (SCHUTZ, 2010. PG 129). 

A perspectiva de SCHUTZ transcende o viés determinista de influência de 

problemas/fatos/consequências sobre aquele determinado (objetivamente) como 

estrangeiro. Para “sentir-se à margem da sociedade brasileira” são inúmeros os elementos 

que podem ou não influenciar a construção dessa relação, como o domínio do idioma e a 

relação anterior do indivíduo com o país, enfim, vai depender da quantidade de “muralhas” 

que há entre o seu e o novo mundo social. Esta concepção permite a interpretação de “ser 

estrangeiro” em alguma sociedade, ainda que seja nacional. Corroborando com este 

raciocínio, remete-se a sensação da exclusão social (SÁ, 2015.PG.302) que pode estar 

presente na vida do indivíduo antes de adentrar ao cárcere.  

Isto posto, revela-se um viés de se encarar “estrangeiro” que se molda a 

heterogeneidade apresentada pelo grupo a ser trabalhado
22

 durante esta pesquisa, além de 

possibilitar interpretações em diferentes planos relacionais
23

, como por exemplo: o 

indivíduo estrangeiro e a sociedade brasileira, o preso estrangeiro e o sistema penitenciário, 

o preso estrangeiro em meio a outros presos.  

Não se pretende desconsiderar a peculiaridade da vivência do preso 

estrangeiro, mas afastar-se de uma perspectiva determinista externa que o etiqueta com 

uma carga de sofrimentos e problemas a partir do estereótipo de “encarcerado estrangeiro”. 

Assim, o intuito deste tópico é esclarecer que há ciência de possíveis maneiras de 

influência que ser  preso estrangeiro pode significar, mas priorizar o espaço de neutralidade 

para que, empiricamente, o indivíduo entrevistado traga os elementos que julgar influentes 

na construção de sua realidade, mantendo a singularidade de sua vivência individual
24

.  

  

 

 

                                                           
22

 Note-se que se trata de uma perspectiva que transcende a poderia inclusive refletir sobre nacionais em face 

do universo carcerário.  

23
 Recortes inspirados na obra de TROMBIK (2009). 

24
 Respeitar a singularidade em um primeiro momento, ainda que a pesquisa envolva, posteriormente, a a 

investigada da essência dos elementos trazidos para possibilitar interpretações e usar esses elementos como 

representativos não apenas para aquele indivíduo. 
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2. ASPECTOS LEGAIS E PRÁTICAS JURÍDICO- SOCIAIS 

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

pelo processo criminal até sua saída do território nacional, é composta de procedimentos 

específicos. Não há compilações normativas que guiem as condutas para os setores 

administrativo e jurídico, nem para o estrangeiro, muitas vezes resultando em uma situação 

de desconhecimento sobre como agir. Diante de indicações normativas pontuais, os atores 

envolvidos passaram a criar “padrões de atuação” - fruto da necessidade de se refletir o 

indivíduo estrangeiro na esfera criminal, por meio de tentativas/erros em situações 

conflituosas pontuais reiteradas; sendo, muitas vezes, normativados (posteriormente). Este 

capítulo pretende compilar o contexto dessa trajetória, a partir da legislação atual e de 

práticas acessadas pela pesquisadora.  

 

2.1 MACRO-OBSERVAÇÃO: O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, TRATADOS 

INTERNACIONAIS E LEGISLAÇÃO GERAL 

Igualdade. Todos são iguais (perante a lei) (?). 

Preliminarmente, identifica-se a abordagem do princípio da isonomia neste 

tópico. O objetivo está na reflexão sobre o dever ser
25

 que pauta a organização normativa, 

do seu caráter mais amplo seguindo para os institutos mais específicos, tendo em vista a 

importante função norteadora dos princípios no movimento de criação normativa.  

O princípio da isonomia é reconhecido desde as civilizações mais antigas e 

possibilita interpretações diversas a depender do foco a ele dado
26

. Pontua-se, aqui, a 

                                                           
25

 É importante frisar a ciência entre os limites de abordagem trazidos pelo “dever ser” (campo projetado 

pelos preceitos normativos) x “ser” (campo da realidade). Observando a realidade (o “ser”) do 

funcionamento do sistema penal brasileiro - a criação das leis, a aplicação pelo Judiciário e a execução da 

pena - percebe-se a existência de tratamento desigual a depender de características de indivíduos/bens a 

serem protegidos, excedendo ilegalmente a margem de discricionariedade prevista pela individualização da 

pena. Destacam-se os chamados “marcadores de diferença” que revelam alguns aspectos que podem 

influenciar na “seletividade do sistema penal”, como ao brancos e pretos, pobres e ricos, nacionais e 

estrangeiros. Para saber mais sobre essa realidade indica-se: ZAFFARONI, Eugênio.Em busca das penas 

perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. 5.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. CASTRO, Lola de 

Aniyar. Criminologia da Libertação. Trad. Sylvia Moretzsohn. Rio de Janeiro: Revan: ICC, 2005. 

PERGORARO, Juan S. Criminologia, neoliberalismo e controle punitivo. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, ano 15, n. 64, p. 338-362, jan-fev. São Paulo. 2007. 

26
 Não há como não mencionar Aristóteles, como a grande referência de pensador sobre a igualdade. Outra 

citação possível: MOREIRA, A. J. . As várias faces da igualdade. In: In: Daniel Dantas; Eliane Cruxên; 
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acepção deste princípio como limitador do desrespeito a direitos individuais, na 

incumbência de ser acionado diante de situações em que a lei é silente e para nortear a 

construção normativa. Diante da agressividade do sistema penal e da privativa de liberdade 

para os direitos individuais, o respaldo do princípio da isonomia para o indivíduo 

estrangeiro é imprescindível para impedimento de afronta à pequena porção de direitos que 

resta a qualquer encarcerado. 

Na esfera internacional, o pós Segunda Guerra Mundial marcou o movimento 

de construção e formatação de mecanismos para oficializar e assegurar o respeito a 

garantias individuais, através da concepção de um núcleo rígido de direitos inerentes ao 

indivíduo decorrentes de sua essência de humanidade
27

, devendo ser resguardados de 

maneira igualitária independente do local do planeta em que se encontre. A fim de 

exemplificar dispositivos formatados internacionalmente na temática do sistema de justiça 

e prisão, citam-se alguns tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Note-se que 

tratados internacionais, de acordo com o artigo 5º, § 3º da Constituição Federal, possuem 

força legal em território nacional:  

- Decreto nº 65.810/ 1969: a “Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial”, além de reafirmar os direitos pertencentes a todos os 

seres humanos e encorajar sua observância e defesa sem quaisquer discriminações, ainda 

estabelece um tratamento igual perante os tribunais, ou qualquer outro órgão que 

administre a Justiça (artigo V, alínea a);  

- Decreto nº 592/1992: o “Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos” pontua a 

existência de uma família humana detentora de direitos iguais e inalienáveis, e reafirma a 

igualdade das pessoas perante os tribunais e cortes de justiça (artigo 14, § 1º). Além disso, 

indica como objetivo do regime penitenciário a reforma e a reabilitação normal dos 

prisioneiros (artigo 10º, § 3º); além de garantias para toda pessoa acusada de um delito: a) 

ser informada, sem demora, numa língua que compreenda e de forma minuciosa, da 

natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada (artigo 14, § 3º, alínea a); 

                                                                                                                                                                                
Fernando Santos; Gustavo Ponce de Leon Lago. (Org.). Constituição de 1988: O Brasil 20 Anos Depois. Os 

alicerces da redemocratização. Brasilia: Senado Federal 2008. 

27
 Para compreender a origem histórica dos direitos humanos, ver: COMPARATO, Fábio K. A afirmação 

histórica dos Direitos Humanos. 10edicao. São Paulo: Saraiva. 2015; RAMOS, André de Carvalho. Curso de 

Direitos Humanos. 4edicao. São Paulo: Saraiva. 2017; GIANNATTASIO, A. R. C.. International Human 

Rights: A Dystopian Utopia. ARSP. Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie, v. 100, p. 514-526, 2014. 
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- Decreto nº 678/ 1992: a “Convenção Americana sobre Direitos Humanos” (Pacto San 

José da Costa Rica) determina a existência de direitos consequentes dos atributos de pessoa 

humana, justificando sua proteção internacional. Em seu artigo 5º, § 3º tem-se como 

finalidade da pena a readaptação do condenado, sendo assegurado o tratamento isonômico 

da proteção legal (artigo 24); além de destacar a importância do direito à informação 

(artigo 7º, § 4º). 

No âmbito nacional, a Constituição Federal é a legislação suprema e em 

diversas oportunidades incorpora o princípio da isonomia. Em seu preâmbulo, é trazido 

como objetivo da instituição do Estado Democrático garantir, dentre outros elementos, a 

igualdade e a justiça pautadas em valores supremos de uma sociedade sem preconceitos. 

No artigo 3º, inciso IV, pontua-se como objetivo da nossa república a promoção do bem de 

todos sem quaisquer preconceitos de origem. Já no artigo 5º
28

, caput, nota-se a 

preocupação em afastar qualquer tipo de discriminação, pontuando que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.  

Caminhando para a legislação que envolve especificamente o sistema penal, a 

exposição de motivos da Lei 7.210/1984 (LEP) contempla o princípio da isonomia como 

                                                           
28

 A reflexão do artigo 5º está pautada no recorte do tratamento da igualdade do estrangeiro. Todavia, 

aproveita-se o espaço para trazer referências da Constituição Federal, e seu art. 5º sobre direitos dos presos: 

ão as seguintes as garantias do preso inscritas no art. 5º: “III - ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante;(...) XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; XLVI - a lei regulará a 

individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda 

de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos; XLVII - não haverá 

penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) 

de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis; XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; XLIX - é assegurado aos presos o 

respeito à integridade física e moral; (...)L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;(...)LIV - ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal;(...)LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou 

crime propriamente militar, definidos em lei; LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 

serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada 

a assistência da família e de advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua 

prisão ou por seu interrogatório policial; LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 

judiciária; LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 

com ou sem fiança; LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; LXVIII - conceder-se-á "habeas-

corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; (...) LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro 

judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;”. 
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norteador da execução das penas
29

; assegurando ao condenado e ao internado todos os 

direitos não atingidos pela sentença ou pela lei em seu artigo 3º, especificando no 

parágrafo único o afastamento de qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou 

política.  

Na LEP atual não há previsão de especificidades sobre os estrangeiros, o que 

exemplifica a necessidade de atualização e incorporação de normativas que a tangenciam. 

Está em trâmite no Senado o Projeto de Lei nº 513 de 2013, que prevê a reforma da LEP. O 

“Grupo de Trabalho sobre a situação das Pessoas Estrangeiras Presas no Brasil”, criado 

pelo Ministério da Justiça através do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/MJ), 

Portaria nº 317, de 19 de agosto de 2014, e reconduzido pela Portaria nº 488, 31 de 

dezembro de 2014, debruçou sobre este PL, e compilou propostas para o texto da lei, 

conforme consta abaixo: 

Tabela 1 – Propostas de Alteração para a LEP 

ATUAL PROJETO DE REFORMA DA LEP PROPOSTAS DO GT 

Art. 41-A (inclusão). São direitos dos presos 

estrangeiros: 

Art. 41-B (inclusão). São direitos dos presos 

estrangeiros: 

I - entrar em contato, utilizando-se meios de 

comunicação virtual, com familiares de  até segundo 

grau previamente cadastrados no sistema; 

I - entrar em contato, utilizando-se meios de 

comunicação virtual, com cônjuge, convivente 

assim declarado, parentes ou amigos 
previamente cadastrados no sistema. 

JUSTIFICATIVA: Se para brasileiros é 

permitida visita de cônjuge, de convivente assim 

declarado, parentes ou amigos, não pode haver 

limitação do grau de parentesco (“até segundo 

grau”) para estrangeiros, sob pena de 

discriminação. 

II – informações sobre execução penal, direitos básicos 

e questões migratórias, com endereço para contato da 

Defensoria Pública, priorizando-se edição de 

informativos para presos e egressos estrangeiros 

disponíveis em  idiomas diversificados; 

II – informações sobre execução penal, contato 

de órgãos brasileiros, embaixadas e 

consulados estrangeiros, direitos básicos e 

questões migratórias, com endereço para contato 

da Defensoria Pública, priorizando-se a edição de 

informativos para presos e egressos estrangeiros 

disponíveis em idiomas diversificados. 

III – serviço de tradução para seu idioma disponibilizado 

gratuitamente. 

III – serviço de tradução para seu idioma 

disponibilizado gratuitamente. 

IV - Plantão presencial ou à distância  para unidades 

destinadas a presos estrangeiros, em tempo integral, de 

servidores com fluência em idiomas nas unidades 

destinadas a presos estrangeiros. 

IV - Plantão presencial ou à distância para 

unidades destinadas a presos estrangeiros, em 

tempo integral, de servidores com fluência em 

idiomas nas unidades destinadas a presos 

estrangeiros. 

                                                           
29

 Item 23: “Com a declaração de que não haverá nenhuma distinção de natureza racial, social, religiosa ou 

política, o Projeto contempla o princípio da isonomia, comum à nossa tradição jurídica.” 
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 V- amplo e permanente contato consular, se 

solicitado. 

VI - acesso à documentação de identificação 

pessoal. 

VII - incentivo ao acesso à educação a 

distância, sem prejuízo da participação nas 

atividades educativas existentes no 

estabelecimento penal. VIII - ter concedida a 

permanência no país, em caráter provisório, a 

título especial, durante o cumprimento de 

pena ou enquanto seja exigido, em razão de 

processo criminal em curso, a presença do 

estrangeiro em território nacional. 

IX - convívio com seus filhos e filhas que 

estejam no Brasil, por meio de visitas 

regulares. 

 §1º O exercício do direito previsto no inciso I 

poderá levar em consideração a  reciprocidade 

em favor de presos brasileiros no país de 

origem do preso estrangeiro a ser beneficiado. 

 §2º. (inclusão). As escolas penitenciárias ou 

órgãos similares responsáveis pela formação 

dos servidores públicos do sistema prisional 

garantirão em sua grade curricular cursos de 

capacitação para atuação direta com presos 

estrangeiros. 

 §3º. Na falta do serviço de tradução 

mencionado no inciso III do caput deste artigo, 

será admitida a tradução por outros presos 

estrangeiros, computando-se este trabalho 

para fins de remição de pena. 

 §4º Quando a mãe for a única pessoa  

responsável pela criança em território 

nacional e não houver responsável no país de 

origem apto a buscar a criança e ampará-la, 

será assegurada a extensão do período de 

permanência da criança com a mãe, para além 

do período mínimo de amamentação, em 

unidade prisional com espaços adequados 

para o regular desenvolvimento da criança. 

 §5º Em caso de haver família no exterior apta 

ao amparo da criança, filhos  de  pessoas 

estrangeiras privadas de liberdade poderão 

ser encaminhados ao país de origem, 

respeitado o interesse da criança e a vontade 

da mãe ou do pai, com a anuência destes e de 

quem mais detenha o poder familiar, 

esgotadas as alternativas de manutenção dos 

filhos com a  mãe ou o pai, desde que 

autorizado por Juiz competente e observada a 

regulamentação do Ministério da Justiça. 
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 §6º Deverão ser assegurados todos os trâmites 

necessários aos encaminhamentos referidos no 

parágrafo anterior. 

Capítulo II Capítulo II 

Dos Estrangeiros Dos Estrangeiros 

Art. 197-P Os estrangeiros gozam dos mesmos direitos, 

deveres e garantias aplicadas aos brasileiros. 

Art. 197-P Os estrangeiros gozam dos mesmos 

direitos, deveres e garantias aplicadas aos 

brasileiros. 

§1º O processo de expulsão ou a protocolização do 

pedido de entrega, ainda que já decretado, não impede 

os benefícios previstos nesta Lei. 

§1º O processo de expulsão ou a protocolização 

do pedido de entrega, ainda que já  decretado, 

não impede os direitos previstos nesta Lei. 

§2º Os benefícios para obtenção de regime aberto para 

estrangeiro em situação irregular serão concedidos 

mediante recolhimento domiciliar e monitoramento 

eletrônico. 

PROPOSTA DO GT: 

 
SUPRESSÃO do §2º: O texto original traz 

tratamento desigual aos presos brasileiros e 

estrangeiros. Paradoxal afirmar no caput que 

“estrangeiros gozam dos mesmos direitos, 

deveres e garantias aplicadas aos brasileiros” 

e logo em seguida estabelecer discriminação. 

§3º O trabalho de estrangeiro em situação irregular, até 

que se efetive a transferência, pode ser temporariamente 

autorizado em órgãos públicos pela autoridade judicial 

competente. 

PROPOSTAS: 

Segundo a regra do caput, a autorização de 

trabalho se dará nos mesmos moldes daqueles 

feitos aos presos brasileiros, de modo que o 

parágrafo terceiro é desnecessário. 

 
Caso seja mantido, sugere-se a supressão do 

termo “em situação irregular” e da expressão 

“até que se efetue a transferência”. 

Art. 197-Q (inclusão). Toda e qualquer prisão de 

estrangeiro em situação irregular no País, após autuada a 

guia de recolhimento, será comunicada pelo Juízo no 

prazo máximo de 5 dias ao  Ministério da Justiça e ao 

Ministério das Relações Exteriores, os quais 

diligenciarão a comunicação  ao estado de origem. 

Art. 197-Q (inclusão). A autoridade judiciária 

deverá comunicar a prisão de qualquer pessoa 

estrangeira ao Ministério da Justiça e à missão 

diplomática ou consular de seu Estado  de 

origem ou, na sua falta, ao Ministério das 

Relações Exteriores, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. 
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Parágrafo único. A comunicação obrigatoriamente 

indicará o local de custódia do estrangeiro e, no caso de 

condenação transitada em julgado, será acompanhado de 

cópia da decisão penal condenatória e da respectiva guia 

de recolhimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
§ 1º A comunicação de que trata o caput deste 

artigo será acompanhada dos seguintes 

documentos: 

 
I - na hipótese de prisão cautelar, de cópia da 

decisão que decretou ou manteve a prisão. 

 
II- na hipótese de prisão definitiva, de cópia 

da sentença penal condenatória ou do acórdão 

transitado em julgado e da respectiva guia de 

execução. 

 

SUGESTÃO:  adoção da redação  da  

Resolução 

162 do CNJ, a qual tornou mais céleres os 

mecanismos de comunicação às autoridades 

consulares para os casos de presos 

estrangeiros. 

Art. 197-R (inclusão). A decisão que conceder 

progressão para o regime aberto, livramento condicional 

ou extinguir  a  punibilidade determinará a imediata 

comunicação ao Ministério da Justiça. 

Art. 197-R Caberá ao juiz da execução penal 

comunicar ao Ministério da Justiça e à missão 

diplomática ou consular do Estado de origem 

do preso estrangeiro, ou, na sua falta, ao 

Ministério das Relações Exteriores, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias: 

 
I- a progressão ou regressão de regime; 

 
II - a concessão de livramento 

condicional; 

 III - a extinção da punibilidade. 

§1º A comunicação de que trata o caput deste 

artigo será acompanhada da respectiva 

decisão. 

 
§2º Caberá ao juiz da execução penal 

comunicar ao   Ministério   da   Justiça,   com  

antecedênciamínima de 60 (sessenta) dias, o 

término da pena ou emissão de certidão de 

cumprimento de pena. JUSTIFICATIVA: 

agilizar o procedimento de expulsão, evitando 

que o estrangeiro seja submetido à prisão para 

fins de expulsão. 

 
SUGESTÃO: adoção da redação da Resolução 

162 do CNJ 

§1º A comunicação de que trata este artigo será 

acompanhada de cópia de decisão. 

 

§2º A guia de execução de pena por estrangeiro conterá 

informações sobre sua nacionalidade e país de residência 

legal e permanente. 
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Art. 197-S (inclusão). A transferência do condenado 

estrangeiro para cumprimento de pena em outro País 

poderá ser efetuada por ordem judicial, com 

requerimento do interessado, na forma da lei, Tratado ou 

Convenção. 

Art. 197-S (inclusão). A transferência do 

condenado estrangeiro para cumprimento de pena 

em outro País será autorizada por ordem 

judicial, com requerimento do interessado, na 

forma da lei, Tratado ou Convenção, ou com 

base em promessa de reciprocidade do país 

que  o receberá. 

 
SUGESTÕES: A transferência de condenado 

é matéria de cooperação jurídica – ou seja, 

tanto o Estado Brasileiro quanto o Estado 

Estrangeiro devem autorizar, conforme os 

tratados vigentes, independente de ordem 

judicial. Importante sugerir aos Juízes que 

informe, no ato da sentença condenatória, 

sobre a possibilidade de transferência para 

cumprimento da pena em seu país de origem. 

Tal modificação é bastante relevante, pois 

permitiria a realização de transferência de 

presos para países com os quais não temos 

tratados bilaterais. 

Art. 197-T (inclusão). A expulsão de presos será 

efetivada após regular  procedimento regulamentado 

pelo Ministério da Justiça. 

 

§1º Os filhos de presa estrangeira em situação irregular 

poderão ser encaminhados ao País de origem, respeitado 

o interesse da criança e após anuência da mãe e de quem 

mais detenha o poder familiar, desde que autorizado 

pelo Juiz competente e observada a regulamentação pelo 

Ministério da Justiça. 

Retirar “em situação irregular” 

§2º O Juiz da Execução poderá autorizar a efetivação da 

expulsão do estrangeiro condenado ainda que na 

pendência do cumprimento de pena, quando a medida se 

mostrar adequada e suficiente às finalidades da execução 

da pena e atender ao interesse nacional. 

 

§3º O sistema informatizado conferirá  agilidade aos 

processos de expulsão. 
SUGESTÃO: Retirar §3º, pois escapa ao 

escopo da execução penal a organização 

interna dos poderes. 

 Art. 197-U (inclusão). 

No ingresso da pessoa estrangeira no sistema 

prisional, devem ser colhidas informações 

gerais sobre: 

I - Existência de algum tipo de deficiência 

ou problema de saúde; 

II-Possível gestação; 

III- Número, idade, responsáveis e localização 

dos filhos. 

Fonte: “Relatório sobre a situação das pessoas estrangeiras presas no Brasil” Pg.27/31, negrito e grifo 

nosso. 
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2.2 A EXPULSÃO 

A Expulsão é o ato de retirada compulsória do estrangeiro de território nacional 

vedando-lhe peremptoriamente o retorno em razão de comportamento nocivo aos 

interesses do Estado, sendo efetivada através de decisão fundamentada do Poder 

Executivo, razão pela qual se considera ter natureza administrativa. Está disciplinada nos 

artigos 65 a 75, do Título VIII do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80, alterada pela Lei 

6.964/81), no artigo 338 do Código Penal, além de outros dispositivos esparsos na 

legislação nacional, como o Decreto 98.961/90 - regulamentou a expulsão do estrangeiro 

condenado por tráfico de entorpecentes, e o Decreto nº 86.715/81 - regulamentou a Lei 

6.815/80, e ainda na Instrução de Serviço nº 03/97- DPMAF/DPF (PARDI, 2015). 

 

2.2.1 CAUSAS JUSTIFICATIVAS PARA A EXPULSÃO – ESTATUTO DO 

ESTRANGEIRO  

De acordo com o caput do artigo 65 do Estatuto do Estrangeiro, a Expulsão é 

aplicada para o indivíduo que atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou 

social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento 

o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Note-se que os itens elencados no 

referido dispositivo legal são amplos e possibilitam diferentes interpretações. Para 

compreender o que o legislador quis expressar, é preciso acessar o momento de sua 

criação.  

O Estatuto do Estrangeiro foi formulado e editado na vigência do Regime 

Militar (1964-1985), momento histórico brasileiro em que se sacrificava a liberdade, as 

garantias constitucionais e os direitos humanos, com o intuito de resguardar o valor 

segurança nacional
30

. Neste contexto, o próprio brasileiro nato era punido com ações 

expulsórias como o exílio e o banimento, não sendo absurdo pensar que ao estrangeiro que 

atentasse contra a segurança nacional ou contra a ordem política ou social caberia sua 

expulsão em definitivo do país. Ainda no que tange a delimitação desta ação é possível 

                                                           
30

 “A Doutrina da Segurança Nacional vinculava-se ao ideário relacionado à Guerra Fria de perseguição do 

“inimigo comunista”. Assim, justificavam-se limitações da liberdade, das garantias constitucionais e dos 

direitos humanos em prol da preservação da "segurança nacional".  Esse sacrifício do bem-estar social, se 

traduziu-se em ações legislativas, políticas institucionais, e na atuação dos órgãos oficiais na caça ao 

“inimigo interno””. (COIMBRA, Cecília Maria Bouças. Doutrinas de Segurança Nacional: banalizando a 

violência. In Psicologia em estudo.Vol.05. Nº02. Universidade Estadual de Maringá: 2000.pg.1-22). 
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recorrer a Lei 7.170/83 responsável por definir crimes contra a segurança nacional e a 

ordem política e social, ainda vigente. 

Ao se observar ações que atentem contra a tranquilidade ou moralidade 

pública, percebe-se que se trata de uma possibilidade abstrata e ampla. Nesse quesito é 

possível englobar quaisquer cometimentos de crimes encontrados tipificados no Código 

Penal ou leis esparsas, sejam eles ensejadores de ações penais públicas ou privadas; uma 

vez que atingem bens jurídicos considerados essenciais pela/para a sociedade, ofendendo 

direta ou indiretamente a coletividade. De acordo com PARDI
31

, após a redemocratização 

do país, a portaria ministerial de expulsão está relacionada à questão da legalidade, sendo 

99,9% dos casos em razão de cometimento de delito em território nacional com trânsito em 

julgado. 

 Atentar contra a economia popular remete a ações definidas na Lei 1.521/51, 

complementada pela Lei 8.137/90, reguladoras dos crimes contra ordem econômica e 

relações de consumo analogicamente incluídos em razão da uniformidade do bem jurídico 

protegido. 

Por fim, o artigo estabelece ações cujo procedimento o torne nocivo à 

convivência e aos interesses nacionais. Mais uma vez destaca-se a imprecisão dos 

elementos descritos no artigo 65. De acordo com PARDI o uso da palavra nocivo remete ao 

ato de causar dano por meio de ações, ou seja, é a consequência de quaisquer condutas não 

especificadas. “Assim, se um estrangeiro praticar um crime previsto na lei de segurança 

nacional, ainda atenta ele contra a tranquilidade pública, tornando-se assim, nocivo aos 

interesses nacionais” (2015. PG 66). 

Há, ainda, outras causas genéricas previstas nas alíneas do parágrafo único do 

artigo 65: praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil; havendo 

entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for 

determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação; entregar-se à vadiagem 

ou à mendicância; ou desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para 

estrangeiro. Os dois primeiros itens se voltam a abarcar atividades que objetivam fraudar 

                                                           
31

 Entrevista realizada com Luis Vanderlei Pardi, delegado de polícia federal que trabalhou por alguns anos 

no setor da Imigração, em 16/02/2017 na sede da Polícia Federal, Lapa. 
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os requisitos estabelecidos por lei para o ingresso e permanência no Brasil
32

; e o último faz 

referência ao artigo 125 do Estatuto do Estrangeiro.   

O item de entregar-se à vadiagem ou à mendicância requer algumas reflexões, 

vez que simboliza uma política migratória da época que buscava escolher os imigrantes, de 

acordo com seu potencial para agregar ao crescimento econômico do Estado, refutando 

mão de obra desqualificada, para evitar o aumento de desemprego e déficit público. Trata-

se de uma política migratória mundial e, mesmo sendo o Brasil fruto de políticas anteriores 

de migrações e miscigenações, o momento histórico apresentava certa estabilidade do 

mercado de trabalho, e o incentivo desenfreado de imigrações era considerado uma 

ameaça. Esta lógica fica clara ao se observar a limitação da política migratória trazida pelo 

artigo 16
33

, enquadrando-se a mendicância e da vadiagem dentre as justificativas para a 

Expulsão
34

 (PARDI, 2014.PG. 70). 

Passa-se então, para o artigo 125 que elenca infrações específicas do Estatuto e 

suas respectivas penalidades, que abarcam sanções criminais e a pena de expulsão para 

quatro de suas infrações: infringir o disposto no artigo 106
35

 ou 107
36

; introduzir 

                                                           
32

 “É importante ressaltar que aqui a fraude não abrange apenas a entrada ou permanência de maneira 

irregular, mas tem como pressuposto a entrada regular do estrangeiro no país, porém de forma fraudulenta. É 

o caso daquele que se utiliza de visto falsificado ou falsifica qualquer tipo de certidão ou documento exigido 

para obter a permanência no país. A entrada irregular por si só da ensejo a outra medida de retirada 

compulsória, a deportação, e somente nos casos em que ela não for aconselhável, por se mostrar inviável à 

retirada do estrangeiro do país, é que será determinada a sua expulsão, seja por reiteradas deportações, sem a 

devida quitação dos custos por parte do estrangeiro (art.64), seja por se mostrar violento e agressivo no ato da 

deportação” (PARDI, 2014.Pg.68). 

33
Art.16: “A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-obra especializada aos vários setores 

da economia nacional, visando à Política Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, 

ao aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos para setores específicos”. 

 

34
 Note-se que este dispositivo permanece ainda que a mendicância não seja mais considerada crime ou 

infração penal, e a contravenção de vadiagem apesar de ainda tipificada já ter caído em desuso, caminhando 

no mesmo sentido da anterior. 

35
 Art. 106. É vedado ao estrangeiro: I - ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive 

nos serviços de navegação fluvial e lacustre; II - ser proprietário de empresa jornalística de qualquer espécie, 

e de empresas de televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária dessas empresas; 

III - ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das empresas mencionadas no item anterior; IV 

- obter concessão ou autorização para a pesquisa, prospecção, exploração e aproveitamento das jazidas, 

minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica; V - ser proprietário ou explorador 

de aeronave brasileira, ressalvado o disposto na legislação específica; VI - ser corretor de navios, de fundos 

públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro; VII - participar da administração ou representação de sindicato 

ou associação profissional, bem como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada; 

VIII - ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais; IX - possuir, manter ou operar, mesmo como amador, 

aparelho de radiodifusão, de radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento; e X - prestar 

assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também aos estabelecimentos de internação coletiva. § 

1º O disposto no item I deste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca. § 2º Ao português, no gozo 
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estrangeiro clandestinamente ou ocultar clandestino ou irregular; fazer declaração falsa 

em processo de transformação de visto, de registro, de alteração de assentamentos, de 

naturalização, ou para a obtenção de passaporte para estrangeiro, laissez-passer, ou, 

quando exigido, visto de saída; infringir o disposto no artigo 26, § 1º
37

 ou 64
38

. Observa-se 

que este artigo coloca a expulsão ao pé de igualdade com a sanção criminal. A reflexão 

sobre a natureza dessa medida será realizada no próximo tópico. 

Por fim, indica-se a única previsão legal que sanciona com a expulsão ato 

cometido por estrangeiro fora dos limites territoriais nacionais, a extradição/deportação 

convolada; nos casos de não retirada do estrangeiro do território nacional no prazo de 60 

dias da comunicação oficial ao país requerente, e a motivação da extradição 

recomendando, o indivíduo fica sujeito à expulsão.  

Perante a exposição das justificativas, percebe-se a abstração que caracteriza as 

causas “taxativas” elencadas pelo Estatuto do Estrangeiro, não havendo definição objetiva 

e limitada de condutas que serão sancionadas com a medida expulsória. Resta nítido o 

objetivo do estado de exceção da época em manter textos normativos abertos com condutas 

indiretamente definidas pelas suas consequências, originando ambiguidade na 

interpretação e espaço para arbitrariedade na decisão e justificação de possíveis atos de 

força. Ainda que o Estado busque hoje reafirmar a importância de repelir ações 

                                                                                                                                                                                
dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade, apenas lhe é defeso: a) assumir a 

responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas mencionadas no item II deste 

artigo; b) ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive de navegação fluvial e 

lacustre, ressalvado o disposto no parágrafo anterior; e c) prestar assistência religiosa às Forças Armadas e 

auxiliares. 

36
 Art. 107. O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer atividade de natureza política, 

nem se imiscuir, direta ou indiretamente, nos negócios públicos do Brasil, sendo-lhe especialmente vedado: I 

- organizar, criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades de caráter político, ainda que tenham por fim 

apenas a propaganda ou a difusão, exclusivamente entre compatriotas, de ideias, programas ou normas de 

ação de partidos políticos do país de origem; II - exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no 

sentido de obter, mediante coação ou constrangimento de qualquer natureza, adesão a ideias, programas ou 

normas de ação de partidos ou facções políticas de qualquer país; III - organizar desfiles, passeatas, comícios 

e reuniões de qualquer natureza, ou deles participar, com os fins a que se referem os itens I e II deste artigo. 

37
 Art. 26. O visto concedido pela autoridade consular configura mera expectativa de direito, podendo a 

entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado ocorrendo qualquer dos casos do artigo 7º, ou a 

inconveniência de sua presença no território nacional, a critério do Ministério da Justiça. § 1º O estrangeiro 

que se tiver retirado do País sem recolher a multa devida em virtude desta Lei, não poderá reentrar sem 

efetuar o seu pagamento, acrescido de correção monetária. 

38
 Art. 64. O deportado só poderá reingressar no território nacional se ressarcir o Tesouro Nacional, com 

correção monetária, das despesas com a sua deportação e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida 

à época, também corrigida.   
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desrespeitosas e nocivas à coletividade, a expulsão, nos moldes de sua aplicação
39

 está em 

desacordo com toda a lógica legal
40

 construída. 

 

2.2.2 NATUREZA JURÍDICA DA EXPULSÃO 

Apesar da utilização da palavra pena no artigo 125 do Estatuto do Estrangeiro, 

formalmente, a Expulsão é considerada uma sanção administrativa. O procedimento de 

Expulsão é independente e corre paralelamente ao processo judicial criminal, conforme 

será explanado no próximo tópico. Diz-se “formalmente”, pois, considerando a agressão 

dessa medida aos direitos individuais, o seu caráter perpétuo consegue extrapolar limites 

dados pelo próprio direito penal, possibilitando a definição de ser a Expulsão 

essencialmente uma sanção penal (PARDI, 2015. PAG. 76).  

O direito penal é considerado a ultima ratio do sistema jurídico, legitimado 

para aplicar as sanções consideradas mais graves no ataque aos direitos individuais. Em 

razão da gravidade, há uma sistemática de princípios e normas que se propõe a restringir a 

aplicação de sanção penal (ainda que, muitas vezes, limitadas à ótica do dever ser). Os 

princípios da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, e da presunção de inocência, são 

exemplos; assim como a limitação temporal de 30 anos para a execução da pena 

considerada a mais cruel de todas (pena privativa de liberdade). Além de ser vetado o 

caráter perpétuo, o individuo sentenciado em definitivo por uma pena (ou a soma das penas 

a ele culminadas) privativa de prisão superior, o seu cumprimento se dará por no máximo 

30 anos.  

Em face desse cenário e entendendo que a expulsão é a privação da liberdade 

de o indivíduo circular pelo nosso país, é razoável a compreensão de uma essencialidade 

de sanção penal, no sentido de resguardar os direitos humanos e a coerência com a 

estruturação normativa. De sorte que, ainda que considerada uma sanção administrativa, é 

legítimo o apelo à aplicação dos princípios penais ao longo do procedimento, bem como a 

limitação temporal de 30 anos. 

                                                           
39

 Autorizando a aplicação de uma medida sancionatória perpétua, de forma automática, nos casos de 

cometimento de crime doloso pelo estrangeiro em território nacional (PARDI, 2014.PG75). 

40
 Para entender melhor, vide tópicos anteriores. 
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Vale frisar que o próprio delegado da Polícia Federal e Coordenador-Geral de 

Polícia de Imigração do Departamento de Polícia Federal (CGPI/DPF), José Luiz Povill
41

, 

sugeriu a judicialização do processo de expulsão (como é o exemplo de Portugal), 

retirando de uma autoridade única administrativa, devido à ausência de critério objetivo 

para sua aplicação, restando a cargo da discricionariedade do MJ. 

 

2.2.3 O PROCEDIMENTO DA EXPULSÃO  

O objetivo deste tópico é pontuar algumas informações gerais sobre os passos 

do procedimento de Expulsão, desde o decreto até sua efetivação. Dá-se enfoque para a 

sanção de expulsão derivada do cometimento de delito no Brasil
42

. 

O processo administrativo para fins de expulsão está regulamentado no 

Estatuto do Estrangeiro, pelo Decreto Presidencial nº 86.715/81 e pela Lei do Processo 

Administrativo nº 9.784/1999. Em um primeiro momento é responsabilidade da Polícia 

Federal, do Ministério Público ou do Magistrado informarem ao Ministério da Justiça 

sobre a ocorrência da prisão ou da sentença criminal condenatória do estrangeiro para 

iniciar a autuação do processo administrativo para fins de Expulsão, conforme previsto nos 

artigos 65, 68 e 70 do Estatuto do Estrangeiro. O Ministério da Justiça é o responsável 

principal por este procedimento: da verificação da devida instrução documental, passando 

pela análise de mérito (que se resume a constatação da ausência de causas excludentes de 

expulsabilidade
43

), até a determinação da Expulsão por meio de Portaria
44

.  

                                                           
41

 Informação dita em reunião do GT DEPEN/MJ. Consta no documento interno intitulado Memória das 04 

Reuniões do Grupo de Trabalho “Situação de presos estrangeiros no Brasil”. 

42
 Pois, de acordo com LUIS PARDI, em entrevista realizada com Luiz Pardi, antigo responsável pela Delemig 

São Paulo, em sede da Polícia Federal na Lapa, em 16/02/2017. 

43
 Art. 75. Não se procederá à expulsão: I - se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira; II - quando o 

estrangeiro tiver: a) Cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e 

desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco) anos; ou b) filho brasileiro que, 

comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente. § 1º. não constituem impedimento 

à expulsão a adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que o motivar. § 2º. 

Verificados o abandono do filho, o divórcio ou a separação, de fato ou de direito, a expulsão poderá efetivar-

se a qualquer tempo. Note-se que não se trata apenas de preencher objetivamente uma das hipóteses legais, 

há investigação para saber se o indivíduo “sustenta esse filho, se ele cuida desse filho, se ele dá apoio 

sentimental a este filho” para afastar a expulsão (informação dada em entrevista  realizada com Luiz Pardi, 

antigo responsável pela Delemig São Paulo, em sede da Polícia Federal na Lapa, em 16/02/2017). 

44
 Possibilitada tal atividade através da delegação de competência da Presidente da República. 
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A abertura de procedimento se inicia com a instauração do inquérito de 

expulsão (primeira fase do processo de expulsão que compreende a instrução, a defesa e o 

relatório) pelo Ministério da Justiça, com fundamentos em fatos fixados em sentença 

condenatória. A Polícia Federal encarrega-se do inquérito de expulsão, que será conduzido 

pela Delegacia de Imigração com circunscrição no local do presídio ou residência do 

estrangeiro. O inquérito está regulamentado pelo artigo 103 e parágrafos do Decreto n.º 

86.175/81 - oportunidade de colheita de documentação, em que, teoricamente, é concedido 

o direito constitucional da ampla defesa ao estrangeiro
45

. Após sua conclusão, o inquérito 

de expulsão é encaminhado ao MJ, pois cabe ao Ministro da Justiça, por delegação de 

competência (Decreto Presidencial nº 3.447/2000), decidir sobre a expulsão. A efetivação 

da medida compulsória também é de responsabilidade do DPF, bem como a lavratura do 

termo respectivo. A legislação disponível não define minuciosamente o fluxo das ações, 

sendo este complementado por normativas de instrumentos antigos e desatualizados como, 

por exemplo, a Portaria Ministerial nº 557 de 1988. 

Em entrevista realizada com PARDI
46

, antigo delegado federal do setor de 

imigração, pontua-se o passo a passo do procedimento de expulsão: o indivíduo é preso em 

flagrante, no ato da lavratura do auto da prisão, por se tratar de estrangeiro, a autoridade 

policial emite uma comunicação a DELEMIG (delegacia de polícia de imigração da 

regional do ocorrido) e à CGPI (Coordenação Geral De Politica De Imigração). A Delemig 

regional aguardará o trâmite daquela prisão em flagrante, no que tange à condenação 

definitiva. Paralelamente, o Ministério da Justiça determina ao delegado da região 

(Delemig) a instauração do inquérito policial para fins de expulsão – momento em que se 

verifica se há causas que afastem a expulsabilidade. Com o trânsito em julgado da 

sentença, é função do Ministério Público informar/mandar cópia ao MJ ( do acordo com a 

Lei 6.815), e o MJ decide sobre a retirada compulsória do individuo do país.  

O atual método da expulsão apresenta alguns problemas, de acordo com os 

atores envolvidos em sua aplicação. No “Grupo de Trabalho sobre Egressos/as 

                                                           
45

 De acordo com o conteúdo disponibilizado pelo Ministério da Justiça em: <http://www.justica.gov.br/seus-

direitos/migracoes/medidas-compulsorias/expulsao>, acessado em janeiro de 2017. Em entrevista realizada 

com LUIS PARDI (antigo responsável pela Delemig São Paulo, em sede da Polícia Federal na Lapa, em 

16/02/2017),  ele informou que, ao final da apuração realizada no inquérito policial para fins de expulsão, 

prevê-se que haja vistas ao advogado do individuo (particular/público – DPU/dativos) só finalizando o feito 

após a apresentação da defesa. 

46
 Entrevista realizada com Luiz Pardi, antigo responsável pela Delemig São Paulo, em sede da Polícia 

Federal na Lapa, em 16/02/2017. Algumas dessas informações também constam em sua obra (PARDI, 2014).  
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Estrangeiros/as”, organizado pela Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania 

(SAP/SP) foi possível refletir sobre o sistema descentralizado de controle da execução das 

penas, por exemplo. Em razão da realização de procedimentos federal, estatal e 

administrativo paralelos, a ausência de um sistema único que centralize dados sobre os 

indivíduos contribui para um cenário de desconhecimento da existência de indivíduos 

estrangeiros encarcerados, ou de dificuldade de acesso sobre seus dados atualizados. Neste 

aspecto, houve esforço federal para a implantação do “Cadastro Nacional de Presos 

Estrangeiros”
47

 - fruto da cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o 

Ministério da Justiça (Termo de Cooperação Técnica n° 26/2012), com o intuito de facilitar 

a dinâmica da expulsão. Note-se que este sistema prevê sua alimentação constante por 

autoridades judiciais e policiais, o que indica uma necessidade de sensibilização e 

treinamento dos operadores paralelamente a sua implementação, a fim de resguardar a 

efetividade do sistema. O projeto não teve continuidade e resultou a rescisão do referido 

termo. Segundo o apurado pelo “Grupo de Trabalho sobre a situação das Pessoas 

Estrangeiras Presas no Brasil”, criado pelo DEPEN/MJ, o DEEST/MJ  encontrou 

dificuldades técnicas para prover a manutenção e efetivação do cadastro, sugerindo a 

responsabilização exclusiva do CNJ, que por sua vez, apontou a impossibilidade assumir 

autonomamente sua gestão
48

.  

Outro ponto que precisa ser analisado é o momento da efetivação da medida 

expulsória. De acordo com o Decreto Presidencial nº 98.961, de 15 de janeiro de 1990
49

, o 
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 Mais informações sobre o termo de cooperação assinado em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/59184-

cumprimento-de-penas-por-presos-estrangeiros-sera-acompanhado-pelo-cnj-e-mj>, acessado em janeiro de 

2017. 

48
 “Relatório sobre a situação das Pessoas Estrangeiras Presas no Brasil”(pg18) 

49
 Art. 1° O inquérito de expulsão de estrangeiro condenado por uso indevido ou tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins obedecerá ao rito procedimental estabelecido nos artigos 68 e 71 da Lei n° 

6.815, de 19 de agosto de 1980, e nos artigos 100 a 105 do Decreto n° 86.715, de 10 de dezembro de 1981, 

mas somente serão encaminhados com parecer final ao Ministro da Justiça mediante certidão do 

cumprimento integral da pena privativa de liberdade. § 1° Permitir-se-á certidão do cumprimento da pena nos 

sessenta dias anteriores ao respectivo término, mas o decreto de expulsão será executado no dia seguinte ao 

último da condenação. § 2° Na hipótese de atraso do decreto de expulsão, caberá ao Ministério da Justiça 

requerer, ao Juiz competente, a prisão, para efeito de expulsão, do estrangeiro de que trata este Decreto. Art. 

2° As condições de expulsabilidade serão aquelas existentes na data da infração penal, apuradas no inquérito, 

não se considerando as alterações ocorridas após a prática do delito. Art. 3° Se, antes do cumprimento da 

pena, for conveniente ao interesse nacional a expulsão do estrangeiro, condenado por uso indevido ou tráfico 

de entorpecentes ou drogas afins, o Ministro da Justiça fará exposição fundamentada ao Presidente da 

República, que decidirá na forma do artigo 66 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980. Art. 4° Nos casos 

em que o Juízo de Execução conceder ao estrangeiro, de que trata este Decreto, regime penal mais benigno 

do que aquele fixado na decisão condenatória, caberá ao Ministério da Justiça requerer ao Ministério Público 

providências para que seja restabelecida a autoridade da sentença transitada em julgado. Art. 5° Este Decreto 

entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 
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parecer final do Ministro da Justiça sobre a expulsão e, consequentemente, sua execução só 

é permitida, em regra, após o cumprimento integral da pena; apesar da Lei nº 6.815 em seu 

artigo 68 permitir, ainda que em cumprimento de pena. Segundo PARDI
50

, por respeito à 

separação de poderes e à relação com o Judiciário, o MJ evita cumprir a expulsão antes do 

término de cumprimento de pena. Durante sua gestão (2008/2010), ele construiu o 

entendimento próprio de que o indivíduo estrangeiro, muitas vezes desconhecedor do 

idioma e cultura local, sai da instituição penitenciária em fase final de cumprimento de 

pena e possui dificuldade em acessar trabalho, moradia, comunicação, ou qualquer tipo de 

ressocialização. Desta forma, PARDI fez um acordo com o diretor e corregedor da 

Penitenciária de Itaí na época (Alexandre Munhoz) e passaram a efetuar a expulsão do 

indivíduo no momento de acesso ao regime aberto: avisava-se ao delegado da saída do 

indivíduo da Penitenciária de Itaí, o delegado provocava o juiz – que se manifestava 

favorável à expulsão. Note-se que se tratou de uma prática pontual ocorrida no ano de 

2010.  

Em geral, não a regra é a expulsão após o cumprimento integral da pena, 

condição que dificulta a sincronia entre a efetivação da medida pela PF e o momento de 

liberdade, pois parte das burocracias para a efetivação da medida expulsória só pode ser 

realizado após a constatação do cumprimento da pena. Soma-se a este cenário, ainda, a 

dificuldade do juízo de Execução Penal comunicar a PF com antecedência suficiente sobre 

a ordem de liberdade (até mesmo em razão de incidentes no processo de execução penal). 

Essa dinâmica ocasiona uma situação de “limbo”
51

 para o indivíduo que já cumpriu a pena, 

e não pode se estabelecer no território nacional, nem retornar ao seu país de origem devido 

à existência do decreto de expulsão; e para as autoridades que não possuem 

direcionamento normativo. Em um primeiro momento é possível manter o indivíduo em 
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 Entrevista realizada com Luiz Pardi, antigo responsável pela Delemig São Paulo, em sede da Polícia 

Federal na Lapa, em 16/02/2017.  

 

51
 Para a parcela feminina, há ONGS que acolhem as egressas. Para a masculina, não havia instituições que 

os acolhessem, ficando as ruas ou em casas de albergados. Em face desse cenário, na época anterior ao 

trabalho na Polícia Federal, PARDI trabalhava como respresentante do Consulado Britânico em São Paulo e 

Brasília, tendo participado de movimentações de representantes de países europeus, buscando a construção e 

manutenção de casa conjunta para abrigar a parcela de egressos do sistema prisional (uma masculina e uma 

feminina), movimento esse liderado pelo vice consul geral da Alemanha à época (2005/2006).  Todavia tal 

movimentação foi abandonada pós fim de seu mandato. Note-se que a parcela africana não seria atendida, até 

por conta do descaso que os consulados e embaixadas tratam de seus nacionais – com exceção da África do 

Sul e parcialmente do Angola. (Entrevista realizada com Luiz Pardi, antigo responsável pela Delemig São 

Paulo, em sede da Polícia Federal na Lapa, em 16/02/2017). 
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prisão administrativa na PF por até 90 dias para aguardar a efetivação da expulsão, com 

renovação única por igual período, sendo obrigatória sua soltura ao fim deste prazo
52

. Após 

a soltura e antes da expulsão é um período que este indivíduo está invisível
53

 para o Estado, 

sem respaldo legal ou social. Adiantar os procedimentos burocráticos para a efetivação da 

expulsão também gera risco de diacronia, resultando em prejuízos com cancelamento de 

passagens aéreas e recondução de pessoas presas às unidades prisionais de origem.  

Durante esse período de limbo, após o cumprimento da pena privativa de 

liberdade e anterior à efetivação da portaria ministerial da expulsão, a pessoa não pode ser 

impedida de seu direito de ir e vir neste estado democrático de direito, podendo sair do 

país. A consequência será no caso de ela retornar ao Brasil: (i) retornando pelos meios de 

imigração de portos e aeroportos, o controle imigratório constatará a portaria ministerial de 

expulsão pendente e cumprirá a expulsão no mesmo momento; (ii) se a expulsão já foi 

efetivada, o retorno configura o delito de reingresso – note-se que o controle migratório é 

considerado área neutra, o que impede o individuo de entrar, propriamente dito, no Brasil 

sem qualquer ônus; (iii) se a expulsão já foi efetivada, e o indivíduo entrou por meios 

terrestres/ foi encontrado fora do ambiente de controle imigratório, ele é preso em flagrante 

pelo delito de reingresso
54

.  

Um dos obstáculos à efetividade da medida expulsória é o pagamento de 

passagem de volta para o individuo. Segundo PARDI, compartilhando sua experiência ele 

informou que verificava primeiro se o juízo tinha requisitado à companhia aérea o 

ressarcimento da passagem aérea de volta e depositado no fundo da União (neste caso não 

havia mais o que fazer). Caso a passagem aérea de volta permanecesse nos autos, ele 

verificava junto à companhia aérea as condições de efetivar o retorno do indivíduo com 

                                                           
52

 Informação fornecida por Luiz Pardi, antigo responsável pela Delemig São Paulo, em sede da Polícia 

Federal na Lapa, em 16/02/2017.  

 

53
 Note-se que essa situação melhorou com a Resolução Normativa nº 110, de 10 de abril de 2014, do 

Conselho Nacional de Imigração, que tornou possível a concessão de permanência de caráter provisório para 

cumprimento de penas por estrangeiros no Território Nacional, possibilitando que o estrangeiro possa ter 

expedidos documentos, tais como Carteira de Trabalho e Previdência Social. De acordo com o artigo 1º de 

referida Resolução, o Ministério da Justiça concederá a permanência por determinação de decisão judicial, 

sugerindo que a mesma seja feita em conjunto com eventual decisão de progressão de regime a que o 

estrangeiro tenha direito. 

54
 Informações fornecidas por Luiz Pardi, antigo responsável pela Delemig São Paulo, em sede da Polícia 

Federal na Lapa, em 16/02/2017.  
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aquele bilhete. Caso não fosse resolvido por essa via, conversava com o individuo sobre 

suas condições de custear a passagem – havendo a possibilidade de a família custear, o 

procedimento era agilizado. Na ausência de outra alternativa, provocava-se, então, a União, 

pois, via de regra, o governo deve custear o retorno.  

Diante destes elementos, e outras constatações, a DPF emitiu nota sugerindo a 

adoção de medidas a fim de otimizar os processos de expulsão. Esta compilação consta no 

“Relatório sobre a situação das Pessoas Estrangeiras Presas no Brasil”(pg24):   

“a) comunicação do Ministério Público ao DEEST/MJ de todas as 

condenações de estrangeiros, logo após o trânsito em julgado da 

sentença; 

b) análise sobre a instauração de Inquérito de Expulsão e 

determinação de instauração ao DPF, em regime prioritário, quando 

se tratar de estrangeiro preso; 

c) confecção de inquérito de Expulsão pelo DPF em regime 

prioritário, quando se tratar de estrangeiro preso e encaminhamento 

ao término, ao MJ; 

d) comunicação à Vara de Execuções Penais responsável e ao DPF, 

pelo DEEST/MJ da Decretação da expulsão; 

e) comunicação da Vara de Execuções Penais ao DEEST/MJ e 

DPU, com antecedência de sessenta dias, quanto ao término da 

pena e emissão de certidão de cumprimento de pena conforme 

previsto no Decreto 98.961/90; 

f) prestação de assistência ao preso pela DPU para obtenção de 

passaporte e vacinação necessários à viagem; 

g) emissão de autorização para expulsão pelo DEEST/MJ com 

quarenta e cinco dias de antecedência ao término da pena e 

comunicação da autorização ao DPF; 

h) planejamento do DPF quanto à efetivação da medida a ser 

executada até cinco dias após a data prevista de cumprimento da 

pena; 

i) controle por parte do MJ quanto ao processo, mantendo cadastro 

(cooperação com o CNJ) e cobrando os prazos estipulados.” 

 

Fato é que a expulsão, nos moldes como se tem hoje, acarreta muitos prejuízos 

principalmente para o indivíduo estrangeiro. Esta reflexão já foi reconhecida em março de 

2012, ocasião em que se realizou um seminário sobre a situação de presos estrangeiros, 

organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de seu Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF), e com a colaboração da 

Escola Paulista da Magistratura EPM). Dentre as sugestões de modificações apontadas 

relatou-se a necessidade de se rever o procedimento de expulsão a fim de compatibilizá-lo 

com os ditames constitucionais.  
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2.2.4 DADOS OFICIAIS DAS EXPULSÕES DECRETADAS E EFETIVADAS 

Disponibiliza-se os dados oficiais referentes aos decretos e efetivações das 

expulsões entre janeiro de 2013 e agosto de 2016, a fim de oferecer elementos para a 

compreensão do cenário que vem sendo desenvolvido. Note-se que neste período soma-se 

698 decretos e 608 expulsões efetivadas em todo o país (somando o público feminino e 

masculino).  

Tabela 2. Dados sobre a decretação e efetivação das Expulsões. 
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Fonte: Portal Federal da Lei de Acesso a Informação
55

- Resposta nº 08850002423201631.   
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 Disponibilizado em <http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas> , 

acessado em março 2017. 



50 

 

 

2.3  A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS CONDENADAS (TCP) 

De acordo com o Ministério da Justiça, o instituto de Transferência de Pessoas 

Condenadas possibilita ao indivíduo apenado cumprir pena em estabelecimentos prisionais 

de seu país de origem. Seu fundamento é de cunho essencialmente humanitário, baseado na 

proximidade com a família e o ambiente sociocultural, visando à promoção de apoio 

psicológico e emocional, e à reabilitação do indivíduo após o cumprimento da pena
56

. 

Este instituto tem origem no direito internacional e está inserido no contexto de 

Cooperação Jurídica Internacional em Direito Penal, que coloca os Estados em situação de 

colaboração recíproca na resolução de conflitos transfronteiriços, a fim de defender seus 

interesses através do compartilhamento de sua soberania. Note-se que o interesse 

primordial é atender a aspiração dos condenados de cumprir sua pena no contexto social de 

seu país de origem, e de modo secundário aos interesses dos Estados, “que terá reduzido o 

custo do aprisionamento de indivíduos cuja ressocialização não é assegurada” (ABADE, 

2013. PG 244). 

A Organização das Nações Unidas vem demonstrando esforços no sentido de 

difundir o desenvolvimento dessa modalidade de cooperação jurídica internacional em 

direito penal, em seus dois modelos: ativa e passiva. Entende-se por transferência ativa 

aquela referente ao brasileiro condenado por sentença estrangeira já transitada em julgado, 

que requer cumprir em estabelecimento carcerário do Brasil. E por passiva, os casos de 

indivíduos estrangeiros presos no Brasil que buscam cumprir a pena imposta em sentença 

brasileira (ou o restante dela) em seu país de origem. Como este trabalho se concentra nas 

vivências dos presos estrangeiros no Brasil, o enfoque deste tópico será dedicado à 

transferência passiva de pessoas condenadas.  

Frise-se que não há previsão na legislação nacional deste instituto, sendo 

possibilitado através da celebração de tratados entre os países interessados. Havendo a 

celebração dos tratados e a demonstração de interesse expressa do apenado, basta 
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 Para mais informações, acesse a “Portaria nº 572, de 11 de maio de 2016, que estabelece procedimentos a 

serem adotados em relação à tramitação dos pedidos ativos e passivos de Transferência de Pessoas 

Condenadas, conforme artigo 10, inciso V, do Anexo I, do Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016. 

Contato: Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas; Departamento de Recuperação 

de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI/SNJ); Endereço: SCN Quadra 6, Bloco A, 2º andar, 

Ed. Venâncio 3000, Asa Norte, CEP 70716-900 - Brasília-DF; Telefone: 55 61 2025-8902; email: 

transferencia@mj.gov.br.”, disponibilizado em <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-

internacional/transferencia-de-pessoas-condenadas>, acessado em agosto de 2016. 
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formalizar o pedido de transferência ao Ministério da Justiça
57

. Os trâmites administrativos 

para a efetivação da transferência é responsabilidade do Departamento de Recuperação de 

Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), órgão do MJ. O pedido de 

transferência não é automático, sendo necessária a aprovação pelos dois países envolvidos 

– devendo ser fundamentada eventual decisão negativa
58

. Dentre alguns 

comprometimentos que envolvem o Estado recebedor do indivíduo está o de informar a 

extinção da pena ao Estado que sentenciou e de arcar com as despesas com o trâmite de 

transferência do seu nacional. 

Os tratados baseiam-se nos princípios do consentimento, do respeito à 

sentença, e da execução local, todos pautados nos direitos humanos. Pelo primeiro 

princípio entende-se que a anuência prévia e inicial do condenado é a condição para iniciar 

as tratativas da transferência, o respeito a sua vontade é primordial. O segundo princípio
59

 

corresponde ao impedimento de realização, no país receptor, de novo julgamento, 

majoração ou diminuição da pena imposta, sendo sua responsabilidade apenas a execução 

penal. O último princípio complementa esta ideia, definindo que o apenado usufrua dos 

benefícios da execução da pena de acordo com a legislação do país receptor. Esses dois 

últimos princípios compõem o chamado sistema híbrido - a pena é dada pelo Estado que 

envia e a execução é realizada pelo Estado receptor  (ABADE, 2013. PG 244).  

Há discussões doutrinárias quanto ao modelo híbrido, no que tange à 

independência do país receptor gerir a execução da pena do indivíduo, pois abriria margem 

para o “esvaziamento” da pena e consequente desconsideração da prevenção geral. 

Todavia, não há o que se questionar este modelo em razão de sua adequação com o 

objetivo principal de reintegração social do apenado, visto que a aplicação da legislação do 
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 “Os documentos necessários para formalizar um pedido de transferência podem variar de acordo com o 

Tratado. Via de regra, será composto de: Pedido formal do preso solicitando ser transferido para seu país de 

origem; Cópia da sentença condenatória, e, se for o caso do resultado do recurso interposto da referida 

sentença; Textos legais aplicáveis ao delito; Certidão que conste o tempo de pena que ele já cumpriu e o que 

resta a cumprir; Atestado de conduta carcerária. Importante ressaltar que o país recebedor poderá requerer 

qualquer outro documento que julgue necessário para a análise do pleito”, disponibilizado em 

<http://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/transferencia-de-pessoas-condenadas>, 

acessado em agosto de 2016. 

58
 “De fato, no caso da transferência de preso passiva (estrangeiro aqui sentenciado pede a sua transferência 

para o Estado de sua nacionalidade), pode o Estado brasileiro concordar ou não com a transferência, a 

depender de sua visão sobre a política de prevenção e repressão de crimes.” (ABADE, 2013. PG 362). 

59
 “Assim sendo, apenas o Estado remetente poderá anistiar, indultar, rever, perdoar ou comutar a pena. 

Nestas ultimas hipóteses, que beneficiam o indivíduo, cabe ao Estado remetente dispor sobre a aplicação 

dessas hipóteses de extinção ou redução da pena, tal qual ocorreria se não houvesse sido concretizada a 

transferência de presos” (ABADE, 2013. PG 244). 
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país receptor afasta qualquer diferenciação para com o indivíduo, regrando-o tal qual outro 

apenado nacional (ABADE, 2013. PG 363). Para esclarecer o objetivo humanitário desta 

medida, faz-se necessário observar o histórico de seu surgimento.   

 

2.3.1 HISTÓRICO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS CONDENADAS 

O instituto da transferência tem sua origem pautada em uma preocupação que 

se determina humanitária, uma vez que está focada na ressocialização do individuo 

apenado, considerando o contexto de cumprimento de pena para se atingir tal meta. 

Em 1975, o 5º Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Delito e 

Tratamento do Delinquente, ocorrido em Genebra, abordou um estudo realizado pela 

Associação Internacional de Ajuda ao Preso que evidenciava o crescente número de presos 

estrangeiros em todos os países pesquisados. Essa ocasião é considerada uma marco inicial 

deste assunto como pauta internacional (BRITTO, 2007. PG 253).     

Já em 1980, no 6º congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e 

Tratamento do Delinquente, realizado em Caracas, a transferência foi apresentada como 

resposta à questão dos presos estrangeiros em face do estudo anterior. A temática inclusive 

foi inserida na Declaração de Caracas, Resolução n.35/171 da Assembleia Geral da ONU, 

constando a necessidade de concordância entre os países envolvidos e o consentimento do 

preso interessado. Assim, diante da preocupação com a ressocialização, “conscientes da 

necessidade de respeitar a dignidade humana e promover a reabilitação dos 

condenados”
60

, os Estados membros passaram a compartilhar a soberania.   

A partir do momento de reconhecimento desta medida pelo Direito 

Internacional, a celebração de tratados em busca da normatização da transferência de 

pessoas condenadas foi impulsionada pelos Estados. No Brasil, o primeiro Tratado sobre 

Transferência de Presos foi celebrado com o Canadá, e incorporado internamente em 1998; 

desde então, houve um avanço considerável deste cenário.  
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 “Convenção Europeia sobre a Validade Internacional dos Julgamentos Criminais”(1979, Portugal). 



53 

 

 

2.3.2 A TRANSFERÊNCIA ATUALMENTE NO BRASIL 

Como já foi visto, não há previsão na legislação nacional que regulamente a 

transferência de pessoa condenada, sendo viabilizada através da celebração de tratados, 

sejam eles bilaterais ou multilaterais.  Atualmente o Brasil é signatário dos seguintes 

tratados: 

1) Tratados Bilaterais:  

    - Angola: Decreto nº 8.316, de 24.09.2014; 

    - Argentina: Decreto nº 3.875, de 23.07.2001; 

    - Bolívia: Decreto nº 6.128, de 20.06.2007; 

    - Canadá: Decreto nº 2.547, de 14.04.1998; 

    - Chile: Decreto nº 3.002, de 26.03.1999; 

    - Espanha: Decreto nº 2.576, de 30.04.1998; 

    - Japão: Decreto nº 8.718, de 25.04.2016; 

    - Panamá: Decreto nº 8.050, de 11.07.2013; 

    - Paraguai: Decreto nº 4.443, de 28.10.2002; 

    - Peru: Decreto nº 5.931, de 13.10.2006; 

    - Portugal: Decreto nº 5.767, de 02.05.2006; 

    - Reino Dos Países Baixos: Decreto nº 7.906, de 04.02.2013; 

    - Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte: Decreto nº 4.107, de 28.01.2002; 

    - Suriname: Decreto nº 8.813, De 18.07. 2016. 

 

2) Tratados Multilaterais específicos: 

- Convenção Interamericana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior:  

Decreto nº 6.128, de 20.06.2007 -  Países signatários: Arábia Saudita, Argentina, Belize, 

Brasil, Canadá, Cazaquistão, Chile, Costa Rica, El salvador, Equador, Eslováquia, 

Estados Unidos da América, Guatemala, Índia, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 

República Tcheca, Uruguai e Venezuela; 

- Convenção sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados Membros 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Decreto nº 8.049, de 

11.07.2013- Países signatários: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste; 
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- Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados Partes do 

Mercosul, Decreto nº 8.315, de 24.09.2014- Países signatários: Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai; 

3) Acordos Multilaterais subsidiários:  

    - Convenção de Viena: Decreto nº 154, de 26.06.1991; 

    - Convenção de Palermo: Decreto nº 5.015, de 12.03.2004; 

    - Convenção de Mérida: Decreto nº 5.687, de 31.01.2006. 

 

4) Acordos em fase de negociação: Alemanha, Austrália, Barbados, Benin, Bulgária, 

Camarão, Cazaquistão, China, Cuba, Equador, Filipinas, França, Grécia, Hong Kong, Irã, 

Israel, Jordânia, Líbano, Lituânia, Malta, Marrocos, México, Nigéria, Romênia, Rússia, 

Suíça e Tailândia. 

Segundo informações relatadas no “Grupo de Trabalho sobre a situação das 

Pessoas Estrangeiras Presas no Brasil”, criado pelo DEPEN/MJ, o principal entrave para a 

efetivação da transferência seria o desconhecimento desta opção por parte das pessoas 

presas. Corroborando com esta constatação, o diretor
61

 da unidade penitenciária Itaí 

revelou que a execução da transferência depende da iniciativa dos consulados, tanto na 

atividade informacional, como na efetivação dos procedimentos - colheita dos termos de 

vontade e documentos necessários
62

. Outra dificuldade, esta apontada por PARDI
63

, é a 

impossibilidade de efetivar a transferência no caso de existência de recurso no processo 

criminal; ou seja, ou o apenado desiste do recurso ou aguarda o trânsito em julgado para 

poder ser transferido de fato. 

Em termos numéricos, os dados oficiais disponibilizados pelo portal federal de 

Acesso a Informação64 sobre as transferências ocorridas em todo o território nacional, até 

janeiro de 2017 são:  

 

                                                           
61

 Entrevista realizada com Drº Fernando Ricardo Renesto (Diretor Geral) e Benedito (Diretor de Disciplina), 

na sala da direção da unidade penitenciária de Itaí, em 03/10/2016. 
62

 Na mesma entrevista, o diretor apontou o consulado da Espanha como o mais engajado na efetivação da 

transferência, inclusive havendo parceria com a direção da unidade, por meio de comunicação direta e 

facilitação na composição do dossiê documental. 
63

 Entrevista realizada em sede da Polícia Federal na Lapa, em 16/02/2017.  

64
 Disponibilizado em <http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/busca-de-pedidos-e-respostas> , 

acessado em março 2017. 
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Tabela 3. Transferência de pessoas condenadas - CPLP 

Tabela 4. Efetivações Transferência Passivas – Homens 

 

 

Fonte: Portal Federal da Lei de Acesso a Informação- Resposta nº 08850000217201777. 

*hoje = janeiro de 2017. 

 

 

 

 

Fonte: Portal Federal da Lei de Acesso a Informação- Resposta nº 08850002469201579.  
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2.4 CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS E PROPOSTAS 

 

O escopo desse tópico é compilar as constatações sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos indivíduos estrangeiros que cumprem pena privativa de liberdade no 

Brasil, frutos do olhar e fala de autoridades e operadores que de alguma forma tangenciam 

este universo.  Não se pretende o esgotamento do tema, mas enfatizar os pontos que foram 

considerados de grande relevância
65

 no desenvolver dos grupos de trabalho dedicados a 

reflexão sobre a situação do preso estrangeiro, tanto em esfera estadual quanto federal
66

.  

 

2.4.1 BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO DA PENA  

Observando a fase de execução criminal aponta-se a existência de dificuldades 

para o estrangeiro acessar o direito ao livramento condicional e a progressão de regime de 

cumprimento de pena
67

.   

De acordo com o artigo 112 caput da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), 

o cumprimento da pena privativa de liberdade orienta-se pela transferência progressiva do 

regime mais gravoso para o menos gravoso quando completados dois requisitos: o lapso 

temporal previsto em lei e o atestado de bom comportamento fornecido pelo diretor da 

unidade penitenciária. Especificamente para acessar o regime aberto, de acordo com o 

artigo 114 da LEP, é necessário “estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo 

imediatamente” (inciso I). Previsto no artigo 131 do mesmo dispositivo, e considerando o 

artigo 83 do Código Penal, o livramento condicional segue a mesma lógica da progressão 

de regime requisitando: o lapso temporal, comprovação de bom comportamento, 

comprovação de bom desempenho no trabalho atribuído e aptidão para prover a própria 

subsistência mediante trabalho honesto. 

                                                           
65

 Devido ao recorte da população masculina questões relacionadas a filhos de presas estrangeiras, ou à 

“Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema 

Prisional (PNAMPE)” não serão mencionadas.  

66
 “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) e  o “Grupo de Trabalho sobre a situação das Pessoas 

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

Nacional (DEPEN/MJ). 

67
 Não há pretensão de afirmar que para os nacionais estes benefícios são reconhecidos. O intuito é, a partir 

do recorte do apenado estrangeiro, elencar algumas justificativas das decisões, ainda que elas possam ser 

utilizadas aos nacionais também. 
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Os argumentos principais de indeferimento destes benefícios da execução 

penal deviam-se: (i) à impossibilidade de observância do requisito referente ao “trabalho 

honesto” pelo estrangeiro em razão da ilegalidade de sua situação no território (ausência de 

visto e documentos pessoais)
68

; (ii) à incompatibilidade do propósito de reintegração social 

dos benefícios para o público que será expulso
69

.  

No que tange ao primeiro item, é necessário definir o significado de “trabalho 

honesto”. O artigo 83 do Código Penal prevê o requisito como “aptidão para prover à 

própria subsistência mediante trabalho honesto”, sem previsão explícita e específica para 

trabalho formal registrado em carteira de trabalho. Essa desnecessidade é interpretação 

consolidada inclusive para o caso dos nacionais, decorrente das dificuldades fáticas de se 

conseguir trabalho registrado, principalmente quando observado o perfil majoritário da 

população carcerária. O afastamento da carteira assinada já desconstruiria impedimentos 

das benesses ao indivíduo estrangeiro. Ressalta-se ainda que, apesar de ele ter sua 

documentação pessoal apreendida pela polícia federal, o artigo 98 da Lei nº 6.815/80 lista 

os casos em que há proibição ao estrangeiro de exercer trabalho remunerado no país, não 

havendo menção aos egressos do sistema prisional.  

Sobre a utilização do procedimento de expulsão como impeditivo, em 2014 o 

Superior Tribunal de Justiça (em seu informativo oficial nº 0535
70

) pontuou a 

                                                           
68

 Nesse sentido: Agravo de Execução Penal nº 0133684-70.2013.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Criminal, 

TJ/SP, Relator Desembargador Tozola Neto, 22/10/2013; Agravo de Execução Penal nº 0095396-

53.2013.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Criminal, TJ/SP, Relator Desembargador Grassi Neto, 31/10/2013. 

Compilação destes acórdãos em TOZI, T.A.S. A (re)interpretação do papel da progressão de regime de 

cumprimento de pena à luz do pensamento de Alessandro Baratta. Revista Liberdades. N.20.São Paulo: 

IBCCRIM.2015.Anexo. 

69
 Nesse sentido: Agravo de Execução Penal nº 0138773-74.2013.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Criminal, 

TJ/SP, Relator Desembargador Luis Soares de Melo, 08/10/2013; Agravo de Execução Penal nº 0275384-

68.2012.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Criminal, TJ/SP, Relator Desembargador Hermann Herschander, 

17/10/2013; Agravo de Execução Penal nº 0169044-66.2013.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Criminal, 

TJ/SP, Relator Desembargador Encinas Manfré, 24/10/2013; Habeas Corpus nº 252.627 / RJ, STJ, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, 04/12/2012; Habeas Corpus nº 228.730 / SP, STJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, 

21/03/2013; Habeas Corpus nº 224.581 / SP, STJ, Relatora Ministra Marilza Maynard, 20/06/2013; Habeas 

Corpus nº 83.723-9 / MG, STF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 09/03/2004, Habeas Corpus nº 99400 / 

RJ, STF, Relatora Ministra Carmem Lúcia, 19/11/2010. Compilação destes acórdãos em TOZI, T.A.S. A 

(re)interpretação do papel da progressão de regime de cumprimento de pena à luz do pensamento de 

Alessandro Baratta. Revista Liberdades. N.20.São Paulo: IBCCRIM.2015.Anexo. 

70
 Informativo nº 0535 - STJ (12/03/2014): DIREITO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL 

DE CONDENADO ESTRANGEIRO NO CASO DE EXISTÊNCIA DE DECRETO DE EXPULSÃO. É 

irrelevante a existência de decreto de expulsão em desfavor do estrangeiro na análise de pedido de progressão 

de regime de cumprimento da pena. Isso porque o art. 67 da Lei 6.815/1980 determina que, conforme o 

interesse nacional, a expulsão poderá ocorrer antes ou depois do cumprimento da sentença. Precedentes 

citados: AgRg no HC 260.768-SP, Sexta Turma, DJe 5/4/2013, e HC 186.490-RJ, Sexta Turma, DJe 

13/2/2012. HC 274.249-SP, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ-SE), julgado em 
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independência dos procedimentos de expulsão e a concessão de progressão de regime de 

cumprimento de pena. Note-se que não englobou expressamente a questão do livramento 

condicional.  

A alegada incoerência entre a progressão do regime de cumprimento de pena e 

a expulsão do estrangeiro está na interpretação do papel desses benefícios na sistemática da 

execução penal. A progressão de regime é considerada uma etapa de aprendizagem para a 

ressocialização gradativa do indivíduo na sociedade que irá, teoricamente, retornar. No 

caso do estrangeiro com decreto de expulsão do país, o esforço de reinserção perderia o 

propósito, vez que o indivíduo é impedido de permanecer nesse país. Apesar deste tópico 

se limitar a expor tal problemática, faz-se necessária a desconstrução do raciocínio posto.  

A premissa da ressocialização do indivíduo como finalidade da pena é uma 

falácia71; não há subsídios para ser encarada como uma etapa pedagógica. 

Consequentemente, não há justificativa para distinguir sua aplicação entre os réus 

nacionais e estrangeiros, pois independe a que sociedade eles retornarão, a ressocialização 

não ocorrerá com nenhum deles. A progressão do regime e o livramento condicional 

devem ser interpretados como medidas paliativas frente à perversidade da pena privativa 

de liberdade cumprida nas condições atuais do cárcere brasileiro. Sua finalidade está em si 

mesma: progredir do regime mais gravoso. 

 

2.4.2 ASSISTÊNCIA JURÍDICO E SOCIAL 

 

A questão da assistência jurídica envolve não apenas a deficiência na 

realização da defesa técnica, como a compreensão da defesa por parte do indivíduo 

estrangeiro. A ausência de profissionais (advogado particular, consular ou público) na 

atuação e acompanhamento dos atos processuais e administrativos, bem como na execução 

da pena, é um problema a ser enfrentado.  

Assim, a ausência de informações pode se dar devido ao silêncio/ausência de 

profissionais, ou pela ausência de tradução de atos do processo (administrativo e judicial) 

                                                                                                                                                                                
4/2/2014. Disponibilizado em: <http://www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/RTF/Inf0535.rtf> Acessado 

em junho de 2015. 

71
 BARATTA,A. Ressocialización o controle social: por um concepto critico de “reintegración social” Del 

condenado, p.141-157. In: BARATTA, A. Criminologia y sistema penal: compilación in memoriam. Buenos 

Aires: Editorial B. de F., 2004.pg.02. 
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e no atendimento do advogado, que obstaculiza o acesso efetivo à compreensão e, 

consequentemente, aos direitos de informação e defesa. A deficiência de informações 

sobre a sentença penal, os fluxos processuais, do contato com embaixadas e consulados, as 

questões migratórias, a execução da pena, são exemplos de temas imprescindíveis de serem 

cientificados. Trata-se de um universo de nacionalidades e dialetos plurais, reconhece-se os 

obstáculos idiomáticos para viabilizar a comunicação das pessoas estrangeiras, pontuando 

o cadastro de tradutores e/ou intérpretes nos órgãos de atendimento e conjuntamente com o 

atendimento do advogado, bem como da tradução das principais peças processuais, como 

elementos essenciais. 

Nesse sentido, o magistrado federal PAULO ALMEIDA
72

 destacou como ponto 

chave de preocupação na temática dos presos estrangeiros a influência na dinâmica 

processual da presença de intérpretes no momento do processo de conhecimento. O 

trabalho envolveria a tradução de denúncias e sentenças, além da interpretação em 

entrevistas reservadas e em audiências. A ausência desses profissionais, juntamente com a 

deficiência de estrutura física e de pessoal da Defensoria Pública da União, impossibilitaria 

defesas mais consistentes, levantamento de documentos e contatos no exterior, pedidos de 

auxílio aos Consulados, etc; resultando em uma defesa “pro forma”. 

Outra situação vinculada a ausência de traduções é o desconhecimento das 

regras disciplinares pela população recém-encarcerada. O artigo 39 da LEP estabelece 

uma série de deveres das pessoas em privação de liberdade, além de regulamentos 

disciplinares específicos das unidades penitenciárias. A ciência dos deveres é primordial 

para que se possa exigir o seu respeito. Esse conteúdo é, muitas vezes, repassado pelos 

próprios presos mais antigos, e não há controle sobre a amplitude e exatidão.   

Esse cenário abarca a ausência de assistência às pessoas egressas. Findado o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, o indivíduo estrangeiro não possuidor de 

vínculos no país, e que, em sua maioria, está aguardando o cumprimento do decreto de 

expulsão, resta desamparado sem ao menos informação de locais para buscar auxílio. 

Ainda que este indivíduo alcance lugares de assistência social para egressos do sistema 

prisional, o fato de ser estrangeiro acarreta dificuldades que o próprio sistema de apoio – 

que já é escasso para o nacional, não consegue absorver e resolver.  A Coordenadoria de 

                                                           
72

 Foi juiz federal na 2ª Vara Federal de Guarulhos, e trabalhou com o tema dos estrangeiros. Entrevista 

realizada por email em 14/02/2017.  
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Reintegração Social e Cidadania (CRSC) da SAP /SP, vislumbrando a dificuldade em 

acolher essas demandas, criou o “Grupo de Trabalho sobre Egressos/as Estrangeiros/as” 

em 2013, através da Diretoria de Atenção ao Egresso, buscando a compreensão e 

mobilização de parceiros para criar uma rede de acolhimento oficializada, sabendo o fluxo 

que o indivíduo deveria percorrer a fim de alcançar o atendimento a suas necessidades. 

Todavia, a complexidade do problema e o desfazimento do grupo interromperam esses 

avanços. 

 

2.4.3 QUESTÃO DE SAÚDE 

No que tange à assistência à saúde, a análise será dividida em dois momentos. 

Durante o cumprimento de pena o acesso à assistência médica ou odontológica em 

unidades hospitalares ou postos de saúde apresenta restrições e dificuldades inerentes a 

atual logística do sistema carcerário, destacando-se a dificuldade de comunicação entre o 

estrangeiro e o profissional da saúde por falta de intérprete. O acesso ao diagnóstico e cura 

depende da efetividade da comunicação. Este problema se mantem após o cumprimento da 

pena de prisão, adicionado ao quadro de ausência de documentação e impossibilidade de 

acesso aos serviços de saúde.  

Em face desse cenário, mobilizou-se esforços sociais e as portarias nº 1 de 2 de 

janeiro de 2014 e nº 482 de 1º de abril de 2014 do Ministério da Saúde implementaram a 

“Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (PNAISP)”, estendendo a cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS) a 

todas as pessoas privadas de liberdade. De acordo com o “Relatório sobre a situação das 

pessoas estrangeiras presas no Brasil”, de 2014, constaria a adesão formal ao plano por 

parte de 23 estados e do Distrito Federal, restando apenas três estados em negociação (RR, 

SE e ES). Note-se que houve atenção especial dedicada a cidade de Itaí/SP, pela 

concentração de presos estrangeiros, o Ministério da Saúde previu o repasse de incentivo 

financeiro do Fundo Nacional da Saúde (R$ 112.600,60 mensais). Não houce acesso a 

informações sobre a efetivação desta proposta. 
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2.4.4 ATUAÇÃO DO CONSULADO 

Há barreiras na efetivação de uma atuação conjunta com o auxílio dos órgãos 

internacionais de assistência. De um lado muitos consulados queixam-se da ausência ou 

demora da notificação da detenção de seus nacionais, além de obstáculos na entrada nos 

estabelecimentos prisionais. De outro, os operadores do estado de São Paulo apontam a 

dificuldade de comunicação com os consulados e a aparente inexistência de interesse para 

efetivar parcerias. No âmbito federal, houve esforços por parte do DEPEN/MJ em 

sensibilizar e mobilizar as embaixadas
73

, no sentido de juntar esforços para lidar com os 

casos de seus nacionais.  

A assistência consular pode significar inúmeras tarefas, visitas às unidades 

penitenciárias, acolhimento de egressos, auxílio material (financeiro ou com elementos de 

higiene/vestimenta), facilitação na transição financeira/comunicação com familiares, etc. 

Frise-se não haver uma núcleo mínimo de atividades que o Estado brasileiro possa exigir.  

 

2.4.5 DOCUMENTAÇÃO 

A dificuldade no acesso à documentação pessoal em razão de sua detenção 

junta à Polícia Federal na oportunidade da prisão impedia o acesso do indivíduo a qualquer 

outra documentação que o legalizasse minimamente durante o cumprimento de pena em 

regime aberto/livramento condicional, ou após o cumprimento e antes de sua expulsão. 

Sem a documentação pessoal a confecção do CPF e carteira de trabalho e, 

consequentemente o acesso a serviços sociais, de saúde e vagas de trabalho, e até mesmo a 

remessa de dinheiro para o exterior
74

.  

                                                           
73

 Através da participação de representantes nos encontros, bem como a realização de dois encontros 

específicos para o diálogo com as embaixadas. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61933-

cnj-busca-parceria-com-embaixadas-para-resolver-questao-de-presos-estrangeiros>, acessado em dezembro 

de 2016. 

74 A opção disponibilizada legalmente para efetuar o câmbio financeiro é o envio e recebimento de pequenos 

valores do Banco Central do Brasil: “A remessa de dinheiro do Brasil para o exterior pode ser feita por 

intermédio de instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a operar em câmbio de forma prática e 

segura por meio de ordem de pagamento e pelos Correios. Independentemente da forma utilizada, sempre 

estão envolvidos o remetente do dinheiro e o beneficiário. O remetente é quem está no Brasil e que vai fazer 

a remessa do dinheiro. A identificação do remetente deve ocorrer em todas as situações, independentemente 

do valor da remessa. O beneficiário é quem vai receber o dinheiro no exterior. Remessa por meio de ordem 

de pagamento Diferentemente das ordens de pagamento do exterior para o Brasil, as ordens de pagamento do 

Brasil para o exterior devem ser feitas exclusivamente em moeda estrangeira. A taxa de câmbio deve ser 

negociada entre o remetente e a instituição no Brasil. [...] Para transferir o dinheiro ao beneficiário, no 

exterior, o remetente deve procurar uma instituição no Brasil. É possível fazer a remessa por meio de 
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Em entrevista PARDI
75

 esclareceu que na época de sua atuação na Polícia 

Federal já estabeleceram a prática de não reter o passaporte, mas encaminhá-lo ao 

consulado ou à embaixada prioritariamente – tendo em vista que não se trata de um 

documento de propriedade do indivíduo, mas de seu país. Na impossibilidade, 

encaminhavam para o juízo competente do processo criminal.  

Em 2014, o Conselho Nacional da Imigração estabeleceu a Resolução 

Normativa nº110 regularizando a concessão de permanência provisória para presos em 

cumprimento de pena, permitindo a expedição dos documentos necessários para a 

regularização migratória e laboral. Cabe ao DEEST receber as solicitações. Houve 

sugestão advinda do GT Depen para incluir a redação dessa resolução na LEP, vinculando-

a ao cumprimento da pena ou à efetivação da expulsão. 

 

 

2.4.6 COMUNICAÇÃO FAMILIAR E VISITAS 

Uma das divisões possíveis da população estrangeira encarcerada é entre os 

não possuidores e possuidores de vínculo familiar no Brasil. As questões a serem elencadas 

são acentuadas para o primeiro grupo. 

Segundo o artigo 5º inciso LXII da Constituição Federal, “a prisão de qualquer 

pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à 

família do preso ou à pessoa por ele indicada”. Apesar de não haver motivos ideológicos 

que afastem os estrangeiros desse direito, são notáveis os obstáculos de garantir a 

informação da família no exterior com a detenção do indivíduo. Alguns casos o consulado 

acaba se encarregando de tentar efetuar a comunicação, mas não é uma garantia de que 

aconteça. 

                                                                                                                                                                                
instituição autorizada a operar no mercado de câmbio ou, no caso de transferências até o equivalente a US$ 3 

mil, por meio de empresas contratadas por instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. Pode-se 

adquirir moeda estrangeira mediante a entrega de reais em espécie ou em qualquer instrumento de pagamento 

em uso no mercado financeiro, até o limite de R$ 10 mil. Acima desse valor, somente mediante débito em 

conta, transferência bancária ou cheque. O remetente deve procurar uma instituição ou um estabelecimento 

contratado de sua preferência e se informar sobre os dados necessários para a remessa. Em seguida, deve 

obter com o beneficiário esses dados, que deverão ser informados à instituição no Brasil para que a remessa 

seja feita. Normalmente, os dados mais importantes são o nome e a localização da instituição no exterior para 

onde será feita a remessa, além do endereço e da identificação do beneficiário” (Cartilha de envio e 

recebimento de pequenos valores. Pag. 15). 
75

 Informação fornecida por Luiz Pardi, antigo responsável pela Delemig São Paulo, em sede da Polícia 

Federal na Lapa, em 16/02/2017. 
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Após a prisão, a incomunicabilidade com a família no exterior permanece. Há 

possibilidade de escrever carta para os familiares, mas se trata de uma via demorada
76

, 

além de necessariamente passar pela censura da unidade penitenciária.  Alguns consulados 

facilitam essa comunicação levando as cartas, digitalizando e enviando por email para o 

país de origem que encaminhará para as famílias – o que também se mostra demorado e 

expondo o conteúdo
77

. 

No que tange ao recebimento de visitas, de acordo com o artigo 4 da LEP, 

dentre os direitos reconhecidos ao indivíduo que se encontra em situação de privação de 

liberdade, tem-se no inciso X o de “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e 

amigos em dias determinados”. Reflexões sobre a ausência e dificuldade no recebimento 

de visitas, algumas ideias foram apontadas. A partir do exemplo do Projeto “Visita 

Virtual Estrangeiros”, parceria do DEPEN com o Ministério das Relações Exteriores, 

cujo escopo é viabilizar o contato de brasileiros com seus familiares  presos (brasileiros) 

no exterior por intermédio do equipamento de videoconferência disponível nas unidades 

estaduais da DPU, considerou-se o ideal de utilizar o sistema “Codec”
78

 para permitir o 

contato do estrangeiro preso com seus familiares no exterior. Este projeto estaria em fase 

inicial de negociação com as embaixadas e o juízo responsável pela Penitenciária de 

Itaí
79

.   

2.4.7 INFORMAÇÕES, A PRÁTICA E PROPOSTAS 

A ausência ou incompletude de informações que prevejam e padronizem as 

práticas, mostra-se um nicho problemático para os presos, egressos e para os próprios 

operadores. Alertou-se, então, a necessidade de elaboração de uma cartilha 

contextualizando o universo do encarceramento de pessoas estrangeiras presas. O 

documento reuniria informações jurídicas e normativas específicas, informações sobre 

os procedimentos e fluxos processuais, bem como contatos úteis e assistenciais
80

. 
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 Para saber mais ver Capítulo 5. 

77
 Toda a correspondência que chega para o preso ou que ele envie passa pelo setor de censura, que abrirá as 

cartas e fará a leitura, com o poder de descartar qualquer material julgado inadequado.  

78
 Pensado pela DPU, é um sistema de videoconferência que está sendo instalado nas unidades prisionais para 

possibilitar a comunicação entre o defensor público da união e o preso. 
79

 Fruto de reflexões do “Grupo de Trabalho para Assistência a Presos e Egressos Estrangeiros de São Paulo” 

instituído em 2013 pela Defensoria Pública da União (Portaria nº 98, de 14 de fevereiro de 2013). 

80
 A proposta de edição de resolução que oficialize a produção dessa cartilha foi enviada ao Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), em razão da incumbência do órgão para “propor 
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Paralelamente à cartilha, propôs-se a edição de curso de capacitação
81

 e seminário sobre 

pessoas estrangeiras presas e o papel das instituições
82

, a fim de sensibilizar e engajar os 

operadores. 

Fruto do esforço federal no “Grupo de Trabalho sobre a situação das Pessoas 

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

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/MJ), foram reunidas algumas propostas: 

(i) a desburocratização dos fluxos e procedimentos processuais, para acelerar as etapas 

(ainda que não se tenha especificado etapas para chegar a este objetivo); (ii) a difusão da 

portaria interministerial Ministério da Saúde e da Justiça nº 01/2014, instituidora da 

“Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional” (PNAISP) cujo objetivo primordial é organizar e garantir o acesso 

toda a população carcerária ao Sistema Único de Saúde (SUS); (iii) a regulamentação da 

Resolução nº 110/ 2014, do Conselho Nacional de Imigração
83

, que autorizou a 

concessão de permanência de caráter provisório aos estrangeiros presos, vinculada ao 

                                                                                                                                                                                
diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das 

penas e das medidas de segurança” (art. 64, I, da LEP) – GT DEPEN. 

81
 O formato proposto segue preferencialmente a metodologia de ensino a distância (EAD) para os estados 

que possuem uma população de estrangeiros presos abaixo de 100; e presencialmente para estados com 

população pessoas estrangeiras presas superior a este valor (na época: AM, MS, PR, RJ e SP) – GT 

DEPEN. 

82
 O formato proposto seria através de mesas redondas com apresentação dos procedimentos e fluxos 

existentes, em que cada participante apresentasse suas dificuldades e propostas de otimização. O público alvo 

seriam os juízes, defensores públicos estaduais e federais, promotores e procuradores, Polícia Federal, 

Ministérios da Educação (MEC), Saúde (MS), Trabalho (MTE), do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração 

Penitenciária (CONSEJ), CONDEGE, CNJ, CNMP e Poder Legislativo – GT DEPEN. 

83
 “A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça (SNJ/MJ) divulgou no Diário Oficial da União a 

Portaria nº 6, de 30 de janeiro de 2015, que autoriza a concessão de permanência provisória, a título especial, 

a estrangeiros que cumprem pena ou respondem a processos criminais no Brasil. A norma regulamenta a 

aplicação da Resolução Normativa 110, do Conselho Nacional de Imigração (CNIG). A resolução supre uma 

lacuna, pois o estrangeiro que cumpria pena ficava em situação de vulnerabilidade de direitos por não existir 

uma via administrativa para obter regularidade migratória. A norma dá condições de cumprimento de penas 

pelos estrangeiros ao garantir a documentação necessária para viabilizar, na prática, a decisão judicial que 

concede progressão ou liberdade provisória. Os presos estrangeiros que preenchem requisitos judiciais e 

legais para acessar medidas cautelares alternativas à prisão ou, durante o cumprimento da pena, obter a 

progressão de regime e o livramento condicional, encontravam graves obstáculos administrativos. Segundo 

João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros da SNJ/MJ, a medida supera um obstáculo 

meramente administrativo, que provocava graves dificuldades para os presos serem ressocializados em 

condições isonômicas no Brasil. De acordo com a Portaria, o interessado em obter residência provisória ou 

seu representante deve apresentar decisão judicial, original ou cópia autenticada de identificação do 

estrangeiro, e indicação de endereço. O departamento não cria situações novas, mas facilita a executoriedade 

de sentenças condenatórias, decisões judiciais que concedem a liberdade provisória ou medidas cautelares 

alternativas à prisão, o livramento condicional ou a progressão de regime.” Disponível em 

<http://www.justica.gov.br/noticias/ministerio-da-justica-regulamenta-resolucao-sobre-presos-estrangeiros>, 

acessado em 06/02/2017.  
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cumprimento da pena ou à efetivação de sua expulsão; (iv) fomentar acordos sobre 

transferência de pessoas condenadas; (v) implementar sistema que proporcione ao 

indivíduo encarcerado contato com seus familiares através de visita virtual (sem 

especificações do método a ser realizado); (vi) informatizar processos de expulsão 

realizados pelo Departamento de Estrangeiro do Ministério da Justiça (DEEST); (vii) 

incentivar o acesso a trabalho e educação realizados à distância, sem prejuízo da 

participação nas atividades educativas existentes no estabelecimento penal
84

. 

Uma iniciativa que merece ser mencionada é o PRORREST - Programa de 

Ressocialização de Réus Estrangeiros- idealizado e implementado pela Justiça Federal de 

Guarulhos, por meio do Núcleo de Cidadania da Central de Conciliação. Hoje, é um 

programa oficial do Tribunal Regional Federal 3, reconhecido e apoiado pelo CNJ, pela 

OAB e por diversos consulados. A razão propulsora desta iniciativa extrajudicial foi a 

questão da liberdade provisória dos estrangeiros, vez que os estrangeiros não possuem 

documentos pessoais e dinheiro (ficam apreendidos no processo), muitas vezes 

desconhecem o idioma português, não possuem vínculos sociais no Brasil ou mesmo 

abrigo. Essa situação justificaria a decisão por prisões preventivas, apegadas em uma 

questão de ordem publica, ainda que aparentemente ausentes os requisitos legais, porque 

fora da prisão a situação deles poderia ficar pior. Assim, o programa disponibiliza, duas 

iniciativas básicas: a emissão de CPF e o albergue transitório
 85

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84

 O interessante desse item é que medidas como essa são capazes de transpor a barreira idiomática, sendo 

possível disponibilizar cursos de idiomas ou mesmos cursos educacionais e profissionalizantes no idioma 

natal do indivíduo. 
85

 Entrevista com Paulo Almeida, via email, em 14/02/2017. Mais informações sobre o programa em 

<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82071-justica-federal-de-guarulhos-auxilia-na-ressocializacao-de-reus-

estrangeiros> e <www.prorrest.org>, acessados em fevereiro de 2017. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

“A metodologia de pesquisa é a reflexão que precede a operacionalização de uma 

pesquisa e que a acompanha todo o trabalho.” 

DAN KAMINSKI
86

 

 

Este capítulo é destinado a compartilhar a metodologia que foi se construindo e 

norteando a pesquisadora. Para investigar os custos e ganhos sociais da pena privativa de 

liberdade a partir da percepção exteriorizada dos presos estrangeiros, optou-se pela 

metodologia qualitativa indutiva de aproximação dos dados. Qualitativa, pois não se 

pretende quantificar perfis e características, mas de descrever e refletir a partir de algumas 

visões compartilhadas; indutiva, pois está inserida no campo da descoberta, e não da 

verificação de hipóteses, busca-se “gerar uma teoria a partir da observação da realidade”
87

. 

 

3.1  A COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

De acordo com o último dado oficial , 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 “Cabo PM 

Marcelo Pires da Silva”, localizada na cidade de Itaí/SP. 

Diante deste cenário nacional, optou-se por recortar a unidade penitenciária de 

Itaí como a base da composição da população da pesquisa empírica. Este recorte justificou-

se: (i) pela representatividade numérica do gênero masculino; (ii) pela concentração do 

público no estado de São Paulo; (iii) pela singularidade desta unidade penitenciária, única 

destinada exclusivamente ao público estrangeiro em todo o território nacional; (iv) pela 

escassez da produção acadêmica sobre o estrangeiro masculino no cárcere brasileiro, 

quando comparado ao feminino
88

.  

                                                           
86

 No curso “Abordagens Indutivas na Pesquisa em Direito” ministrado por Dan Kaminski na FGV/SP em 

30/09/2016.  

87
 Fala de Dan Kaminski no curso “Abordagens Indutivas na Pesquisa em Direito”, ministrado na FGV/SP 

em 30/09/2016. 

88
 No que tange ao público feminino destacam-se alguns trabalhos realizados pela Defensoria Pública da 

União, bem como o trabalho “Estrangeiras” realizado pelo Instituto Terra Trabalho e Cidadania (ITTC/SP), 

mais informações disponíveis em:< http://site1369831019.provisorio.ws/web/estrangeiras.asp>, acessado em 

junho de 2015. 
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Para compor a amostra da pesquisa, foi necessário um primeiro momento de 

aproximação da listagem oficial dos indivíduos encarcerados na unidade penitenciária, a 

fim de criar quadro de amostra a partir de elementos que privilegiassem o princípio da 

variação
89

. 

A lista disponibilizada pela direção da unidade penitenciária continha os 1198
90

 

indivíduos ali encarcerados além das informações referentes ao número de matrícula, o 

nome, a data de nascimento, a nacionalidade, a data de inclusão, a data de prisão, o término 

da pena, o número de inclusão (reincidência) e o tempo de pena privativa de liberdade. 

O primeiro elemento notado foi a diversidade com relação às idades dos 

indivíduos, entre 18 e 84 anos. Assim, optou-se por elencar a “idade” como um critério 

para composição da amostra, considerando indivíduos até 50 anos de idade (nascidos a 

partir de 1966) e aqueles com idade maior ou igual a 51 anos (nascidos até 1965). 

Uma situação que se tomou ciência apenas naquele momento foi a existência 

de uma parcela significativa de presos reincidentes – cerca de 580, o que representaria 

quase metade da população encarcerada. Adicionou-se, então, o critério de “número de 

entrada” para a composição da amostra, considerando preso primário aqueles que 

estivessem catalogados com “primeira” na coluna entrada, e reincidentes aqueles com 

“segunda” ou mais.  

Outro elemento que se considerou interessante foi o ano de inclusão, isto pois, 

a penitenciária de Itaí só passou a funcionar exclusivamente com presos estrangeiros em 

outubro de 2006. Assim, o critério “data de inclusão” possibilitaria acessar pessoas que 

passaram por outros estabelecimentos prisionais, dividindo-se entre data de inclusão até 

2005 e inclusão a partir de 2007; uma vez que o ano de 2006 não constava como uma 

opção na listagem. 

Por fim, elencou-se o critério de “tempo de pena”, considerando que ele 

possibilitaria englobar indiretamente na amostra presos provisórios (o tempo de pena está 

em branco), bem como aqueles que estão em cumprimento no regime fechado e 

semiaberto, além de possibilitar a diversidade de tipos penais (penas com tempos distintos) 

                                                           
89

 Uma vez se tratando de pesquisa qualitativa, a variedade se torna um elemento rico na composição da 

amostra.  

90
 Número esse que se altera diariamente com a saída e entrada de indivíduos no sistema penitenciário. 



68 

 

 

e de vivência dentro da unidade. Desta forma, três unidades foram consideradas: vazio a 

cinco anos
91

; seis a nove anos; a partir de dez anos
92

.  

A partir destes elementos, formatou-se uma tabela com vinte e quatro possíveis 

campos. Para preencher cada campo da tabela, elaboraram-se listas de acordo com os 

critérios expostos, seguindo os seguintes passos: (i) seleção daqueles que tinham 1ª entrada 

(a fim de preencher a primeira e segunda colunas); (ii) seleção daqueles que foram 

incluídos nos anos até 2005; (iii) adição de filtro contendo os anos de nascimento 

possíveis; (iv) seleção de acordo com o tempo de pena. Resultando no seguinte quadro: 

Tabela 5 - Composição da Amostra de Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado por Thalita A. Sanção Tozi, 2016. 

Os 1.198 indivíduos foram divididos em quinze listas, uma vez que nove 

campos da tabela não foram possíveis de serem completados – devido a inexistência de 

                                                           
91

 O número cinco foi escolhido, pois em conversa informal com o funcionário Roberto, ele expressou que 

havia a média de 4 a 5 anos pelo delito de tráfico de drogas, assim, considerou-se interessante manter uma 

faixa com este número. 

92
 Optou-se por 10 anos, fazendo referência ao conceito de “penas radicais”. De acordo com PIRES, penas 

iguais ou superiores a 10 anos, juntamente com penas perpétuas e a pena de morte, seriam os marcos para um 

ataque substancial a vida social do indivíduo. Para saber mais sobre este conceito, ver: PIRES, Alvaro. Les 

peines radicales: construction et ‘invisibilisation’ d’um paradoxe. In MEREU, I. La mort comme peine. 

Bruxeles: Ed. Larcier. 2012. 

  
PRIMÁRIO 

 

REINCIDENE 
 

IDADE PENA 
INCLUSÃO 

ATÉ 2005 

INCLUSÃO A 

PARTIR 2007 

INCLUSÃO 

ATÉ 2005 

INCLUSÃO A 

PARTIR 2007 

ATÉ 50 

ANOS 

vazio – 5 

anos 
X LISTA 6 X LISTA 12 

(a partir de 

1966) 

6anos - 9 

anos 
X LISTA 7 X LISTA 11 

 

10anos ou 

mais 
LISTA 2 LISTA 8 LISTA 9 LISTA 10 

 

vazio – 5 

anos 
X LISTA 3 X LISTA 13 

51 ANOS 

OU MAIS 

6anos - 9 

anos 
X LISTA 4 X LISTA 14 

(Até 1966) 
10anos ou 

mais 
LISTA 1 LISTA 5 X LISTA 15 
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elementos após as etapas de filtragem anteriormente descritas. Em face do alto número de 

indivíduos em cada campo, a seleção dentro das listas deu-se através de sorteio
93

, a fim de 

evitar o enviesamento da amostra. Sortearam-se cinco indivíduos por campo, para evitar a 

necessidade de resortear diante de eventuais impossibilidades de atendimento do indivíduo.  

A nacionalidade seria um elemento interessante, de acordo com o critério da 

variação, mas sua adição como critério de composição da tabela tornou-se inviável em 

razão do número alto de possibilidades. Utilizou-se este elemento como critério de 

exclusão da amostra; ou seja, conforme as entrevistas eram realizadas, os indivíduos de 

nacionalidades repetidas eram excluídos da possibilidade de seleção (da lista de cinco 

sorteados). 

Após esse trâmite, antes de realizar a requisição dos entrevistados o diretor de 

disciplina consultava no sistema interno o número de matrícula do preso, e dois outros 

critério de exclusão foram aplicados: (i) o trânsito, ou seja, a impossibilidade de 

atendimento pela ausência física do indivíduo na unidade penitenciária
94

; e (ii) a 

periculosidade
95

, isto é, dois indivíduos tiveram sua participação vetada de acordo com o 

filtro do diretor de disciplina, por serem considerados de “alta periculosidade”, o que 

arriscaria a segurança da entrevistadora.  

Por fim, a pesquisadora previu sua limitação idiomática como critério de 

exclusão para a amostra, limitando aos idiomas português, inglês, francês e espanhol. 

Todavia, não foi necessária a exclusão de nenhum indivíduo por essa razão. 

 

3.2  ABORDAGEM DOS ENTREVISTADOS  

As entrevistas individuais foram realizadas em uma pequena sala dentro da 

unidade penitenciária de Itaí, contendo duas cadeiras e uma mesa. A sala permaneceu de 

portas fechadas a fim de favorecendo a relação de confiança entre as partes, na tentativa de 

                                                           
93

 Para a realização do sorteio foi utilizado um site de sorteios e escolhido cinco números dentro do intervalo 

de elementos contidos em cada uma das quinze listas, formando uma nova lista, respeitando inclusive a 

ordem de aparecimento do sorteio. 

94
 Note-se que os presos que estavam trabalhando (interna ou externamente) ou estudando foram autorizados 

a participar da entrevista. 
95

 Ainda que a pesquisadora tenha insistido no atendimento dos indivíduos não houve permissão. Frise-se que 

não houve comprovação sobre o nível de periculosidade do indivíduo. 
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diminuir ao máximo a influência externa. Apesar da preocupação em se propiciar maior 

liberdade de expressão, assegurando o sigilo e anonimato, deve-se levar em consideração a 

influência do ambiente prisional na expressão do indivíduo. No que tange aos ruídos que 

compunham o ambiente, destaca-se a presença da abertura e fechamento de grades, além 

de falas volumosas dos funcionários em seu ofício, dificultando, em alguns momentos, a 

realização da entrevista, bem como inutilizando registros sonoros dos gravadores de voz.  

A entrevista pautou-se no modelo semidirigido, ou seja, partiu-se de três 

perguntas norteadoras, havendo espaço para ampliação da investigação, explorando os 

elementos trazidos entrevistado. Segue o roteiro de entrevista: 

1) Como você chegou aqui? (assegurando a liberdade do entrevistado falar sobre o Brasil 

e sobre a instituição prisional) 

2) Como é a vida aqui dentro? (privilegiou-se a espontaneamente do entrevistado, mas 

atentou-se para o acesso a elementos relacionados à comunicação; aos sistemas de apoio; 

ao contato familiar/consulado)  

3) E quando você sair? 

 Fundamentada na preservação do anonimato dos entrevistados, a pesquisadora 

optou por não anexar as entrevistas transcritas na íntegra, bem como por traduzir para o 

idioma português os trechos selecionados para a citação.  

 

3.3  COMITÊS DE ÉTICA E CUIDADOS ÉTICOS 

Entrevistas que envolvam a participação de outros seres humanos estão sob a 

égide da aprovação de Comitês de Ética
96

, que possuem o escopo de supervisionar 

cuidados éticos procedimentais e o respeito aos direitos sobre os indivíduos participantes. 

No caso dessa dissertação, a Comissão de Ética Acadêmica da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo apreciou o projeto de pesquisa para zelar pelo cumprimento e 

aplicação do Código de Ética da Universidade de São Paulo. Além disso, por se tratar de 

indivíduos em situação de privação de liberdade e a necessidade de adentrar a uma 

                                                           
96 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. 
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instituição prisional, foi necessária a submissão do projeto para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP).  

No que tange aos cuidados éticos observados no momento de realização das 

entrevistas, primeiramente está o respeito com a voluntariedade da participação, que 

envolve o esclarecimento prévio dos aspectos da pesquisa para fornecer subsídios ao 

sujeito para decidir sobre sua participação. Os esclarecimentos envolviam aspectos sobre a 

pesquisa e sobre a inexistência de contrapartida pela participação (desvinculação com 

qualquer prestação de serviço jurídico ou outros benefícios pessoais); além das garantias de 

desistência a qualquer tempo, a garantia do sigilo e da preservação da identidade (a fim de 

não possibilitar identificação dos participantes). Entregava-se o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido
97

, no idioma a escolha do entrevistado (português, espanhol, francês ou 

inglês) contendo todas as informações, bem como oralmente explicava todos os elementos 

para garantir a compreensão.   

A pesquisa não previa riscos para o entrevistado, uma vez que as perguntas não 

possuem uma abordagem intrusiva, mas, ciente da condição de vulnerabilidade do público, 

a pesquisadora comprometeu-se a conduzir suas ações tendo sempre presente o cuidado 

para com este aspecto.  

 

3.4  INSPIRAÇÃO TEÓRICA 

A metodologia indutiva de análise escolhida descarta a utilização de hipóteses 

a serem testadas, buscando compreender o que os dados empíricos teriam a contribuir para 

a teorização na área. Neste item, optou-se por uma breve abordagem das duas teorias que 

inspiraram a realização desta pesquisa: a Teoria Fenomenológica e a Teoria Fundamentada 

nos Dados (TFD). 

 

3.4.1 A TEORIA FENOMENOLÓGICA  

Para a fenomenologia social a referência utilizada foi ALFRED SCHUTZ (1979) 

cujas ideias são fruto da mescla da filosofia fenomenológica de Edmund Husserl e da 

sociologia de Max Weber. O autor afasta a concepção existencial dos objetos no mundo, 

                                                           
97

 Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em anexo. Todos os presos assinavam o termo e 

ficaram com uma cópia. 
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desconstruindo a dualidade sujeito-objeto, e os elabora a partir da perspectiva relacional 

com o ser humano. Assim, a pretensão de compreensão da completude do mundo social 

perde a razão de existir, pois se reconhece a ausência de homogeneidade - o que se é, “é” 

em relação a quem se olha. Cada ser humano único, com seu arsenal de conhecimentos e 

vivências através de suas motivações e consciência, conduzirá suas ações e construirá sua 

percepção do mundo.  

A proposição colocada por SCHUTZ é de entender os fenômenos sociais pela 

observação das experiências de cada indivíduo, sendo a experiência fruto de atos correlatos 

que não resultam da produção de sentidos pela mente, mas da conexão entre diversas 

mentes, em interação no processo social. Desta forma, o autor fala em intersubjetividade, e 

não mais em subjetividade; ou em compreender a subjetividade como um ato intersubjetivo 

(CORCUFF,1995. PG. 53).  

Diante disso, caberia ao investigador do mundo social ter consciência de que é 

guiado por um sistema de pertinências diferentes daquelas que guiam o ator que toma parte 

diretamente à ação (o que é relevante para um não o é necessariamente para o outro). O 

cientista quer conhecer e não agir na situação observada, por isso deve distanciar-se dela e 

extrair a existência de conhecimentos disponíveis limpos à sua disciplina científica. 

 “Os objetos do pensamento, construídos por pesquisadores das 

ciências sociais, baseiam-se nos objetos de pensamento construídos 

pelo pensamento corrente do homem que conduz sua vida cotidiana 

entre seus semelhantes e aqueles de referência. Assim, as 

construções utilizadas pelo pesquisador em ciências sociais são, por 

assim dizer, construções em segundo grau, notadamente 

construções de construções edificadas pelos atores na cena social 

sobre a qual o cientista observa o comportamento e tenta explicar o 

todo, respeitando as regras e os procedimentos de pesquisa” 

(SCHUTZ, 1987. PG11- TRADUÇÃO PRÓPRIA). 

 

A partir desses ensinamentos, a investigação está na observação dos indivíduos 

se relacionando e construindo os fenômenos sociais. A primeira etapa da investigação é 

chamada de redução fenomenológica, reiterando o raciocínio previamente explicitado: os 

acontecimentos não são entendidos como existenciais, mas como experiências dos sujeitos. 

Substitui-se a descrição do objeto como ele se apresenta, pela intenção do como ele se 

apresenta a alguém. Além disso, o pesquisador deve, conscientemente, distanciar-se dos 

conhecimentos anteriores relativos ao fenômeno para alcançar (dentro do possível) uma 

situação de “não influência”. Nota-se que não se trata de eliminar os conhecimentos 
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prévios, mas afastá-los, pois o destaque está nos conhecimentos e percepções do outro 

indivíduo observado. Passa-se então para a descrição minuciosa, momento de se relatar 

aquilo que foi exposto nas entrevistas. Para então, possibilitar ao pesquisador fazer emergir 

a essência do que se colheu, transcendendo a simples apreensão do fenômeno. Guiado pelo 

recorte de interesse da pesquisa, debruça-se um olhar para encontrar um sentido mais 

duradouro em um contexto determinado. Nesta etapa, o pesquisador liberta-se dos limites e 

se vale da imaginação e conhecimentos para dar uma cobertura que importa à disciplina da 

pesquisa (PIRES, 2010. PG 391). Permite-se então teorizar a partir do que os dados colhidos 

no campo dizem. 

 

3.4.2 A “TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS” 

A “Teoria fundamentada nos dados”, ou “Grounded Theory”, ou ainda “Teoria 

Enraizada”, tem GLASER e STRAUS (1967) como percursores. Os autores constataram duas 

problemáticas das pesquisas em ciências sociais e buscaram saná-las com este método: (i) 

a prevalência de produções empíricas quantitativas, com uma preocupação suprema na 

neutralidade do pesquisador, mas que resultaria em um acúmulo de dados e baixo nível de 

teorização; (ii) a necessidade de “adaptar” dados quantitativos para efetivar sua 

correspondência a quadros teóricos sociológicos previamente situados. 

O intuito desta metodologia é construir empiricamente teorias a partir dos 

fenômenos sociais – ainda que as teorias construídas sejam a título de hipóteses. 

Considera-se uma inversão da característica hipotética-dedutiva dos métodos clássicos de 

pesquisa nas ciências sociais, que partem de hipóteses embasadas em marcos teóricos pré-

definidos e se efetua a verificação através da empiria. A teoria fundamentada nos dados é 

predominantemente
98

 indutiva, está inscrita em uma perspectiva de descoberta mais do que 

de verificação.  

Apontam-se dois princípios metodológicos que envolvem a teoria: o 

pragmatismo americano e a filosofia fenomenológica. Ou seja, há um diálogo claro com a 

metodologia fenomenológica, principalmente no que tange à noção de exclusão de 

conceitos e de hipóteses preexistentes relativas ao fenômeno, para deixá-lo falar por si 

                                                           
98

 Frise-se que a impossibilidade de realiza-la exclusivamente pelo método indutivo, tendo em vista que a 

observação do pesquisador é sempre guiada por uma pré-leitura “teórica” da realidade (CAPPI, 2014.PG14). 
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mesmo. Compartilham do mesmo pressuposto: o mundo social sendo constantemente 

construídos pelos atores sociais, sem ignorar os contextos micro e macrossocial nos quais 

estão inseridos. 

Segundo RICCARDO CAPPI (2014, PG 13) a definição da “teoria” que se quer 

alcançar, neste contexto, “refere-se a uma sistematização cognitiva da realidade, a qual se 

constitui por meio da explicitação das relações que subsistem entre algumas das 

características (ou variáveis) dessa realidade”. Assim, a pesquisa nas ciências sociais não 

necessariamente precisa buscar relações causais (caráter explicativo), mas pode se dedicar 

às formas de interpretação dos indivíduos envolvidos em um fenômeno (compreensiva). 

Os autores GLASER e STRAUSS (1967) pontuam o exercício do pesquisador em 

"enxergar os dados relevantes", ou seja, conectar as palavras e o contexto dos participantes. 

De acordo com PIRES, o exercício não estaria em caracterizar apenas, mas estabelecer seus 

limites estruturais, sendo o conceito a unidade de base de análise: “ O conceito não designa 

o próprio incidente, mas sim o que este incidente representa, aquilo a que ele se refere” 

(2010. PG 358).  

Esta metodologia prevê rigorosas etapas de análise dos dados empíricos, 

iniciando por codificações mais amplas, fiéis ao colhido no campo, encontrando os 

conceitos para relacionar e criar unidades de sentido em subcategorias e possibilitar a 

articulação teórica, identificando relações que levarão a formulação de hipóteses. Estas 

devem passar por testes e verificações nos dados empíricos fomentando a estabilização da 

proposta teórica. A última etapa prevê, em face do universo categorizado, a identificação 

de uma narrativa central, ainda que se permitam complementações posteriores (CAPPI, 

2014. PG14)
99

.  

 

Inspirada nessas duas teorias, realizou-se o exercício de categorização e 

identificação de unidades de sentido dos dados empíricos colhidos nas entrevistas, 

possibilitando operações analíticas que geraram a elaboração de narrativas hipotéticas 

teóricas, as quais buscam responder a questão objeto do trabalho.  

                                                           
99

 Para saber mais, ver: GLASER, B. G.; STRAUSS, A. L. The discovery of grounded theory: strategies for  

qualitative research. London: Aldine Transaction, 1967.Pg.137. 
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4. APROXIMAÇÃO DO CAMPO – A PENITENCIÁRIA DE ITAÍ 

 

ILUSTRAÇÃO 3 . Entrada da Penitenciária de Itaí/SP. 

 

 

Apesar das unidades penitenciárias do estado seguirem as mesmas normas 

gerais e regimento interno (aparato normativo estatal organizado pela SAP/SP), cada uma é 

um universo próprio e estabelece a gestão de seu funcionamento de forma particular. 

Destarte, com o escopo de aproximar o leitor da realidade que será trabalhada nas falas dos 

indivíduos em situação de privação da liberdade, apresentam-se alguns aspectos da unidade 

de Itaí/SP. 

INAUGURADA POR MARIO COVAS – 29/08/2000
100

 

Esta placa preenche a sala de recepção da “Penitenciária Cabo PM Marcelo 

Pires da Silva”, localizada a cerca de 300 km do centro da cidade de São Paulo, instituição 

que recebe a parcela masculina de estrangeiros do estado de São Paulo. Inicialmente 

dedicada a receber os indivíduos envolvidos em delitos sexuais, desde 2006 passou a ser a 

única unidade penitenciária do país destinada exclusivamente ao público estrangeiro
101

. 

                                                           
100

 Placa na entrada da unidade, na primeira sala de recepção. 

101
 Com exceção dos estrangeiros envolvidos em delitos sexuais, por questão de segurança pessoal. 

Fonte: Fotografia de Thalita Tozi, 2016. 
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Apesar de seu modelo (planta e recursos) ter sido federal, sua gestão sempre foi realizada 

pelo governo estadual
102

.  

Em meados de 2006 iniciou-se uma movimentação dos consulados para 

pressionarem o Estado brasileiro para a retirada dos indivíduos estrangeiros das 

penitenciárias comuns, pois eles sofreriam agressões e ameaças de facções criminosas
103

. 

Os episódios teriam se intensificado diante do cenário estadual conhecido como “a onda de 

atentados de 2006
”104

, o que confluiu para a criação da chamada “Torre de Babel” (nome 

popularmente dado à Penitenciária de Itaí)
105

. Em nota oficial disponibilizada em 

16/10/2006 pela SAP/SP, tem-se:  

 “Penitenciária de Itaí abrigará presos estrangeiros” - A Secretaria 

de Administração Penitenciária esclarece que existe cerca de 900 

presidiários de origem estrangeira, de diversas nacionalidades, 

distribuídos nas Unidades Prisionais do Estado. A grande maioria 

foi presa por tráfico de substância entorpecente, muitos deles 

conhecidos como “mulas”. Realizados alguns estudos sobre o 

assunto, a SAP entendeu a necessidade de se destinar um só 

estabelecimento para abrigar presos estrangeiros, com o objetivo de 

lhes prestarem a devida assistência, que é bastante comum nesses 

casos, além de atender pedidos de alguns Consulados. Após 

sucessivas análises, concluiu-se que o melhor local seria a 

Penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da Silva” de Itaí, pelo fato 

de possuir disposição física adequada e também porque conta com 

corpo funcional melhor preparado para trabalhar com esse perfil 

diferenciado de preso. As transferências dos estrangeiros para a 

Penitenciária de Itaí iniciaram nesta data e tem o término previsto 

                                                           
102

 Em reunião do GT DEPEN (ocorrida em Brasília em 22/04/2015), em que estava presente o diretor 

FERNANDO RICARDO RENESTO, a pesquisadora e o Secretário de Segurança de São Paulo (LOURIVAL 

GOMES), além de outros atores, LOURIVAL abordou a possibilidade (e seu apoio) sobre a alteração da gestão 

da unidade penitenciária de Itaí para a gestão federal, devido à existência de procedimentos administrativos e 

judiciários que ocorrem nesse âmbito e o perfil dos delitos e dos presos.  
103

 Esta informação foi fornecida pelo Secretário de Segurança de São Paulo LOURIVAL GOMES em reunião 

do GT DEPEN ocorrida dia 22/04/2015, pelo diretor geral FERNANDO RICARDO RENESTO da Penitenciária de 

Itaí, em 03/10/2016 e pelo delegado federal LUIS PARDI em 16/02/2017.   
104

 Iniciados em maio 2006 atentados por São Paulo, e depois alastrado por outros estados, geraram mortes e 

pânico. Segundo o que se revelou seria fruto de embate entre a facção criminosa do PCC e o governo do 

Estado devido a decisão de isolamento de alguns líderes da facção. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_de_viol%C3%AAncia_organizada_no_Brasil_em_2006>, acessado em 

março 2017. 
105

 Neste sentido: “Itaí, la torre de Babel de las prisiones en Brasil” - Reportagem BBC de 15/10/2013, 

disponibilizado em: <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131002_brasil_carcel_il>, acessado em 

fevereiro  2017; “Os presos que vêm de fora” – reportagem de Veja São Paulo de 06/08/2011, 

disponibilizado em < http://vejasp.abril.com.br/cidades/penitenciaria-itai-condenados-estrangeiros/>, 

acessado em fevereiro 2017. 
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para 31 deste mês. Hoje, já existem 25 presos de nacionalidade 

estrangeira na Unidade.
106

. 

Única unidade com este perfil em todo o território nacional, Itaí é reconhecida 

por ser um “presídio modelo” desse tipo de gestão inovadora. A sensação diante das 

conversas informais com funcionários e agentes penitenciários de diferentes setores na 

unidade é de “orgulho” no pertencimento da unidade, sendo que o próprio diretor geral
107

 

expressou que “é algo que deu certo!”.  

Pelo que se pode apreender, não houve estudos e planejamento prévios na 

elaboração da mudança da unidade penitenciária que ofertassem uma sistematização 

normativa e de práticas. As decisões a serem tomadas na gestão da unidade são pautadas 

no mesmo arcabouço normativo que sustenta as outras unidades penitenciárias estaduais, 

cabendo ao gestor realizar as adequações necessárias, diante das demandas e necessidades 

específicas, recorrendo aos superiores sempre que necessário. Não há o exercício de 

normatizar (ainda que a posteriori) essas práticas, mas reconhece-se que a partir das 

resoluções de casos particulares, criou-se uma espécie de “maneira de fazer” consolidada 

(que não exclui o espaço dinâmico de renovação, pois se trata de um campo com muitos 

casos específicos e novos)
108

.  

Não foi possível acessar com precisão as justificativas da escolha da unidade 

de Itaí para a instituição exclusiva de estrangeiros. Algumas sugestões foram ofertadas 

pelos entrevistados: (i) por ser uma penitenciária que em 2006 apresentava instalações boas 

e novas (inaugurada em 2000); (ii) pela facilidade no deslocamento do público que era 

diminuto e específico (crimes sexuais); (iii) por dispor de funcionários destacadamente 

atenciosos – nesse sentido, evidenciou-se a preocupação com o atendimento e fiscalização 

advinda de órgãos internacionais
109

.  

                                                           

106
 Disponível em: http://www.sap.sp.gov.br/common/nota_imp/0001-0099/ni033.html>, acessado em junho 

de 2015. 

107
 Informações ofertadas pelo Drº. Fernando Ricardo Renesto (Diretor Geral) em entrevista do dia 

03/10/2016. 

108
 Note-se que não há normatização interna específica. Informações ofertadas pelo Drº Fernando Ricardo 

Renesto (Diretor Geral) em entrevista do dia 03/10/2016. 

109
 Note-se que nenhum dos entrevistados ou participantes de conversas informais foram capazes de serem 

assertivos nessa questão.  
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Sobre o seu funcionamento, percebeu-se não haver marcante presença de 

organizações paralelas a influenciar a gestão
110

, de maneira que a própria administração 

parece possuir completo domínio na organização do espaço e na alocação dos indivíduos. 

A unidade é composta por quatro pavilhões, sendo o primeiro destinado àqueles que 

trabalham na unidade (o trânsito para a área administrativa é mais livre) e o quarto é 

destinado aos presos provisórios. Outro critério que orienta a divisão dos presos em suas 

celas é a existência de rixas específicas entre nacionalidades
111

.   

Com relação à educação, assim como nas outras unidades do estado, até 2013 

funcionava sob a responsabilidade da FUNAP- aulas ministradas pelos próprios indivíduos 

encarcerados. Atualmente a Secretaria de Educação sistematizou o ensino igualmente 

àquele oferecido fora da prisão. Especialmente para esta unidade, foi citado um projeto de 

aulas de português como um curso paralelo, que era ministrado pelos próprios 

encarcerados (sistema de parceria com a FUNAP) no quarto pavilhão– dedicado aos presos 

provisórios
112

. 

Concernente ao trabalho, as vagas não são suficientes para todos
113

. Os postos 

dividem-se na limpeza/manutenção e cozinha do setor administrativo (local exclusivo de 

trabalho de funcionários), na biblioteca, em fábricas dentro da própria unidade, fábricas 

externas (apenas os indivíduos do semiaberto acessam), na jardinagem e horta e na limpeza 

dos próprios raios, por exemplo. Notou-se que para alguns postos de trabalho a 

compreensão do idioma português é requisito para seleção.  

O “pecúlio” é o dinheiro de cada encarcerado, que pode ser gerado pela 

família, pelo consulado ou através de trabalho – cujos salários variam entre R$ 13,00 e R$ 

550,00 reais
114

. Mensalmente uma folha nominal com o saldo e uma lista de itens 

                                                           
110

 O que destoa do arranjo de poder dividido com o das facções criminosas, notadamente presente em outras 

instituições penitenciárias. Para compreender melhor ver: BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Preso pelo Estado 

e vigiado pelo crime: as leis do cárcere e a identidade do preso. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013; 

SHIMIZU, Bruno. Solidariedade e gregarismo nas facções criminosas: um estudo criminológico à luz da 

psicologia das massas. São Paulo: Ibccrim, 2011. 
111

 Não foi possível mapear todas as rixas, mas destacaram-se africanos x latinos; europeus x africanos; 

nigerianos x outros africanos. 
112

 Entrevista realizada com Drº Fernando Ricardo Renesto (Diretor Geral) e Benedito (Diretor de 

Disciplina), na sala da direção da unidade penitenciária de Itaí, em 03/10/2016. 

113
 Os funcionários da unidade, em conversas informais, por várias vezes fizeram comparação entre o perfil 

do estrangeiro e do nacional, concluindo que aquele é mais preguiçoso para querer trabalhar.  

114
 Há o “rateio”, espécie de salário, em razão de mão de obra indireta. O rateio é um valor que cada empresa 

instalada na unidade paga para um auxílio financeiro dos presos que trabalham na manutenção da unidade 

(ex. faxina) – informações fornecidas em conversa informal pelos funcionários do setor. 



79 

 

 

disponíveis para venda é entregue aos presos (apenas àqueles que possuem saldo superior a 

R$ 1,00). Há limite de itens que podem  ser adquirido por mês. Os funcionários afirmaram 

prezar pela eficiência e transparência, realizando atendimento aos presos quando 

demandados. No que tange as transições financeiras, esclareceu-se que a remessa de 

dinheiro da unidade penitenciária para contas internacionais não é possível, pois as 

alternativas disponíveis exigiriam o número pessoal do CPF e a presença física do 

indivíduo. Já para contas brasileiras a exequibilidade é condicionada ao cadastro do 

recebedor no rol de visitas, optando-se pela transferência via instituição bancária ou com 

retirada na ocasião da visita. Para o recebimento de dinheiro, se é originário do exterior do 

país, os países europeus se valem de um convênio firmado com os correios brasileiro 

(chamado “Eurogiro”) que facilita a transação – os correios recebem, convertem em 

moeda brasileira e enviam para a unidade penitenciária. Para os outros países só é possível 

com o intermédio das embaixadas ou consulados
115

.  

Para que as visitas sejam autorizadas a entrar na unidade, é necessária a 

inclusão de seu nome no rol. Primeiramente, é necessária a demanda do preso (realizada 

através do envio de bilhetes do preso para o setor – “pipas”) que informa o nome 

completo, grau de parentesco, nacionalidade e país de residência do visitante. A partir 

desse primeiro contato, o setor responsável informa a lista de documentos necessários para 

regularizar sua entrada. Esta lista está disponível na unidade em português e é enviada aos 

consulados. Note-se que a lista de documentos é extensa, destacando-se a exigência de 

tradução juramentada dos documentos e de atestado médico com validade de até seis 

meses. A ausência de parte da documentação inviabiliza a entrada da pessoa, independente 

do parentesco, do tipo de documentação faltante ou da distancia percorrida pela visita para 

chegar a Itaí
116

. 

No que tange ao funcionamento dos processos de execução dos presos da 

unidade, até 2013 a competência era exclusiva da Vara de Execuções Criminais do Fórum 

de Avaré. Após esta data, com a mudança da lei de drogas, o DECRIM 3 do Fórum 

Regional de Bauru passou a partilhar a competência (mesma magistrada responsável). Por 

                                                           
115

 Conversa informal com os funcionários do setor do pecúlio em 07/10/2016. 
116

 Conversa informal com a funcionária do setor em 13/10/2017, na unidade penitenciária de Itaí. 



80 

 

 

acordo realizado pela magistrada competente, permite-se a efetivação da expulsão antes do 

término de cumprimento da pena
117

.  

A juíza competente pela execução penal de Itaí (VEC Avaré) iniciou seu 

trabalho em 2011, oportunidade em que se deparou com a temática de estrangeiros pela 

primeira vez. Inicialmente adotou um posicionamento conservador na questão da 

progressão de regime, pautada no risco de fuga. Buscou, paralelamente, o apoio de outros 

atores sociais e ONG’s na tentativa de estabelecer uma rede que pudesse dar subsídios de 

garantia para viabilizar a progressão de regime - albergues, trabalho previamente à 

liberação dos indivíduos; mas a tentativa restou frustrada. Após algumas alterações de suas 

decisões em sede recursal, reuniões com a corregedoria, com o diretor geral da unidade 

penitenciária, com representantes de consulados e, em especial, em razão de uma viagem 

que fez à Índia (que a sensibilizou sobre o sentimento de “ser estrangeiro”), a magistrada 

mudou o seu posicionamento e passou a reconhecer os benefícios em execução penal
118

. 

Pautada na crença de que a ressocialização do indivíduo se daria melhor em seu país de 

origem, no seio de sua família, a magistrada criou um método de medidas, partindo do 

questionamento ao preso sobre seu interesse em permanecer no Brasil ou retornar ao seu 

país de origem (questionamento realizado quando chega próximo ao lapso temporal para 

fins de benefícios na execução da pena). Para aqueles que preferem voltar ao seu país de 

origem, ela autoriza o retorno sem o término do cumprimento de pena (com recursos do 

consulado ou da família); e emite comunicado à Polícia Federal e ao Consulado para que 

providenciem documentação que possibilite esse trâmite. Para aqueles que preferem 

continuar no Brasil, ela busca auxiliar na expedição de documentação. A juíza ainda 

pontuou que permite a expulsão antes do término de cumprimento de pena (mesmo quando 

se está cumprindo em regime fechado), por entender que o interesse nacional é a saída do 

indivíduo do país. Note-se que o processo criminal não é extinto, ele fica suspenso 

aguardando a prescrição da pena (caso o indivíduo seja recapturado no Brasil ele volta a 
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 Entrevista realizada com Drº Fernando Ricardo Renesto (Diretor Geral) e Benedito (Diretor de 

Disciplina), na sala da direção da unidade penitenciária de Itaí, em 03/10/2016. 

118 Questionada se a “ Rebelião de 2014” teria influenciado em sua atuação, a magistrada disse que não, que 

as alterações já estavam em curso. Inclusive afastou o nome rebelião, afirmando ter sido apenas um 

“movimento de subversão à ordem e à disciplina”, pois sua duração não teria completado vinte e quatro 

horas, sendo controlado antes da chegada da tropa de choque de São Paulo, com a ação dos próprios agentes 

locais do GIR. Disse que há a influência de sinalizar e refletirem sobre as reinvindicações, mas não colocaria 

como fator determinante. Entrevista realizada com Roberta de Oliveira Ferreira Lima (Magistrada) e 

Oriovaldo Antonio Gobeth Filho (Chefe de Seção Judiciário) em 11/10/2016 na VEC de Avaré. 
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cumprir aquela pena no regime que parou). Essas práticas foram padronizadas e 

normatizadas através da Portaria nº02/2014
119

. 

Para a execução da defesa técnica dos encarcerados, disponibiliza-se o 

atendimento gratuito do advogado da FUNAP
120

, da Defensoria Pública Estadual 

(DPE/SP) com sede em Avaré, e da Defensoria Pública da União (DPU).  

Os agentes penitenciários da unidade não tem um perfil muito rotativo, sendo a 

maioria habitante da própria região
121

. Não há exigência de que os funcionários sejam 

fluentes em outro idioma e de fato não é o perfil. Parte da comunicação se dá através dos 

próprios presos, ou seja, alguns encarcerados que possuem maior domínio em idiomas 

atuam como tradutor e intérprete. Ainda na temática da comunicação, apesar de haver o 

regimento interno nos idiomas inglês e português na biblioteca, o modus operandi, as 

“regras de conduta” são transmitidas pelos veteranos de prisão. Ao ver da instituição, não 

há dificuldades na comunicação, apesar de apontarem certa “conveniência” dos presos em 

entender o português apenas para os momentos de boas notícias. Pontuaram algumas 

nacionalidades com maior dificuldade na comunicação: chineses, búlgaros, turcos e 

russos
122

. 

 A diversidade de nacionalidade se reflete na diversidade de cultos religiosos. 

Não há o estabelecimento de igrejas internamente na unidade penitenciária, mas 

disponibiliza-se uma cela para a realização de cultos, sendo marcante a frequência de 

mulçumanos na realização de suas orações. É possível o recebimento de visitas religiosas 

externas aos fins de semana, mas não se trata de uma presença constante na unidade
123

. A 

organização interna separa os fins de semana para visitas de presos e religiosas, e durante a 

semana de advogados e consulados.  
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 Entrevista realizada com Roberta de Oliveira Ferreira Lima (Magistrada) e Oriovaldo Antonio Gobeth 

Filho (Chefe de Seção Judiciário) em 11/10/2016 na VEC de Avaré. A portaria nº 02/2014, bem como 

modelos de suas decisões judiciais foram gentilmente cedidas e estão disponíveis em anexo. 

120
 Na época Dº Maurício, responsável conjuntamente por outras unidades penitenciárias. Realizava 

atendimentos na unidade de Itaí às segundas e quartas. Conhecido como “advogado da casa”. 

121
 A impressão é de que esse ofício é bem valorizado na cidade. 

122
 Entrevista realizada com Drº Fernando Ricardo Renesto (Diretor Geral) e Benedito (Diretor de 

Disciplina), na sala da direção da unidade penitenciária de Itaí, em 03/10/2016. 

123
 Visitas ocasionais de “Testemunhas de Jeová”, “Congregação Cristã” e do Rabino, e esporadicamente do 

ortodoxo russo (normalmente acompanhando o consulado), segundo entrevista realizada com Drº Fernando 

Ricardo Renesto (Diretor Geral) e Benedito (Diretor de Disciplina), na sala da direção da unidade 

penitenciária de Itaí, em 03/10/2016. 
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Nessa temática destaca-se a questão das restrições alimentares ligadas à 

religião. A alimentação é preparada e servida pelos próprios encarcerados e, de acordo com 

o diretor geral, não haveria como levar em consideração as especificidades de cada 

nacionalidade, sendo as únicas práticas existentes: (i) a de servir o acompanhamento do 

arroz e feijão diário à parte quando se trata de carne de porco – em respeito às restrições 

dos mulçumanos
124

; (ii) a permissão da entrada de pães específicos ligados ao judaísmo.  

A rotina de comunicação dos presos com familiares se dá através de cartas
125

, 

não há possibilidade de telefonemas. Como o tempo para o envio e recebimento da 

correspondência é grande, alguns consulados facilitam a transmissão, recebem as cartas, as 

digitalizam, e enviam por e-mail para o país/familiares. O diretor apontou algumas 

iniciativas que já foram cogitadas para otimizar a questão da comunicação, mas que não 

foram colocadas em prática: (i) iniciativa do Consulado Reino Unido para realizar “diálogo 

virtual”, através de programas de computadores que possibilitam a videoconferência 

(Skype
126

) - haveria duração máxima de quinze minutos, e seria realizado uma vez ao mês, 

exigindo-se a mesma documentação para o cadastramento no “rol de visitas” (do que se faz 

com a visita física), sendo que os familiares se comunicariam de suas próprias residências; 

(ii) projeto do governo federal em parceria com a Defensoria Pública da União para 

realizar “visita virtual”. Um dos pontos negativos apontado pelo diretor para esse tipo de 

projeto, além da dificuldade na logística, seria o fato de o funcionário acompanhante da 

transmissão não ter controle sobre o que está sendo comunicado (devido à divergência de 

idioma). Como ponto positivo, ele apontou os reflexos na disciplina que iniciativas sociais 

causam, “com maior informação abaixa a ansiedade do preso”
127

. 

                                                           
124

 Teoricamente o indivíduo não se alimenta nem quando a carne de porco tem contato com o restante da 

alimentação. Não há previsão de preparo de “mistura” (acompanhamento ao oficial arroz e feijão) 

diferenciada para substituição. Já houve reflexão institucional a esse respeito, ver: “Cartilha de Direitos 

Religiosos, Deveres e Costumes de Presos Muçulmanos em Penitenciárias”, organizada pela Defensoria 

Pública da União, disponível em: 

<http://www.dpu.gov.br/images/stories/arquivos/PDF/cartilha%20muculmanos.pdf>, acessado em junho de 

2015. 
125

 Para ter acesso a papel, caneta, selos e envelopes, há consulados que fornecem, mas em geral é necessário 

comprar da unidade penitenciária através do pecúlio. 
126

 Para essa iniciativa o diretor geral apontou a ausência de interesse dos presos. Entrevista realizada com 

Drº Fernando Ricardo Renesto (Diretor Geral) e Benedito (Diretor de Disciplina), na sala da direção da 

unidade penitenciária de Itaí, em 03/10/2016. 
127

 Para essa iniciativa o diretor geral apontou a ausência de interesse dos presos. Entrevista realizada com 

Drº Fernando Ricardo Renesto (Diretor Geral) e Benedito (Diretor de Disciplina), na sala da direção da 

unidade penitenciária de Itaí, em 03/10/2016 
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Para ser destinado à unidade penitenciária de Itaí o indivíduo deve possuir 

nacionalidade estrangeira, ainda que seja residente no Brasil ou detentor de dupla 

cidadania. A unidade chegou a contar com 1600 presos estrangeiros, mas houve uma queda 

no número de presos nos últimos anos que, segundo o diretor da unidade, deu-se em razão 

da mudança da legislação de drogas (e consequente diminuição do tempo de prisão), pela 

crise da Europa de 2009/2010 (tendo em vista que majoritariamente o público europeu 

diminuiu), e pela mudança na rota internacional de tráfico de entorpecentes (rota 

alternativa atual seria através do Peru). Em outubro de 2016 a unidade contava com 1.198 

presos, entre os presos definitivos, os provisórios (cerca de 270); em regime fechado e 

semiaberto (323). A taxa de reincidência na unidade abarcaria cera de 25% da 

população
128

.  

No que tange aos tipos de delitos, 70% estariam relacionados à Lei de Drogas e 

15% a furtos, e o restante uma grande mistura. Da parcela relacionada a entorpecentes, 

majoritariamente seriam os chamados “mulas” do tráfico (indivíduos que em busca de 

sobrevivência, acabam aceitando realizar o transporte ocasionalmente), ou ainda os “iscas 

de tubarão” (indivíduos que estão com pouca quantidade de drogas, muitas vezes 

denunciados pelo próprio esquema do tráfico, para serem presos e, aproveitando-se da 

estrutura limitada da Polícia Federal, logo atrás viria alguém com uma quantidade bem 

maior e que não seria capturado)
129

. 

A unidade abrangia 86 nacionalidades diferentes, sendo Nigéria o país com 

maior número de nacionais presos em Itaí, seguido dos países da América Latina (Bolívia, 

Peru, Colômbia, Paraguai e Chile), de acordo com a tabela abaixo. 

 

 

 

 

                                                           
128

 Entrevista realizada com Drº Fernando Ricardo Renesto (Diretor Geral) e Benedito (Diretor de 

Disciplina), na sala da direção da unidade penitenciária de Itaí, em 03/10/2016. Informação sobre a mudança 

da rota internacional de tráfico de entorpecentes foi confirmada em entrevista com Roberta de Oliveira 

Ferreira Lima (Magistrada) e Oriovaldo Antonio Gobeth Filho (Chefe de Seção Judiciário) em 11/10/2016 na 

VEC de Avaré. 
129

 Entrevista realizada com Drº Fernando Ricardo Renesto (Diretor Geral) e Benedito (Diretor de 

Disciplina), na sala da direção da unidade penitenciária de Itaí, em 03/10/2016. 
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Tabela 6 – Nacionalidades Penitenciária de Itaí 

TABELA DE NACIONALIDADES – PENITENCIÁRIA DE ITAÍ
130

 

Nacionalidade Nº Nacionalidade Nº Nacionalidade Nº Nacionalidade Nº Nacionalidade Nº 

Albanês 4 Costarriquenho 1 Hondurenho 1 Nigeriano 297 Sul-coreano 1 

Alemão 6 Cubano 1 Húngaro 6 
Norte-

americano 
3 Surinamês 1 

Angolano 22 Egípcio 1 Inglês 3 Norueguês 1 Tanzaniano 39 

Argelino 1 Equatoriano 8 Irlandês 1 Palestino 1 Tcheco 1 

Argentino 27 Eslovaco 7 Israelense 4 Paquistanês 1 Tobaguiano 1 

Australiano 1 Esloveno 6 Italiano 8 Paraguaio 68 Togolês 2 

Beninense 1 Espanhol 22 Jamaicano 1 Peruano 103 Tunisiano 2 

Boliviano 105 Filipino 1 Japonês 2 Polonês 10 Turco 15 

Búlgaro 5 Finlandês 1 Letão 10 Português 33 Ucraniano 4 

Burundinês 5 Francês 10 Libanês 9 Queniano 1 Ugandense 1 

Cabo-verdiano 2 Ganense 7 Liberiano 2 Romeno 13 Uruguaio 9 

Camaronês 5 Grego 2 Lituano 4 Russo 7 Venezuelano 11 

Canadense 1 Guatemalteco 1 Malaio 6 Senegalês 8 Zambiano 2 

Centro-

africano 
1 Guianense 2 Marfiniano 5 Serra-leonês 7 Zimbabueano 1 

Chileno 50 Guineano 2 Mexicano 3 Sérvio 2 - - 

Chinês 15 Guineense 14 Moçambicano 12 Sírio 1 - - 

Colombiano 73 Haitiano 3 Namibiano 5 Sueco 1 - - 

Congolês 10 Holandês 9 Neozelandês 1 Sul-africano 36 - - 

Fonte: Elaborado por Thalita A. Sanção Tozi, 2016. 

                                                           
130

 A tabela foi construída com base no documento fornecido pelo funcionário da administração da unidade 

penitenciária com autorização do diretor geral, para que minha amostra fosse formada. A lista oficial 

continha os 1.198 indivíduos encarcerados no dia 03/10/2016. Note-se que a pesquisadora não teve acesso a 

maneira como as nacionalidades foram definidas (se por autodeclaração ou comprovação documental). 

Optou-se pela manutenção do nome das nacionalidades da maneira definida no documento original. Não foi 

permitido que o documento oficial utilizado como base fosse divulgado.  
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5. A ESCUTA DO INDIVÍDUO ESTRANGEIRO  

Este capítulo é dedicado à compilação e análise dos dados colhidos nas 

entrevistas com os indivíduos encarcerados do sistema prisional. Os dados serão 

apresentados através de algumas chaves de análises iniciais. Devido à preocupação com o 

anonimato dos participantes, foram suprimidas eventuais partes que possibilitasse sua 

identificação, e os trechos foram todos traduzidos para o português. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

 

A) O USO DE ALGEMAS 

Apesar da requisição e insistência, a direção disciplinar da unidade 

penitenciária não autorizou a realização das entrevistas sem o uso de algemas pelos 

entrevistados, por ser esta uma medida oficial de segurança
131

. Diante disso, antes de 

iniciar a entrevista, houve o cuidado de se desculpar pela existência das algemas.  

A totalidade dos entrevistados não estranhou o fato de estarem de algemas, 

demonstrando passividade, dizendo para que “não se preocupasse”, pois estas seriam “as 

regras da casa”. Alguns entrevistados chegaram a esboçar certa estranheza diante da 

preocupação da entrevistadora, sendo que um entrevistado esboçou reações de profunda 

surpresa e agradecimento pela tentativa de retirada das algemas (Entrevistado 1).  

 

B) CONTATO COM A CULTURA BRASILEIRA 

Uma parte dos encarcerados estrangeiros tem sua prisão logo em sua chegada 

ao país, o que impede o contato com o Brasil e sua cultura. A unidade penitenciária de Itaí, 

além de ser uma “instituição total”, em razão do acolhimento exclusivo de estrangeiros, 

oferece um ambiente multicultural, o que dificulta a aproximação do indivíduo à cultura do 

país.  

- Aqui não tem como assimilar a cultura brasileira. – Entrevista 14. 

                                                           
131

 Esta situação causou certo constrangimento à pesquisadora; e deve ser levado em consideração quando da 

análise das entrevistas, pois de certa forma, distancia as partes presentes na entrevista, bem como a própria 

forma de comunicação do entrevistado.  
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Um indício deste distanciamento é o estranhamento com a base alimentar da 

cultura brasileira: a combinação arroz e feijão. Note-se que não se trata de crítica com 

relação à qualidade da comida (boa/ruim, pouca/muita), mas apresenta-se como um indício 

de ausência de contato prévio com essa cultura, que é comum no mundo extramuros.  

- É horrível, é um problema pra mim. Arroz e feijão todos os dias 

(...) A comida está aqui só pra sobreviver. – Entrevista 6. 

- Aqui é arroz e feijão todo dia, mas tá bom. - Entrevista 4.  

- A comida é só arroz e feijão durante 6 anos – só a mistura que 

muda um pouco – Entrevista 15. 

Outra especificidade brasileira que causou estranhamento é a questão climática. 

O entrevistado 12 expressou a dificuldade que seu organismo possui para enfrentar de 

maneira saudável as mudanças climáticas, uma vez que é alérgico.  

 

C) CRISE ECONÔMICA DO BRASIL  

Apesar de ser um ambiente enclausurado e haver pouco contato com o 

ambiente externo, a fala sobre a “crise econômica” atual brasileira apareceu nas 

entrevistas; em geral pela vivência de seus reflexos práticos. 

- Havia firma de roupa, costura de bola (raio 3), pregadores, com a 

crise não tem mais. – Entrevista 1. 

- A quantidade de café e de leite reduziu pela metade por conta da 

crise, a fruta foi tirada também. – Entrevista 1 

- O Brasil tá de crise... vamos ser realista, filha! A comida, eles 

querem um pudim ou um bolo?! É tudo vagabundo. A cadeia tá 

muito bem obrigado. – Entrevista 8. 

 

D) SAIR X FICAR NO BRASIL 

Quando interpelados sobre os planos de futuro, muitos elementos apareceram, 

principalmente sobre a vontade de se estabelecer ou não no Brasil. Não se adentrou ao 

mérito da realização do plano de permanecer no país para não levantar questões que 

causassem desconforto posterior aos entrevistados (por ex. questionamentos sobre a 
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expulsão). A partir dos elementos oferecidos, foi possível estabelecer algumas maneiras de 

o indivíduo encarcerado estrangeiro se relacionar com o Brasil. 

Há casos de autodeclaração como brasileiros, seja por possuírem dupla 

nacionalidade ou pelo seu histórico de estabelecimento duradouro prévio. Percebeu-se o 

estabelecimento de raízes e de intensa identificação, transparecendo certeza de seu futuro 

no país. 

- Gosto do Brasil. Não passa por minha cabeça voltar. Quero 

montar um negócio. Eu sou brasileiro – Entrevista 1. 

- Não (quero voltar para meu país de origem), eu sou turista lá. Lá 

tá melhor de economia e condições, mas não acostumo, não tenho 

mais amigos. – Entrevista 2. 

- Quando vim pro Brasil de criança, eu virei brasileiro. – Entrevista 

14. 

Há aqueles que exteriorizaram uma intenção de permanecer no país. Diferente 

dos primeiros, trata-se de uma forte expectativa com o Brasil (não necessariamente esse 

grupo teve contato anterior com o país), principalmente relacionada às difíceis condições 

do país de origem. Note-se que há certo tom de desespero ao afirmar a vontade de ficar, 

demonstrando a ausência de certeza sobre a possibilidade de concretização dessa 

expectativa, podendo estar associado ao medo de isso não se tornar realidade, e a 

necessidade de convencer aquele sujeito entrevistador.  

- Não quero sair daqui!! Quero viver aqui. Aqui a vida é melhor. 

Brasil é bom. – Entrevista 3. 

- De jeito nenhum. Brasil é bom. Tem emprego, tem comida. – 

Entrevista 11 

Outro tipo de relação estabelecida é a exteriorização da vontade de permanecer 

no Brasil, mas sem a certeza da ocorrência do plano e sem a intensidade da expectativa.   

- Não (quero voltar para meu país de origem). Tenho vontade de 

voltar só pra pegar o dinheiro que minha mãe deixou, se é que 

meus irmãos não gastaram tudo.- Entrevista 5. 

- Tenho um amigo que disse que consegue o trabalho pra mim. Mas 

depende do meu caso. Se tiver que ficar assinando, aí tenho que 

ficar no Brasil. – Entrevista 7. 
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Já as relações de negação de permanência no país podem ser dividas em dois 

grupos: o de repulsa com o Brasil, exteriorizada com intensidade a completa negação do 

país; ou de justificativas que fazem o indivíduo optar pela volta. Note-se que não houve 

discurso espontâneo que envolvesse a possibilidade de expulsão. 

- Eu nunca vou querer voltar para esse país (Brasil), NUNCA. – 

Entrevista 6. 

- Nunca mais (quero ficar no Brasil)! – Entrevista 15. 

- Não quer morar no Brasil, tem quatro filhos, quer voltar para seu 

país. – Entrevista 12. 

- Tenho vontade de voltar para meu país. Nosso pais é lindo 

também, gosto muito do Brasil mas quero voltar para ver minha 

família. Tem quase 10 anos que estou pra ca. Quero ver minha 

mae, meus irmãos. Quero levar minhas filhas junto comigo, elas 

estão com a mãe. – Entrevista 10. 

 

E) SAÚDE 

Uma questão trazida é a dificuldade de acesso à saúde no estabelecimento 

prisional. A obtenção de medicamentos básicos (“dipirona sódica e comprimidos”) foi 

reconhecido, mas a dificuldade de ser consultado por médicos e acessar tratamentos 

especializados foi elemento de muitos relatos. Não há médicos que fiquem na instituição 

prisional. Relatou-se que a depender da gravidade do problema de saúde ou da 

especificação da demanda o indivíduo é encaminhado para o hospital de Itaí, de Avaré ou 

mesmo para São Paulo
132

.  

A requisição de atendimento médico é dado através das “pipas”
133

 – ou seja, 

para pedir ajuda o indivíduo depende de escrever em português, o que por si só já é um 

obstáculo no ambiente que se encontra. 

A ala da enfermaria conta com algumas celas em que ficam os indivíduos 

isolados, devido a doenças contagiosas, ou que precisem de cuidados mais específicos. 

Estar naquele setor significa ter o tempo reduzido de banho de sol em um espaço bem 

                                                           
132

 Entrevista 2, 3, 6,7.    

133
 São bilhetes que o indivíduo escreve sua necessidade e entrega ao funcionário, que encaminha para o 

diretor/setor responsável. Este é o método toda a comunicação na unidade.    
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menor que o pátio, e eventualmente a ajuda de algum outro preso em sua melhora – não há 

funcionários especializados. 

A relação estabelecida com a questão dos problemas de saúde divide-se: (i) 

aqueles que expressaram grande sofrimento atual e que depositaram na entrevista a chance 

do atendimento médico, já que as inúmeras requisições para atendimento teriam sido 

ignoradas
134

; (ii) aqueles que reclamavam por terem tentado acessar tratamentos e não 

conseguiram
135

; (iii) aqueles que estavam conformados com a ausência de acesso a saúde e 

destacavam que ao menos a medicamentos tinham acesso
136

; (iv) aqueles que tiveram 

acesso à saúde
137

; (v) aqueles que nunca precisaram, e reconhecem que se isso seria uma 

grande dificuldade, estabelecendo relação de medo de ficar doente
138

.  

Apesar de haver relatos de profundas dificuldades de se acessar a saúde, optou-

se por não transcrever os episódios a fim de preservar o anonimato dos entrevistados.  

 

F) DEFESA E CONHECIMENTO SOBRE O PROCESSO JUDICIAL 

A sensação de ausência de defesa é a principal queixa dos entrevistados. 

Muitos deles, inclusive, achavam que a entrevistadora seria advogada e depositaram 

esperança de conseguir auxílio jurídico, ou ao menos informações processuais. 

A defesa no processo de conhecimento dos indivíduos é realizada por 

advogados particulares, e no caso do advogado fornecido gratuitamente
139

, a depender do 

caso específico, é realizada pela Defensoria Pública Estadual ou pela Defensoria Pública 

da União. Já o processo de execução da pena, possui defesa técnica garantida pela 

Defensoria Pública Estadual (Avaré) e pelo advogado da FUNAP que atende na própria 

unidade, além da possibilidade de advogados particulares. 

                                                           
134

 Entrevista 3, 11, 12.  

135
 Entrevista 2, 14. 

136
 Entrevista 6, 7. 

137
 Entrevista 5, 10. 

138
 Entrevista 15. 

139
 O Estado garante a assistência jurídica gratuita em casos criminais. 
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Percebe-se que para além da existência de defensor técnico, um elemento que 

se destaca na perspectiva construtivista da realidade é a sensação de defesa, relacionada à 

confiança de que há “defesa”; em contrapartida da sensação de abandono.  

Durante o processo de conhecimento a comunicação prévia e efetiva com o 

defensor e a tradução oficial em audiência – possibilitando a compreensão dos atos 

processuais, a possibilidade de fala do indivíduo e a compreensão da sentença, são 

elementos que o aproximam da sensação de defesa. Informações explicativas sobre a 

legislação local e os procedimentos processuais que serão enfrentados (se está como prisão 

provisória, definitiva, se há recurso, enfim), e sobre o funcionamento do órgão público de 

defesa e sua garantia na atuação (visto que não há comunicação direta entre o defensor e o 

defendido, e pela própria dinâmica interna do órgão muitas vezes o defensor responsável 

pelo caso é alterado), evitam a sensação de abandono e desconhecimento do preso.  

- Eu escrevi para o Defensor da Barra funda, ele me respondeu uma 

vez. Não houve tradução na audiência, ela foi em português, eu 

entendo um pouco. – Entrevista 3. 

- Falou varias vezes sobre seu inconformismo em estar preso (tendo 

em vista que, de acordo com a legislação, seu caso não se 

enquadraria em pena de prisão) – Entrevista 4. 

- (Sobre se sentir defendido) Agora não. Na audiência sim, mas não 

no recurso. Promotor é pago para que você fique tempo maior 

preso. Quando foi atrás soube que a defensora estava afastada, que 

a Revisão criminal seria feita por outra pessoa.– Entrevista 5. 

- Teve defensoria pública da união no fórum. Tive informação 

(sobre o processo e sentença) pelo presídio, e o oficial de justiça 

quando chega informa também – o conteúdo da informação e de 

como vai ser a pena. – Entrevista 9. 

 

- Compreendi tudo o que o juiz falou e a sentença. Tive advogado 

particular. Até hoje tem advogado particular, e ele informa sobre a 

situação. - Entrevista 10. 

 

- Teve defensoria pública, mas é complicado. Falaram comigo em 

inglês. Tinha um tradutor oficial na audiência. – Entrevista 11. 

- Tive tradutor, pois não falava nada de português. A sentença não 

veio no idioma e não entendeu nada. E depois de um tempo, 

falando português ele conseguiu entender a sentença.  – Entrevista 

12. 
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- Na audiência teve advogado particular, mas aqui no valem nada. 

Aqui é um sistema diferente, você primeiro vai para a cadeia depois 

veem se dava para sair. O advogado não dava informações, dizia 

“pra ficar tranquilo”. (Passou um tempo contando sobre a situação 

da delegacia, na audiência, e mesmo na cadeia, indignado pela 

dificuldade de compreensão dos procedimentos e pelo sistema). O 

preso fica um ano e meio esperando para poder ver a juíza! -  

Entrevista 15 

Durante a execução da pena, a previsão sobre os benefícios e a confiança de 

cumprimento da lei é o ponto principal. Nesse contexto, a remissão através do estudo e 

trabalho, os procedimentos que envolvem a falta disciplinar e, principalmente, o 

conhecimento da existência de um advogado cuidando do caso são os elementos 

identificados para se aproximar da sensação de defesa.  

- Funap não faz atendimento, não fala o que se pode fazer, como 

cuidar do processo.– Entrevista 1. 

- É advogado, mas é o advogado da casa, ele não faz nada. Preciso 

de um advogado de fora (falou um pouco de seu caso específico) 

não era pra eu estar aqui. – Entrevista 3. 

- Não sei se é verdade o que o advogado da Funap diz ou não. Para 

a audiência tive um advogado particular que pagou na rua, que não 

acompanha mais por que não defendeu bem. Tentou escrever cartas 

pedindo para a defensoria pública pegar o caso, mas não teve 

retorno. – Entrevista 4. 

- Os advogados do governo (Defensoria Pública da Barra Funda) 

fazem nada por nós. Eu escrevo cartas e nunca tenho retorno. – 

Entrevista 6. 

- Teve advogado particular. Não tem mais, agora é Deus e a 

defensoria Pública. A Funap foi feita pra ajudar o preso. Eu não 

vejo muito interesse dele não. Ele não tem as informações sobre o 

caso, o assistido que tem que vir com as informações. Ele não pega 

o teu processo e vê o que você tem direito, ele fala “em que eu 

posso te ajudar?”.  – Entrevista 13 

- Cada advogado fala uma coisa, duas advogadas e o oficial me 

indicam um lapso para benefício e o advogado da Funap, outro. Ele 

acha que sou criminoso e que minto. Se o governo brasileiro paga 

pra cada um ficar aqui. Cada castigo ficamos mais de um ano, e o 

governo tem que pagar mais.- Entrevista 15. 
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Para a falta disciplinar, percebe-se que há casos em que nem sequer há a oitiva 

do indivíduo ou de testemunhas, sendo que a “defesa” seria realizada pelo próprio 

advogado da FUNAP (considerado “da casa”), o que traz a sensação de impossibilidade de 

se indispor com a direção. A falta grave disciplinar interrompe a contagem de lapso 

temporal para adquirir o benefício da execução penal, o que se mostra um elemento de 

grande preocupação.  

- Cada castigo/falta grave é um ano. Tem testemunhas para tentar 

se blindar desse tipo de perseguição (mas não seriam ouvidas).  

Não adianta o advogado da FUNAP que é funcionário da unidade, 

e ele não busca se indispor. Tenho que contratar um advogado 

particular pra poder me defender da unidade. (...) Estou ansioso, 

esperando Deus me ajudar. Nunca tive condições de pagar uma 

advogada. Não tenho dinheiro para pagar um advogada. E por isso 

achei que você pudesse ter vindo me ajudar (chorou com a 

possibilidade desse atendimento ser advogada).– Entrevista 2. 

 

Em geral, a falta de contato com o operador da defesa técnica e de obtenção de 

real compreensão
140

 sobre a própria situação jurídico processual leva à sensação de 

ausência de defesa, de abandono. É possível elencar algumas maneiras de o indivíduo se 

relacionar com a temática da defesa, dentro desta chave de análise. Há aqueles que não 

possuem advogado particular, não tem certeza sobre o amparo estatal, e expressam 

sentimento de completo desamparo e desespero, chegando até mesmo a chorar e a pedir 

ajuda
141

. Outra maneira observada é a de consideração de que se está sem defesa, às vezes 

com a presença de falas duras de revolta, mas demonstrando conformação com o caso e 

certa estabilidade por possuir algum conhecimento sobre o próprio caso
142

. Há ainda 

aqueles que possuíram advogado particular anteriormente, consideraram uma péssima 

atuação, e enxergam na situação da sua execução da pena o amparo estatal – apesar de não 

terem contato contínuo com o operador da defesa
143

.  E casos em que se está acompanhado 

por advogado particular a todo o tempo, e demonstra conhecimento sobre o próprio caso, e 

real presença de defesa
144

. 

                                                           
140

 Note-se que a “real compreensão” é algo a ser construído e depende de inúmeros fatores. Mas nesse 

momento o destaque está para o contato e comunicação com o operador da defesa técnica. 
141

 Entrevista 2, 3, 4, 6, 11,  
142

 Entrevista 1, 5, 12, 13, 15 
143

 Entrevista 8. 
144

 Entrevista 9, 10. 
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- Fui traído por meu advogado particular. Ele queria fazer acordo. 

Se fosse defensoria pública eu ganhava tudo. Ele faz juramento. Ele 

faz por que ele gosta. Mas vou fazer o quê?! (...) O advogado da 

Funap fala o que tem de fato, ele é honesto. – Entrevista 8. 

 

G) TRABALHO  

Não há vagas de trabalho o suficiente para todos os interessados, havendo filas 

de espera. Além da remissão, há uma remuneração simbólica que ajuda na 

autossubsistência do indivíduo durante seu cumprimento de pena, uma vez que permite a 

compra de materiais básicos de higiene e alimentação através do “pecúlio”
145

, ou mesmo 

ajudar a família - indicado por alguns como principal atrativo. Houve ainda a menção do 

trabalho como maneira de passar o tempo de prisão mais rapidamente, aspecto de 

distração. 

- Eu tentei muitas vezes, mas nunca consegui um posto trabalho. – 

Entrevista 6.  

- Lutando para conseguir trabalho e bom comportamento, para 

ajudar a família. O atrativo maior é a remissão de pena, quero ir 

embora. Ganha dinheiro que ajuda na prisão, pra conseguir 

comprar as coisas de higiene principalmente (...) (de todos os 

postos de trabalho que já participou) Gostou mais da costura por ter 

aprendido um ofício, fazia jeans principalmente. – Entrevista 4. 

- Antes era mais tranquilo, havia mais postos de trabalho. Agora 

diminuiu as vagas, faz um tempo que estão paradas. – Entrevista 5 

- Trabalha na faxina. Foi difícil conseguir o trabalho. Fiquei 

ajudando um tempo sem ganhar nada até ser chamado. – Entrevista 

7.  

- Trabalhei numa empresa que não existe mais. Fabricando balões 

de são joão. Agora estou em uma empresa de costura. Passa o 

tempo, fazendo algo produtivo. O tempo passa mais rápido. – 

Entrevista 10. 

- Eu tenho cabeça e duas mãos, eu poderia usar para trabalhar. – 

Entrevista 15. 

 

                                                           
145

 Para saber mais, ver capítulo 4. APROXIMAÇÃO DO CAMPO – A PENITENCIÁRIA DE ITAÍ. 
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Não há uma preocupação no oferecimento de postos de trabalho preocupados 

na formação do indivíduo para ofício pós prisão, ou em usufruir da força de trabalho 

especializada disponível pela formação de alguns indivíduos. 

- Sou mecânico industrial que trabalhou em grandes fabricas 

internacionais. Se os brasileiros não precisam da minha força de 

trabalho e do meu KnownHow, tudo bem... Eu não vivo aqui. – 

Entrevista 15. 

 

H) ITAÍ X CADEIA BRASILEIRA 

A partir de outubro de 2006, os indivíduos estrangeiros do estado de São Paulo 

foram transferidos/passaram a ser encarcerados na unidade de Itaí. Mesmo para aqueles 

que foram encarcerados diretamente em Itaí, possuem eventual contato com a “cadeia 

brasileira” (instituição penitenciária comum) quando estão em “trânsito” (termo utilizado 

para designar a ausência temporária em razão de procedimentos fora da unidade 

penitenciária, normalmente permanecem no Centro de Detenção Provisória de 

Pinheiros/SP para aguardar consultas médicas, audiências, ou qualquer procedimento que 

aconteça em São Paulo).  

Para alguns indivíduos as condições físicas foram os elementos determinantes 

para esta comparação. Reconheceu-se que Itaí possui melhores condições de acomodação 

dos presos devido à ausência de superlotação (inclusive com sobra de vagas). Percebe-se 

uma relação de valorização do espaço físico. 

 - Agora tô acostumado, aqui é tranquilo, não é a pior cadeia. 

Pinheiros é muito pior, lá se dorme no chão, não tem espaço. Aqui 

é muito bom. Pinheiros é sofrimento, 40 pessoa na cela, você 

dorme no chão.  – Entrevista 7 

- Não é igual em casa, é difícil. Mas na qualidade da prisão que já 

passei em Pinheiros e Parada Neto, aqui é mais diferente. Em 

relação a alimentação aqui é melhor. (...) A qualidade e quantidade 

é diferente que pinheiros – é mais e mais gostoso. – Entrevista 9. 

- Ruim pra caramba (o CDP Pinheiros). Não a prisão em si, mas as 

pessoas. As pessoas que estão lá, a classe, fica entre estupradores, 

matam o pai/mãe, é difícil ficar do lado de um cara desses.(...) A 

convivência é difícil. Um espaço de 4 x 4 m vivendo 40 pessoas. 
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(...)É ruim, mas fiquei só no transito. Fico uma semana – 10 dias. – 

Entrevista 10. 

- Eu tenho escutado que vivemos melhor, que as cadeias brasileiras 

são muito piores que aqui. (cadeia brasileira) Tem 35 pessoas em 

um barraco! Não tem como dormir. – Entrevista 15. 

 

Há aqueles que destacaram o aspecto humano trazendo o peso da dificuldade 

em face da ausência de uma cultura carcerária una, uma ordem posta. O ambiente 

multicultural de nacionalidades seria um obstáculo para “tirar a cadeia” (o cumprimento 

da pena privativa de liberdade), as formas particulares de encarar o cumprimento da pena 

seriam focos de desentendimentos/brigas, e consecutivamente possibilidades de 

desencadear faltas graves (o maior temor pela consequência da perda de lapsos temporais 

para acesso a benefícios na execução da pena). Elementos como “maior respeito” entre os 

presos, “companheirismo”, maior higiene, foram trazidos como diferenciais das cadeias 

brasileiras que facilitaria na diminuição de tensão no dia-a-dia. Percebeu-se que para 

alguns indivíduos pautam sua exposição na valorização da sensação da confiança e da 

proteção advindas do ambiente de cadeias brasileiras
146

. 

Além disso, houve aqueles que destacaram a sensação de maior respeito 

advindo do sistema jurídico prisional: no tratamento recebido pelos funcionários, nas 

facilidades para o recebimento de visitas e sedex
147

, do magistrado no reconhecimento dos 

lapsos de benefício, por exemplo. Como se houvesse maiores dificuldades nesses setores 

em razão de ser uma penitenciária exclusiva para estrangeiros.  

- Nas cadeias brasileiras há uma ordem que é cumprida, e alí (Itaí) 

tem mais brigas e menos respeito. A convivência é mais difícil. 

Cada um tem seu modo de pensar. – Entrevista 1 

- (Passou por outras instituições prisionais) Mas a pior de todas é 

esta. Aqui não é o mesmo que a penitenciaria brasileira. Temos 

tratamento diferenciado por sermos estrangeiros (...) há muito 

racismo por parte dos funcionários. Pelo contrário, há mais 

respeito. Polícia é polícia e ladrão é ladrão. Sempre fui bem tratado 

                                                           
146

 Em geral a cultura carcerária é uniformizada em unidades pela existência de  facções criminosas. Nesse 

sentido cita-se: SHIMIZU, Bruno. Solidariedade e gregarismo nas facções criminosas: um estudo 

criminológico à luz da psicologia das massas. São Paulo: IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais, 2011. 
147

 O termo “sedex” refere-se ao material que é possível enviar pelo correio para os indivíduos encarcerados. 

O remetente deve ser alguém autorizado e incluído no rol de visitas, e é permitida a entrada restrita de acordo 

com as normas da unidade. 
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(nas cadeias brasileiras). Nunca tive problema. Respeito mútuo do 

funcionários com os presos e dos presos com funcionário, e mesmo 

entre os presos – ninguém pode xingar o outro – aqui xinga e já 

começa briga (...) Chegou a passar em outras unidades 

superlotadas, rebeliões, mas esta é a pior. O pesadelo de Itaí. Na 

cadeia (brasileira) há respeito, ninguém xinga, divide-se todas as 

coisas. (...) Aqui não há solidariedade. Por isso acho muito melhor 

a prisão brasileira. Aqui é um depósito de estrangeiros - Entrevista 

2 

- (Itaí) Teste de ferro que eles fazem com a gente, dificultando as 

coisas. Coisas como precisa do sedex, uma visita, uma saidinha – 

tudo burocracia, pro trabalho. (...) as outras unidades era 

brasileiros, uma cultura só. É mais fácil de se organizar, todo 

mundo se entende, primeiramente pelo idioma. A mesma 

cultura(...). Fica mais fácil. Tem que seguir umas regras – higiene, 

varias coisas. (...)Você mora em um barraco, não tem lugar pra por 

alimentação, não tem espaço, higiene é a primeira coisa. Aqui não 

tem essa mentalidade de dividir as coisas tudo igual então tem 

gente que tem mais alimentos, tem gente que tem menos. E aí 

começa os problema. Cadeia normal, tudo que chega, por exemplo, 

pra mim eu tenho que dividir com o resto do pessoal no barraco. 

Divide igual. Aqui já não tem isso. -Entrevista 13 

- (Cadeira brasileira) Você tem os direitos. Fica preso mas tem o 

direito dos lapsos. Os brasileiros são unidos, eles reclamam e o que 

eles recebem de beneficio de tabela você recebe. Essa unidade 

estão segurando as pessoas, pra ela não ser desativada. Um monte 

de cela vazia, enquanto tem brasileiro com 40 pessoas por cela.(...) 

Tem quatro gringo em uma cela, enquanto tem 50 brasileiro em 

outra, sofrendo.. – Entrevista 14. 

 

I) ALIMENTAÇÃO 

Um ponto que envolveu a temática da alimentação foi o estranhamento com 

relação ao cardápio que envolve arroz e feijão em todas as refeições
148

. Mas aqui, o 

aspecto em foco é a relação que se estabelece ao falar sobre a alimentação. Há indivíduos 

que tecem fortes críticas a alimentação que lhes é fornecida, considerando o desrespeito 

exagerado a seus direitos (pela ausência de frutas, vegetais, e mesmo de sal). Percebe-se 

que conseguem vislumbrar a ideia de que apesar de estarem encarcerados, ainda sim são 

sujeitos de direitos.  

                                                           
148

 Ver item B) CONTATO COM A CULTURA BRASILEIRA, neste mesmo capítulo. 
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- É horrível, é um problema pra mim. Arroz e feijão todo dia. Sinto 

falta de saladas e vegetais.  A comida está aqui só pra sobreviver. – 

Entrevista 6. 

- A comida é só arroz e feijão durante 6 anos, só a mistura que 

muda um pouco. (...) Pobre demais! Não entendo por que na 

cozinha não pode por sal na comida, pois não podemos ter sal na 

cela. (...) Estado do Brasil rouba minha vida, e dá uma vida que não 

posso viver, mas eu necessito. Se quero sobreviver. É um abuso – 

Entrevista 15. 

Outros indivíduos mostram-se resignados. Consideram a qualidade da 

alimentação ruim, mas o fato de ser uma unidade penitenciária não lhes daria o direito de 

reclamar. Expressam sua opinião em face da alimentação adicionando a justificativa de 

“afinal estou preso”.  

- É ok, mas é cadeira. Cadeia é cadeia, não é lá fora. – Entrevista 3. 

- Que te falo, nos estamos presos. Estamos na mão do governo. 

Não podemos exigir nada. Dá pra comer, mas está entre horrível e 

bom. Muitas pessoas não tem acesso a comida, mas nós temos. – 

Entrevista 10. 

Há ainda o estabelecimento de uma relação de pura gratidão pela existência de 

comida. O indivíduo sequer consegue refletir sobre a qualidade da alimentação (se é bom 

ou ruim, se deveria ter outras variedades), apenas considera ótimo pelo fato de poder 

comer três vezes ao dia. Inevitável associar esse tipo de expressão a uma relação anterior 

de miséria e ausência de alimentação. 

- A comida é boa, tem comida três vezes ao dia(...) 

(questionado sobre a qualidade, sobre possível estranhamento com 

o cardápio) É bom! Não há problemas aqui! – Entrevista 11. 

 

J) ESTUDO 

 

Atualmente o estudo oferecido dentro das unidades penitenciárias é o mesmo 

oferecido pelo ensino regular estadual, percebe-se certo descompasso com o perfil dos 

indivíduos encarcerados nesta unidade penitenciária: (i) a divergência de idioma é um 

elemento que afasta parte da população carcerária, pois requer ao indivíduo o 

conhecimento do português. Havia na unidade aulas de português para estrangeiros, dadas 

pelos próprios indivíduos em situação de privação da liberdade, mas não há mais; (ii) há 
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indivíduos que possuem formações acadêmicas completas que não veem no estudo 

oferecido um atrativo; (iii) há ainda aqueles que se interessariam em algum ensino 

profissionalizante, pois seria um atrativo ao sair da prisão. 

 

- Eu poderia estudar, mas não sei se vou aprender mais. Só se fosse 

aprender alguma coisa a fazer na vida (ofício). – Entrevista 4. 

- De manha tem uma escola que não serve pra nada. Um curso 

profissionalizante é ótimo, mas o que tem é jogar o dinheiro fora. 

Um curso de pintura é ótimo porque pra qualquer parte do mundo 

eles vão utilizar. – Entrevista 14 

- Fiquei estudando, mas quem aqui aprende algo? As pessoas aqui 

não sabem idiomas, não sabem nada?! Sou do primeiro mundo, 

chegando no terceiro – quem e o que vocês podem me ensinar? 

Nada. Eu tenho duas profissões (mecânico industrial e 

administração comercial), falo cinco idiomas. O que acha que daria 

para eu aprender? Fui tentar aprender português, mas não se 

aprende nada – eram os presos que davam aula. – Entrevista 15. 

 

Há aqueles que estabelecem relação com o estudo em busca da remissão de 

pena, mas pontuaram a diferença da remissão advinda do trabalho: seria em quantidade 

inferior e dependeria de mais etapas burocráticas para seu reconhecimento (não se daria de 

forma automática).  

 

- Estudou um tempo, na escola, com todas as matérias. Gostava 

mas era pouca remissão. Não dá pra estudar e trabalhar. Na faxina 

três desconta um dia. Na escola um ano da quarenta e sete dias. 

Não compensa. – Entrevista 7. 

- Estudei para ter remissão, acho que era sétima classe. O meu nível 

é superior – sou engenheiro eletricista. Não houve oportunidade de 

aprimorar os estudos lá nem trabalho que pudesse colocar isso em 

prática.- Entrevista 9. 

- Participei de umas palestras sobre economia, de cultura. Dava 

remissão também, mas nunca a consegui. Na escola não dão, não 

sei o por que. – Entrevista 10 

- Fui na escola na época dos presos e quando mudou também. 

Agora vem professores da rua(...) Mas a aula do MEC é de 

verdade, dá pra notar a diferença! Na rua eu estudei até a sétima 

série. Esse ano eu fiz o Enem, e aí consegue (finalizar) o ensino 

médio. Eu já passei duas vezes no Enem. Agora dão 50 

dias(remissão pela aprovação no enem). Remissão eu preciso pedir, 
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mas eles tem que fazer o corre. (...) Remissão por leitura, eu ganhei 

quatro dias. Eles fazem esse projeto só no fechado: você lia um 

livro que a casa mesmo te dava e aí você fazia uma resenha, e se a 

juíza acha que você passou, te dá quatro dias. Acho que a juíza só 

queria ver se a gente sabia escrever português. – Entrevista 13 

 

K) COMUNICAÇÃO ENTRE OS PRESOS E A UNIDADE PENITENCIÁRIA  

 

O idioma oficial de comunicação da instituição penitenciária é o português. 

Conforme mencionado, não há exigência de que funcionários sejam fluentes em outros 

idiomas. Durante o trabalho de campo percebeu-se o uso de alguns indivíduos presos 

poliglotas como tradutores/intérpretes para as questões do dia a dia. Os indivíduos 

estabelecem uma relação de necessidade de aprender o português para poder se comunicar 

com a direção e funcionários, que muitas vezes se limita ao “Sim, senhor!; Não, senhor!”. 

Note-se que não se trata de uma comunicação propriamente dita, mas a formalização e 

cumprimento dos papéis sociais. É uma questão delicada, pois o advogado da Funap, o 

atendimento médico, nada é disponibilizado em outros idiomas que facilitem a 

compreensão (real) por parte dos indivíduos; assim como a preocupação em oferecer 

explicações iniciais sobre o funcionamento da unidade. 

- O funcionamento da prisão é ensinado pelos próprios presos, a 

solidariedade que eu aprendi eu tento ensinar. Precisamos respeitar 

ao próximo. – Entrevista 2. 

- Em geral é feita em Inglês. Alguns aprendem em portunhol. 

Russos, tchecoslováquio, húngaro tem mais dificuldade. A grande 

maioria se entende de um jeito ou de outro.  Com os agentes a 

única coisa é “sim senhor, não senhor”. E pronto, não há muito 

mais do que isso. – Entrevista 5. 

- (Perguntado sobre dificuldades para entender as normas da casa) 

Sim, tudo é em português aqui na casa. E muitos estrangeiros não 

entendem (nada). – Entrevista 15. 

A ausência de domínio do idioma pode significar, para alguns, elemento de 

vulnerabilidade, que lhe coloca em situação de necessariamente confiar em outro preso, 

desconhecido, pois não há alternativa.  

- O português é extremamente difícil para mim. Ou fala em inglês 

ou confia em outros presos para traduzir. Ele não conseguiu 
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estudar, por que precisa trabalhar para poder se sustentar ali dentro. 

– Entrevista 11. 

Quando interpelados sobre a realização da comunicação entre eles, a relação 

com o idioma foi expressada de diversas formas. Percebe-se que a comunicação de 

maneira geral é interpretada como algo amplo e possibilitado independente do idioma que 

se fale, “dá-se um jeito!”. Mas em geral o inglês, o espanhol e o português são os idiomas 

bases de comunicação entre os indivíduos. Apesar dessa flexibilidade expressada na fala 

dos indivíduos, é possível notar que “aprender português” é considerada uma tarefa inicial 

(principalmente pela necessidade de comunicação com a instituição).  

- Falamos inglês pra facilitar. (...) mas que as pessoas se viram com 

outras maneiras que não apenas as palavras. – Entrevista 1. 

- Português, inglês. E ai as pessoas vão falando outras línguas, e 

você tem que falar com ele, precisa aprender varias línguas. O 

mundo inteiro está aí. – Entrevista 4. 

- Todos que chegam aqui lutam pra falar português. E consigo falar 

inglês e francês. Nos comunicamos bem.  – Entrevista 9. 

- Quando cheguei não falava nada de português. Aprendi com os 

outros presos. (...) Aprendi um pouco do inglês e de português com 

os outros presos. – Entrevista 12 (dificuldade grande de 

comunicação durante a entrevista). 

- Eu falava português perfeitamente, e eu ate tenho esquecido as 

palavras aqui (reclamou que cada um quer falar a própria língua), 

tinha que ser o português.  Deveria abolir esse tipo de cadeia. Mas 

essa é uma cadeia de mula, tem muita pobreza. – Entrevista 14. 

- Eu falo um pouco de português, eu consigo entender, apesar de 

não ter feito aulas de português, aprendi nas ruas. – Entrevista 3 

(dificuldade grande de comunicação durante a entrevista). 

- Tem muitos que não falam nada, aprendem uma palavra ou outra, 

mas que tem dificuldade de se comunicar.  Se quer evitar problema, 

evita. – Entrevista 5 

- Eu entendo um pouquinho (de português), mas me comunico em 

inglês. (...)Todos os diretores de disciplina, todos só falam em 

português e eu não entendo.(...) Até há aulas em português mas 

você trabalha ou estuda. E trabalhar é importante. - Entrevista 6 

(péssimo português e inglês, muito difícil a comunicação durante a 

entrevista). 

- Eu morava com nigerianos, italianos, paraguaios, peruanos. 

Comunicação toda em português, mas entendo um pouco de inglês. 
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Quando chega pessoas de outros idiomas que não falam português, 

fica difícil, tem que se adaptar. Antes tinha aula de português, mas 

agora não tem mais. – Entrevista 10. 

 

L) CONVIVÊNCIA COM OUTROS PRESOS 
149

 

A convivência no ambiente multicultural de Itaí foi trazida como um aspecto 

de dificuldade pelos entrevistados. A inexistência de uma cultura única, com código de 

conduta interno uniformizado é elemento de destaque nas falas dos entrevistados.   

- É difícil por que não temos a mesma cultura. – Entrevista 2. 

Percebeu-se que alguns entrevistados consideram a divergência cultural como 

foco de conflitos. Há grande preocupação com brigas, geradoras de faltas graves dentro da 

sistemática disciplinar da unidade penitenciária
150

. Além disso, essa divergência 

impossibilitaria o elemento da união, que se relaciona a possibilidade de fomentar uma 

cultura única
151

. 

-Convivo bem. Sempre há briga, mas a agente luta para não brigar. 

Por que briga da falta e isso impede o benefício. – Entrevista 9 

- (Perguntado sobre o que considerava o pior problema) Falou da 

questão da convivência, falando que as pessoas nunca foram a 

escola. Ele fala com agressividade disso, dizendo que há coisas que 

as pessoas não entendem nada. Eles não entendem questão do 

castigo. – Entrevista 6. 

- Tem africanos, holandeses, tailandeses, europeus, asiáticos, de 

todas os continentes. Há pessoas que se adaptam, por que são 

culturas diferentes. Há países de primeiro mundo mais avançados, 

tem uma cultura “melhor”, não melhor, mas mais avançada. E há 

que tem culturas menos avançadas. Os africanos são fechados de 

cabeça. Às vezes há diferenças, problemas, por raças. Eu não sou 

racista. Mas há choques aí. Há problemas, mas tudo tem soluções. 

(...) O mais difícil de entender é o regulamento com os outros 

presos, vc tem que se adaptar.  – Entrevista 10. 
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 Item que se relaciona diretamente com o H) ITAÍ X CADEIA BRASILEIRA, deste capítulo. 
150

 A prática de falta grave interrompe a contagem do lapso temporal para progredir de regime de 

cumprimento de pena, de acordo com posição do STF: HC 103.941/SP, Relatoria Ministro Dias Toffoli, 

23/11/10; HC 106.685/SP, Relatoria Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, 15/3/11; HC 

97.135/SP, Relatoria Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, 24/5/11. 
151

 Note-se que se trata de uma cultura carcerária de convivência, e não na busca por imposição de cultura 

nacionais específicas. 
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A dificuldade cultural foi exposta principalmente relacionada a hábitos de 

higiene, o que influencia a convivência no ambiente pequeno das celas, em que o banheiro 

e a alimentação convivem juntamente com os indivíduos. Percebe-se o agrupamento de 

acordo com nacionalidades/ rivalidades (reconhecido, inclusive, pelos funcionários em 

conversas informais).  

Para lidar com as situações de conflito é trazido o controle pessoal para que 

não haja consequências negativas no cumprimento da pena. Note-se que não há a quem 

recorrer, nenhum sistema de apoio expresso pelos indivíduos que ofertasse mediador de 

conflitos (seja um líder informal ou funcionários do sistema carcerário), mas recorrem a si 

mesmos para conseguir lidar com a realidade posta.  

- Difícil a convivência com nigeriano. Sou um pouco tímido, então 

é mais fácil. Tem coisas que você tem que ignorar pra conseguir 

passar por esse momento difícil. – Entrevista 4. 

- Passo muito momento difícil, mas tô forte com a mente. Não 

gosto das característica da cultura deles, não apoio o que eles faz. 

Mas como tenho que trabalhar, consegui ir pra cela especial das 

pessoas que trabalham, então tive que ir pra essa cela. (...) 

Condições de cadeia, convivência do dia a dia, nunca vai ser bom. 

Sempre vai ser difícil. É por isso que chama cadeia. – Entrevista 4 

- Normal entre latino americanos (por costume, religião, idiomas). 

Tem muitos que não falam nada, aprendem uma palavra ou outra, 

mas que tem dificuldade de se comunicar.  Se quer evitar problema, 

evita. Se agrupam. (uruguaio x argentino não se dão tanto, mas 

peruano e chileno brigam muito) – atrasa muito a pena por conta 

dos castigos. – Entrevista 5. 

- Eu sou europeu e tenho que conviver com pessoas da américa 

latina, não conheço. São pessoas diferentes, e é preciso respeitar e 

aceitar. São diferentes culturas. Se não quiser respeitar estará 

morto. Somos sobreviventes da vida. – Entrevista 15.  

- Muita gente, cultura diferente, desavenças normal. Nada fora do 

comum de sistema penal. Tem asiático, oriente médio, ocidente, 

africano, latino, europeu, criados no Brasil... O que é certo pra um é 

errado para outro, e o que é certo pro outro é errado pra um. Até 

agora ninguém morreu.(...)Não tem união. É diferente o tipo de 

mente do criminoso estrangeiro. Aqui os problema vai lá pra fora, é 

perigoso (...). Não tem como ter união. – Entrevista 13. 
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M) ACESSO A DISTRAÇÕES  

 

Distrações seriam atividades que ocupam o tempo do indivíduo que está 

enclausurado. Alguns consideram o trabalho uma distração. Não há nesta unidade 

atividades regulares de esportes organizadas oficialmente ou trabalhos sociais externos. Os 

elementos trazidos nas entrevistas foram a biblioteca, a televisão e a “física” (o hábito de 

fazer algum exercício físico autonomamente)
152

. A biblioteca possui um acervo grande em 

diversos idiomas, destacada com animação e entusiasmo por alguns entrevistados - seu 

acesso é livre com limitação de quantidade de obra por tempo de empréstimo (uma obra 

para cada quinze dias). Já a televisão é de acesso restrito, pois é objeto de compra
153

 - 

apenas algumas celas a possuem;  além disso, não há possibilidade de se acessar programas 

em outros idiomas, apenas a televisão de canal aberto. 

- Não tem TV. Só alguns. Das 30 celas, se 7 tem tv é muito. Precisa 

comprar a TV. A biblioteca você anota os livros, tem um monte. 

(...). Tem vários livros, em outras línguas também. – Entrevista 1.  

- Consegui mudar para uma cela com televisão. Eu praticamente 

não saio da cela, a televisão é uma grande distração. – Entrevista 5 

- Não t.v. Mesmo que não entenda muito português, prefere ter a 

t.v. pra poder tentar acompanhar o que acontece no mundo. – 

Entrevista 6. 

-Todo mundo trabalho fica cansado e vai dormir. Se está em cela 

que tem gente que não faz nada aí é complicado. Na minha cela 

tem TV. E aí faço esporte de terça feira e sexta, jogo futebol. - 

Entrevista 7. 

- Quem tem dinheiro compra tv, assiste. Acho que custa uns 

300/400 reais. Eu gosto de notícia sabe, ficar sabendo das coisas. 

Você tira metade da cadeia com tv na cela, vc não sente que tá 

preso. Sem t.v. você fica, lê livro, viaja, volta pro passado.  – 

Entrevista 8. 

- Esporte (corro de manhã, faço educação física – flexões e 

flexibilidade). Na tarde leio  – o problema é que dão uma obra por 
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 Não há espaço específico destinado à esse tipo de atividades ou equipamento disponível, apenas o pátio de 

convivência.  
153

 Em conversa informal no setor do pecúlio em 07/10/2016, foi informado que a televisão custa cerca de 

700 reais e que não é possível a compra ser realizada conjuntamente (fazendo vaquinha entre os moradores 

da cela), é necessário que um indivíduo realize a compra. Quando acaba a pena do indivíduo e ele vai deixar 

a unidade, é obrigatório que ele leve a televisão – não é possível vender nem doar para outros presos. Não é 

sempre que ela está disponível para venda.    
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duas semanas – aí acabo trocando com algum companheiro se 

acabo antes. – Entrevista 10. 

Nessa temática alguns elementos foram trazidos pelos indivíduos, pois não há 

acesso a notícias de seus países – programas televisivos ou impressos. Mesmo que o 

consulado se proponha a trazer algum material impresso sobre o país, exige-se cerca de 

três meses até o material ser incluído no acervo da biblioteca e estar disponível para 

consulta pelos presos. Percebe-se simbolismo nessa expressão do rompimento com o 

mundo externo. 

- (Considerou muito grave não ter notícias de seu país), não tenho 

acesso a jornais, só o que chega na televisão (...) Poderia pedir um 

periódico para o consulado, mas leva quase 6 meses as burocracias 

pra poder ser adicionado na biblioteca. – Entrevista 15. 

A ausência de música também foi um elemento trazido com peso na fala de um 

entrevistado. Não há instrumentos musicais e nem a possibilidade de se ouvir música. 

- (referiu-se ao trabalho como uma distração) Ficar parado não vira. 

A televisão tem aqueles programa que pelo amor de deus... É só o 

barulho, só faz falta quando não está lá. De resto, não pode ter 

radio nem no fechado nem no semiaberto – e música mexe na alma 

- Entrevista 13. 

- Lá (outro país) pode ouvir música, tem comida boa, porque aqui 

tem que ser assim? É catastrófico. – Entrevista 15. 

 

N) DIFICULDADE DE ACESSO A MATERIAL PESSOAL 

As regras internas possuem limitação numérica e qualitativa sobre os pertences 

pessoais de cada indivíduo. Assim, caso o indivíduo adquira um novo elemento (seja 

através da compra dentro da unidade, pela entrada com a visita, ou na volta de saídas 

temporárias), é obrigatória a substituição das peças antigas
154

.  

- A Casa só permite a cada indivíduo ter duas toalhas, dois lençóis, 

duas camisetas. Nós somos estrangeiros, temos dificuldade em 

acessar roupas íntimas, roupas de frio, comida pela ausência de 

visitas. – Entrevista 1 

- O óculos que foi comprado em camelô não deixaram entrar com a 

visita, pois não havia receita médica. Mas não tem como acessar a 

receita médica se não consegue fazer exame.. - Entrevista 2. 
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 Ou seja, se você consegue uma roupa de frio ou cobertor a mais,  o antigo não é possível doar para outro 

preso, mas deve devolver à Casa. 
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- Se você ganha coisas novas você tem que entregar as velhas, pois 

há um limite de coisas pessoais por preso (número de camisetas, 

blusão, roupas íntimas, etc) – Entrevista 5. 

As falas sobre a entrada de objetos envolveram a expressão de incompreensão 

da limitação imposta pelo sistema. Apoiada na percepção da “crise econômica” e na 

imagem de inexigibilidade do Estado em razão de serem presos, a entrada de objetos seria 

uma ação a auxiliar o cumprimento de pena, sem sobrecarregar o Estado. 

 

O) REBELIÃO DE 2014 

Em 2014 houve uma “rebelião”
155

, movimentação que ocasionou a destruição 

de partes da unidade penitenciária, mas sem a existência de reféns ou vítimas. A principal 

reinvindicação teria sido o reconhecimento dos benefícios na execução penal.  

As consequências especificadas pelos entrevistados foram: o fim de cursos de 

inglês e português
156

; o aumento da segurança da unidade com a implementação de grades 

e portas automáticas e, consequente diminuição do contato com o funcionário
157

; maior 

rigidez e novas limitações na entrada de alimentos e objetos externos
158

; a eliminação do 

fornecimento de café no período noturno
159

. Todavia, reconheceram melhorias nos 

processos de progressão de regime
160

.  

- A juíza teve que aplicar a lei depois da virada. – Entrevista 14. 

Dos relatos sobre a rebelião emergiram duas maneiras de se relacionarem com 

o episódio, aqueles que odiaram o acontecimento e destacaram os sofrimentos e prejuízos 

advindos da situação; e aqueles que relatam o episódio de maneira neutra e distante, 

reconhecendo o peso do progresso adquirido. 

- (questionado sobre o pior momento) Rebelião, sem dúvida. 

Apanhamos. Demoraram muito para entrar, ficaram 60/70 na cela, 
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 Considerado apenas um “movimento de subversão à ordem e à disciplina”, pois sua duração não 

completou vinte e quatro horas, sendo controlado antes da chegada da tropa de choque de São Paulo, com a 

ação dos próprios agentes locais do GIR. De acordo com a Entrevista realizada com Roberta de Oliveira 

Ferreira Lima (Magistrada) e Oriovaldo Antonio Gobeth Filho (Chefe de Seção Judiciário) em 11/10/2016 na 

VEC de Avaré. 
156

 Entrevista 1. 
157

 Entrevista 1, 5. 
158

 Entrevista 13. 
159

 Entrevista 5. 
160

 Entrevista 1, 3, 10, 13. 
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pelados, três dias sem comida e sem água (um pãozinho). 

Morreram três ou quatro pessoas. – Entrevista 5. 

- Modificou tudo – de tratamento, de benefício – Por que o preso 

não quer saber de roupa, não quer saber de comida, o preso que ir 

pra rua! – Entrevista 8 

 

P) CONSULADO 

 

Diversas são as maneiras de se relacionar com o consulado. Note-se que não 

são todos os consulados que tiveram contato com os entrevistados, então há um intervalo 

de percepções entre aqueles que nunca receberam qualquer tipo de auxílio ou visita
161

, até 

aqueles que estabelecem uma relação de confiança em que o consulado de seu país natal é 

base de apoio durante o seu cumprimento de pena.  

-- Bastante contato com o consulado. Agora o consulado é minha 

família. Cada três meses eles vem. Ajudam, mas jurídica não 

podem por conta da segunda guerra mundial não podem fazer 

contratos com o Brasil (jurídico e politico). Contato com família, 

dinheiro. – Entrevista 15. 

Percebe-se que um marco divisor para a valorização da atuação do consulado é 

o fornecimento de auxílio financeiro, por refletir intensamente no cumprimento de pena 

(possibilidade de comprar produtos e facilitar o dia a dia). Aquele indivíduo que recebe 

visita regular semestral, ajuda financeira mensal, auxílio no estabelecimento de contato 

com a família no país de origem, ainda que não forneça auxílio jurídico (pois, segundo 

todos os entrevistados, seria vetado), reconhece ser o consulado um ponto significativo de 

apoio
162

. 

Há aqueles que recebem algum auxílio do consulado, mas o percebem como 

algo superficial e insatisfatório, limitado muitas vezes a kits contendo alguns produtos de 

higiene ou peça de roupa. Dentro desse contexto alguns expressaram uma relação de 

conformidade, enquanto outros de frustração e revolta.  

- Recebe do consulado fim de mês uma pasta de dente, uma escova 

de dente e um barbeador, sabonete. Chegou a pedir assistência 

jurídica não oferecem. Eles encaminham cartas para a família e 

fazem o intermédio com o dinheiro. – Entrevista 1.  
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 Entrevista 8, 11. 
162

 Entrevista 13. 
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- O consulado vem, mas não oferece nada. Estou pedindo há 2 anos 

e 3 meses para fazer um exame de vista. – Entrevista 2. 

- O consulado faz nada por mim. Eles visitam às vezes, a cada dois 

anos mais ou menos. Mandam leite, pasta de dente, só isso. (...) 

Mandou carta para o consulado (para saber sobre os familiares que 

não dão notícias desde 2014) - Entrevista 3. 

- Vem a cada seis meses, a contar mentiras(...) O pior que há dos 

cento e poucos países a cá. Vem duas vezes por ano (jun/jul) e 

(nov/dez). Traz um sabonete, pasta de dente, envelopes para cartas. 

As vezes uma camiseta e um cobertor (feitos de retalhos 

reciclados)..  – Entrevista 5. 

- Eles apareceram apenas uma vez nos últimos três anos. – 

Entrevista 6.  

- Dão algumas coisas – chocolate em pó, uma coisa ou outra. 

Outros consulados depositam dinheiro no pecúlio, ajudam mais. – 

Entrevista 7. 

- Eles vem, faz uma semana. O máximo que fazem é dar um 

kitzinho. Todos os consulados fazem pelo menos isso, se tem uma 

pessoa lá fora que quer enviar dinheiro, eles depositam (...). Todos 

colocam dinheiro no pecúlio – muitas vezes deles mesmo ou das 

pessoas conhecidas. (menos o dele). E ai, quando não trabalha (não 

há trabalho suficiente para todos) não tem dinheiro para sustentar 

suas necessidades.  – Entrevista 10. 

- Visitam cada 3 meses. Ou se precisa alguma coisa/pergunta, ele 

escreve carta. Ajuda com as coisas, não com dinheiro. Entrevista 

12. 

Há, ainda, aqueles que estabelecem uma relação de compreensão das 

limitações de auxílio do consulado, valorizando a ajuda recebida, ainda que limitada. 

- Uma vez eles vieram me ver, e trouxeram algum objeto de ajuda 

(uma bermuda).  Não (ofereceram ajuda), infelizmente o país é 

pobre não tem como ajudar. – Entrevista 4. 

- Quando fui preso o consulado foi informado na delegacia. Veio 

visitar, trouxe uma advogada. Cada vez que vem eles trazem jumbo 

para todos.  – Entrevista 9. 
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Q) CONTATO COM A FAMÍLIA E VISITAS 

Para alguns, inexiste o contato ou notícias sobre entes queridos. O pedido de 

ajuda à entrevistadora para dar/receber notícias intensificou a expressão de preocupação. A 

construção dessa realidade é pautada na ausência de elementos, no vazio.  

- Ele não teve visitas, e não tem nenhuma informação sobre sua 

família. Faz mais de dois anos que não fala com a família. (a 

família nem teve notícias de sua prisão). – Entrevista 6 

- O tempo todo que está preso não falou e nem teve notícias da 

família. Tentou escrever uma carta, mas nunca teve resposta. Não 

há telefone. – Entrevista 11 

A ausência de contato também pode se dar pela impossibilidade na efetivação 

da única opção que é disponível para alguns, as cartas, e recebimento de visitas. 

- Não escreve carta por que não chega, não tem CEP, não tem nada. 

– Entrevista 7. 

Quando questionados sobre a comunicação com a família, houve aqueles que 

apesar de ofertarem a resposta com o tom negativo, completavam com um “apenas por 

carta”, demonstrando que a sensação/efetividade da comunicação através da única opção 

disponível não os contemplava.   

- Apenas por carta. Ficou 10 anos sem ter contato com a família. 

Muita saudade da minha mãe.(...) Não tem telefone. – Entrevista 1 

- Só carta. (nas prisões do país de origem) a visita é livre, não 

precisa de tanto documento. Familiar pode entrar só com 

documento pessoal. (...) Aqui é muito pior. – Entrevista 12. 

 

Para outros, ao mencionar as cartas transmitiram o reconhecimento de haver 

comunicação, principalmente associada à frequência dessas trocas. A interrupção nessa 

comunicação pode ser considerada foco de preocupação, visto que não há outros meios de 

verificação da situação dos entes queridos. 

- Tem (família) no brasil. Tio e tias, sobrinhos. Conseguiu 

comunicação através de cartas. O mesmo com (as pessoas de seu 

país de origem). – Entrevista 9. 

- (com o filho) trocam cartas com frequência.– Entrevista 5. 
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- Tem contato. Carta para minha mãe, mando para uma pessoa lá 

fora, que manda pelo whatsapp. E a volta ela imprime e manda pra 

cá. Mandar direto para (o país de origem) demora muito, e às vezes 

não chegam minhas cartas lá – não sei por que.  Com (parte da 

família) que moram em São Paulo também por carta. – Entrevista 

10. 

- Faz uns 2 meses e meio que não tenho noticias deles, que eles 

mandaram sedex. Mandei carta umas 3/4 x e não houve resposta. 

Vinha a mãe e os filhos visitar. Eles demoravam pra vir. Tinha um 

dos filhos que morava em Itai, e eu não sei se se separou, o que 

aconteceu. – Entrevista 8. 

 

No que tange ao recebimento de visitas, foi reconhecido que são poucos os 

presos com acesso a visitas na unidade. A dificuldade derivada da distância e do custo 

financeiro foram elementos levantados nas entrevistas. Além disso, o procedimento para a 

inclusão de um nome no rol de visitas (permissão para visitar e enviar produtos pelo 

correio) foi considerada “complicada” - documentação numerosa e muitas vezes com um 

custo elevado (ex. tradução juramentada).  

- Aqui não tem quase nada (de visitas), tem quatro ou cinco no meu 

raio. – Entrevista 5. 

- Na primeira vez que fiquei preso minha ex-mulher veio me fazer 

visita – é um pouco complicado, há muitos requisitos (para acessar 

o rol de visitas), uma coisa e outra, e outra, e outra... – Entrevista 

10. 

- A companheira atual (...) está no rol de visitas, mas parou de 

visitar por falta de dinheiro. Não conhece os filhos. – Entrevista 2. 

- Cartas e visitas, ele conseguiu rol de visitas (recebe a esposa). (...) 

Com a família da (do país de origem), a esposa na rua acaba 

fazendo essa ponte – tem um colega que fala bem o idioma e 

consegue ajudar em escrever cartas.  Carta com a esposa troca uma 

vez por semana... é muita tristeza para ela, então ajuda. Os filhos já 

visitaram, a cada seis meses. Tem um local que eles alugam que 

podem cozinhar, e trazem tudo pra mim, ficam dois dias.  – 

Entrevista 4. 

- Recebe visita da mãe, a cada três ou quatro meses. Vem e volta 

para o país. – Entrevista 7. 
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Alguns identificaram maiores dificuldades no recebimento de visitas e no 

tratamento dado às visitas em razão de serem estrangeiros – tanto o tratamento recebido 

pelos funcionários, quanto aquele recebido pelos outros encarcerados.  

- Pra eu por uma mulher no rol de visita, ela precisa provar que tem 

convívio comigo. Ela precisa passar por uma entrevista (ela lá e eu 

aqui), eu nunca tinha ouvido isso (...) Somos tudo estrangeiro, não 

tenho apoio lá fora. Mas lá (unidades penitenciárias brasileiras) não 

tem as encrencas com documentação, lista, necessidade de visitar 

10 dias no parlatório antes de poder entrar. (...) A senhora sabe o 

quanto se gasta pra vir de São Paulo? Pelo menos uns 400 reais! 

Passagem, comida, taxi, duas noite de hotel... Pra parlatório?! 2 

horinhas?! (...) E por isso eu não posso mais ver meu filho (só no 

parlatório com a mãe ; minha mãe não pode entrar com ele por 

exemplo).- Entrevista 13. 

- A visita tá sendo maltratada, só por que é estrangeiro vai ficar 

tratando mal?! (...) Já brecaram mãe pra visitar o filho por que 

faltou papel. PÔ! Mãe não pode ser parada, mãe é mãe! – 

Entrevista 13. 

- Eu tenho (visita). O pessoal vem quando pode. Eles fazem varias 

exigências pra visita, é complicado, demora. Aqui é mais com 

alimentação. Não troca cartas, acho deselegante as cartas passarem 

pela mão de funcionários(...) (os outros presos) Não tem proceder 

com as visitas. A maioria não tem visita, não querem, a visita 

incomoda.  – Entrevista 14. 

O incômodo pela ausência de contato com a família e reflexões filosóficas 

sobre o valor da família e a importância desse apoio nos momentos difíceis da vida foram 

compartilhadas com a pesquisadora. Quando questionados sobre a ideia de se 

disponibilizar ferramenta de videoconferência para a realização de comunicação, alguns 

sequer entenderam a dinâmica ou apontaram a inviabilidade pela ausência de 

computadores em seus países de origem
163

; outros apoiaram a ideia
164

. Mas em geral a 

ideia de uma comunicação pelo telefone, trazida pelos próprios entrevistados, já gerou 

grande conforto e sensação de aproximação
165

. 
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 Entrevista 6. 
164

 Entrevista 10, 12, 13. 
165

 Um dos entrevistados inclusive trouxe a experiência da irmã em outro país: “A minha irmã está presa na 

(...): ela falava todo dia com minha mãe, com autorização da cadeia. Tem telefones públicos, você tem seu 

cartão, e você tem direito a cinco minutos por dia (a Casa mesmo desliga). Ou você pode não falar durante a 

semana, vai arrecadando minuto e aí fala de uma vez só. Lá não tem uniforme, pode se pintar. Lá tem 

cinema, teatro, poliesportivo pra tudo, ginásio, piscina. Cada pavilhão tem um dia – um dia o pavilhão tá na 

piscina, e assim faz rodizio. Não fica parado. Tem os encontros com o sexo oposto para os cursos. Misturam. 
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R) TRANSFERÊNCIA  

Optou-se por perguntar sobre o desejo de se cumprir a pena no país de origem, 

e foram ofertados alguns elementos no sentido de desinteresse que abrangeram a vantagem 

da pena brasileira pelos benefícios da execução penal, a vantagem de não enfrentar a pena 

social de ter estado preso (há quem esclareceu que alguns familiares sequer tinham notícias 

sobre sua prisão). Alguns tinham esclarecimento de que se tratava de uma possibilidade e 

que esta depende de acordo com o país de origem; outros não tinham noção sobre este 

cenário, apenas refutando (com medo) a ideia de ter que voltar para o país de origem
166

.   

- Já ouviu falar, mas não tem vontade de cumprir lá (país de 

origem), a lei é mais forte, e há facadas. – Entrevista 2. 

- Não quero cumprir lá por que tenho filho brasileiro. Só quero 

ajudar meus filhos. Aqui é melhor, quero sair daqui trabalhar, 

juntar dinheiro, ir pra (país de origem) para minha família conhecer 

a minha família e depois ir para os EUA para meus filhos 

estudarem lá. – Entrevista 4. 

- Não eu não gostaria de completar lá, mas gostaria de voltar pra 

casa após a prisão. Eu nunca vou querer voltar para esse país. – 

Entrevista 6. 

- Não gostaria, por que minha condenação é pouca. Para quem tem 

uma condenação maior faz sentido, porque fica muito tempo longe 

da família. Aqui tem benefício, no (país de origem) não tem. E no 

meu país tem que gastar muito dinheiro... O consulado já ofereceu.  

– Entrevista 7. 

- Já fez o pedido, mas desistiu pois a advogada sugeriu que 

desistisse. Não haveria interesse na transferência já que já estaria 

no Semiaberto. Foi firmado o acordo em janeiro 2015, e o 

consulado veio informar que poderia fazer. Essa semana fiquei 

sabendo que a juíza liberou, mas pelo tempo prefiro ficar aqui. 

Tenho bastante tempo ainda, aqui terei beneficio com tempo certo. 

Eu não sei como seria ser lá – apesar da lei dizer que o país não 

pode piorar a situação, eu prefiro não arriscar  – Entrevista 9 

- Mas a minha não tem por que. Já estou para sair da cadeia. Muitas 

vezes seria melhor no pais de origem. Mas para mim não. Por que 

não gostaria de envolver minha mãe e meus irmãos em um 

problema meu – eles sabem que eu estou preso. – Entrevista 10 

                                                                                                                                                                                
Inclusive se você começa a namorar, pede pra diretoria. A única coisa que você é privado é sua liberdade de 

ir pra rua. Tem café expresso, menu, você compra o que quiser. Ela voltou com dois diplomas (alta culinária 

e salva vidas)” – Entrevista 13. 
166

 Entrevista 11. 
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- Olha que no começo eu tava montando essa estratégia. Por que 

antes (rebelião de 2014) Não tava funcionando a VEC, os cara tava 

ficando um ano a mais com o semiaberto ganho e continuava no 

fechado. Tava assim. E tudo lotado. Ai começou a funcionar. – 

Entrevista 13 

- Não gostaria. Cada ano aqui são dois anos de lá por que aqui é 

muito mais duro. Mas ainda sim lá precisa ficar a pena inteira 

preso. Aqui o tempo de prisão, por conta do benefício, é melhor...se 

ele fosse, teria que começar de novo a pena, pois a transferência 

não é reconhecida – Entrevista 15. 

- Queria, mas não tinha acordo. – Entrevista 12. 

 

S) EXPULSÃO 

A entrevistadora optou por não entrar na questão da expulsão para evitar causar 

algum tipo de transtorno para o preso. Esse assunto surgiu em algumas entrevistas 

específicas em que o próprio indivíduo oportunizou o assunto. Note-se que dos poucos 

entrevistados sobre isso, um não demonstra muita maestria e conhecimento sobre a 

temática, a abordando pelo falso viés da voluntariedade; e outro abordou com muito medo, 

fazendo questão de afirmar que sua documentação está em ordem e que não precisa sair do 

país.  

- Ele disse que não queria expulsão, mas ai resolveu que sim por 

que não tinha transferência. Mas não chegou.- Entrevista 12 

- Eu tinha a expulsão, a PF falou comigo e eu expliquei pra eles da 

família. Expliquei o endereço da casa e a família.- Entrevista 4 

- Eu não sei se serei expulso do país, acredito sim por que já fui 

expulso uma vez. – Entrevista 2 

- Ele tem conhecimento da expulsão, e não via a hora de chegar. 

Não tem vontade de voltar para o Brasil. Nunca mais.- Entrevista 

15. 

 

 

 

 

 



113 

 

 

5.2 DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
O objetivo deste trabalho foi buscar compreender quais seriam os ganhos e 

custos sociais da pena privativa de liberdade para os indivíduos que cumprem sua prisão na 

unidade penitenciária de Itaí/SP. As falas dos entrevistados foram divididas, 

primeiramente, em categorias gerais temáticas, para então formar subcategorias conforme 

as unidades de sentidos que o conteúdo revelasse. A partir do material acessado, reflexões 

e teorizações hipotéticas foram formuladas no intuito de responder à questão do trabalho. 

Não há a pretensão de definir tais elaborações como únicas verdades absolutas, mas tecer 

conclusões plausíveis.  

 

5.2.1 OS CUSTOS SOCIAIS DA PENA  

A partir dos elementos trazidos nas entrevistas, foi possível concluir algumas 

elaborações que envolvem os custos sociais da pena para além da privação do direito de 

locomoção dos indivíduos: 

1) A dificuldade de se vivenciar o presente. O cumprimento de pena de prisão pode 

significar a ausência de vida. O tempo de prisão é visto como um vácuo na vida do 

indivíduo; o tempo presente não é vivido ou valorizado, oscila-se entre o remoer do 

passado (principalmente nos elementos que têm influência direta no estabelecimento 

daquele indivíduo na situação de prisão) e o planejar o futuro. 

- É o paraíso na minha vida agora. É uma vida para mim agora. 

Agora estou sem vida, mas a liberdade é dar uma vida. Tem que 

passar pelo destino, por que a vida tem que ser assim, precisa 

enfrentar os desafios – Entrevista 4. 

- A vida é muito difícil, extremamente difícil. Vivemos como ratos 

aqui. Um rato não vive como nois. Ratos (...) (quando sair)Vou 

ficar tão feliz que você não pode imaginar. É um nascimento, 

minha vida de volta!(...) A vida aqui pra mim é uma mentira. – 

Entrevista 15. 

- Liberdade é vida! – Entrevista 13. 

 

2) A dificuldade de o indivíduo se perceber como sujeito de direitos, afastando a sensação 

de direito de tecer reclamações . A realidade que lhe é imposta reajusta seus parâmetros e a 
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percepção das situações que são ruins é relativizada pelo fato de “estar preso”. Aceita-se e 

conforma-se com o não acesso à saúde, à defesa, à alimentação, aos objetos pessoais, a não 

comunicabilidade com entes, ao restrito auxílio do consulado, à ausência de ponto de 

auxílio para se recorrer diante de todas essas inacessibilidades.  

3) A ausência da sensação de defesa relacionada à sensação de abandono, colocando o 

indivíduo como espectador da própria vida. A existência e compreensão da defesa e das 

expectativas relacionadas aos processos judiciais proporcionam a possibilidade de se fazer 

planos futuros e deixar aquela realidade.  

4) A impossibilidade de comunicação com entes. A ausência e/ou dificuldade de 

comunicação com familiares e recebimento de visitas coloca o indivíduo em completa 

solidão – apartado da cultura de seu país e de laços humanos pessoais.  

5) A sensação de tratamento negativamente diferenciado em razão de estar alocado em 

uma unidade em que só tem estrangeiro. O tratamento para o recebimento de objetos e 

visitas e aquele advindo dos funcionários na recepção de seus problemas e dos operadores 

do sistema de justiça, é apontado como diferente daquele ofertado aos brasileiros. 

6) A imposição de aprender português (único idioma que possibilita a comunicação com a 

instituição prisional). Trata-se de um obstáculo para a compreensão de si mesmo como 

sujeito de direitos e como pertencente àquele espaço social, elemento causador de 

marginalização. Impede-se a comunicação efetiva com a instituição carcerária e/ou obriga 

o indivíduo a confiar em outro encarcerado colocado no mesmo ambiente hostil.  

7) A ausência de um método de funcionamento e regramento único. O ambiente 

multicultural e a ausência de uma cultura carcerária singular posta dificulta a compreensão 

e o ajustamento do indivíduo. Mantém o indivíduo em permanente sensação de estrangeiro, 

dificultando a sensação de pertencimento e impossibilitando a união e a formação de rede 

de apoio.  

8) A privação de fazer planos quanto ao destino pós cumprimento de pena. A ausência de 

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

o priva do elemento “futuro”.  

9) A ausência de meios de saber sobre informações e notícias do país de origem. 

Intensifica a marginalização e a sensação de vida suspensa durante o período de prisão. 
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5.2.2 OS GANHOS SOCIAIS DA PENA 

Não houve menção a ganhos sociais em razão da experiência do 

aprisionamento. Todavia, alguns elementos “positivos” em termos comparativos foram 

revelados e possibilitaram algumas formulações: 

1) A possibilidade de evitar as penas sociais e estigmatizações no pós cárcere. É possível 

para o indivíduo não revelar que cumprimento pena em seu ciclo social o que evita o 

enfrentamento das penas sociais e a estigmatização (o que poderia ser considerado o evitar 

do custo social). 

2) Contar com o apoio do consulado. 

3) Considerar a execução penal mais branda em termos temporais quando comparada ao 

país de origem. 

4) A ausência de superlotação na unidade penitenciária. 

5) A existência de alimentação diária. Comparada a condições de extrema miséria, podem 

trazer certa qualidade de vida ao indivíduo. 

- (perguntado sobre a pior coisa) Não há problemas aqui. (...) Você 

pode comer! - Entrevista 11. 
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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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pénale. in Champ penal, vol. IV . 2007. Disponível em: <http://champpenal.revues.org/613 

; DOI : 10.4000/champpenal.613>, acessado em junho de 2015. 

CAPPI, Riccardo. Pensando as respostas estatais às condutas Criminalizadas: um estudo 

empírico dos debates parlamentares sobre a redução da maioridade penal (1993 - 2010) in 

Revista de Estudos Empíricos em Direito, nº01, vol.01. 2014. Disponível em : < 

www.reedpesquisa.org/ojs-2.4.3/index.php/reed/article/download/6/6>, acessado em 

junho de 2015.  

CARVALHO, Eric Guilherme Ferreira de. Os direitos (fundamentais) dos estrangeiros na 

execução penal, desde o paradigma neoconstitucionalista in Revista Liberdades. São Paulo, 

Ed. Especial, p.47-70, dez. 2011. Disponível em: 

<http://www.ibccrim.org.br/site/revistaLiberdades/_pdf/08A/artigo2.pdf>, acessado em 

junho de 2015. 

CASTRO, Fabio Fonseca. A sociologia fenomenológica de Alfred Schutz in Ciências 

Sociais Unisinos, jan/abril. Rio Grande do Sul, 2012. Disponível em: < 

https://www.ufpe.br/moinhojuridico/images/documentos/texto17.pdf.>, acessado em junho 

de 2015.  



121 

 

 

CHANTRAINE, Gilles. Par-delà les murs, expérience et trajectoires em Maison d’arrêt. 

Paris: PUF, 2004.  

COIMBRA, Cecília Maria Bouças. Doutrinas de Segurança Nacional: banalizando a 

violência. In Psicologia em estudo.Vol.05. Nº02. Universidade Estadual de Maringá: 2000. 

CORCUFF, Philippe. Les nouvelles sociologies. Paris: Nathan Université, 1995. 

COSTA, Ana Cláudia Lago. Tráfico mundial de drogas e processo penal aplicado aos 

“mulas” em face da soberania e da cooperação jurídica internacional. Dissertação de 

Mestrado. UNICEUB. Brasília. 2013. 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. Cartilha de Direitos Religiosos, Deveres e Costumes de 

Presos Muçulmanos em Penitenciárias. Disponível em: 

<http://www.dpu.gov.br/images/stories/arquivos/PDF/cartilha%20muculmanos.pdf>, acessado em 

junho de 2015. 

ELA Sonhou que eu morri (documentário). Direção: Maíra Bühler, Matias Mariani. 72min. 

Brasil: 2012. 

FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 6. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010. 

FONTES, André R. C. O estrangeiro, o inimigo e o direito penal in Revista de Direito do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, n. 91, p.27-35, abr./jun. Rio de Janeiro, 

2012. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 

2000.  

FRANÇA, Étude sur les étrangers Detenus (propositions). Commission Nationales Consultative 

des Droits de l’Homme. Novembre. 2004. 

KAUFMANN, Jean-Claude. A entrevista compreensiva:um guia para a pesquisa de 

campo. (tradução de Thiago de Abreu e Lima Florencio). Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 

GLASER, B. G.; STRAUSS, A. L. The discovery of grounded theory: strategies for  

qualitative research. London: Aldine Transaction, 1967. 



122 

 

 

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 

Versão Digital (2004). 4ed. Trad. Márcia Bandeira. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 

GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 5ed. São Paulo: Perspectiva, 1996.  

HALL,Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. Rio de Janeiro: DP & A, 2003. 

INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA – ITTC. Projeto Estrangeiros. Disponível 

em: <http://www.ittc.org.br/web/estrangeiros.asp>, acessado em junho de 2015. 

LEGANÉS GÓMEZ, Santiago. Extranjeros en prisón. La Ley Penal in Revista de derecho 

penal, procesal y penitenciario, v. 3, n. 30, p.32-64, set. Madrid, 2006. 

MACHADO, Vitor Gonçalves.  NETO, Pedro Machado Ribeiro. Presos Estrangeiros No 

Brasil E O Problema Da Seletividade Penal. in Derecho y Cambio Social, 2014. 

Disponibilizada em <https:www.derechoycambiosocial.com>, acessada em junho de 2015. 

MELO, Jeferson. A situação de presos estrangeiros no Brasil in Diálogos & Debates: da 

Escola Paulista da Magistratura, v. 12, n. 4, p.44-48, jun. São Paulo, 2012. 

MIOTTO, Armida Bergamini. Transferência de presos estrangeiros in Revista da 

Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, v. 1, n. 

2, p.57-69, out./dez. Brasília, 1993. 

MORAES, Ana Luisa Zago de. Assistência transdisciplinar aos presos estrangeiros: uma 

abordagem prática com base na experiência da Defensoria Pública da União em São Paulo. 

In: Revista Brasileira de Ciências Criminais. N. 101. Mar. São Paulo: IBCCRIM, 2013. 

MORAES, Ana Luisa Zago de. Estado de exceção e a seleção de inimigos pelo sistema 

penal: uma abordagem crítica no Brasil contemporâneo. Dissertação de Mestrado. 

PUCRS: 2008. 

MOUNIRA, Zermani. Alfred Schütz : l'étranger et sa compréhension du groupe d'accueil, 

Sociétés n.89, p. 99-103. 2005. Disponível em <https: www.cairn.info/revue-societes-

2005-3-page-99.htm> acessado em junho de 2015. 

PALIDDA, Salvatore. La criminalisation des migrants in Actes de la recherche em 

sciences socialies, v. 129, septembre, p.39-49. 1999. Disponível em: 



123 

 

 

<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_03355322_1999_num_129_

1_3302>, acessado em junho de 2015. 

PARDI, Luis Vanderlei. O regime jurídico da expulsão de estrangeiros no Brasil:uma 

análise à luz da Constituição Federal e dos Tratados de Direitos Humanos. São Paulo: 

Almedina, 2015. 

PINTO, Ana Luisa. A pena acessória de expulsão de estrangeiros do Território Nacional. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2005.  

PIRES, Alvaro P, e outros. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e 

metodológicos. (Tradução Ana Cristina Arantes Nasser). 2ed. Petrópolis: Vozes. 2010.  

PIRES, Alvaro P. A racionalidade penal moderna, o público e os direitos humano. In 

Revista Novos Estudos, n° 68, março. São Paulo: Cebrap. 2004. 

PIRES, Alvaro P. Analyse causale et récits de vie. In Revue Anthropologie et Sociétés, vol. 

13 no 3, pp. 37-57. Québec : Département d'anthropologie, Université Laval.1989. 

PIRES, Alvaro P. Direito Penal e orientação punitiva: um problema só externo ao direito? 

In Globalização, Sistema Penal e Ameaças ao Estado Democrático de Direito. Rio de 

Janeiro: Lúmen Júris, 2005. 

PIRES, Alvaro P. Stigmate Penal et Trajetoire Sociale. Tese de Doutorado. Montréal: 
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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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