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XXVII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI SALVADOR – BA

DIREITO PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUIÇÃO II

Apresentação

É com muita satisfação que apresentamos o Grupo de Trabalho (GT) denominado “DIREITO 

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUIÇÃO II” do XXVII Encontro Nacional do 

CONPEDI Salvador/BA promovido pelo CONPEDI em parceria com a Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), com enfoque na temática “Direito, Cidade Sustentável e Diversidade 

Cultural”. O evento foi realizado entre os dias 13 e 15 de junho de 2018 na Faculdade de 

Direito, no Campus da Graça.

Trata-se de publicação que reúne artigos de temas diversos atinentes ao Direito Penal, 

Criminologia e o Processo Penal apresentados e discutidos pelos autores e coordenadores no 

âmbito do Grupo de Trabalho e Linha de pesquisa. Compõe-se de artigos doutrinários, 

advindos de projetos de pesquisa e estudos distintos de vários programas de pós-graduação 

do país, que colocam em evidência para debate da comunidade científica assuntos jurídicos 

relevantes.

Assim, a coletânea reúne gama de artigos que apontam questões relativas ao paralelo entre o 

funcionamento das audiências de custódia nos Estados de Mato Grosso e Rio Grande do Sul; 

o Populismo penal e alteração do paradigma jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal 

como reflexos do enfraquecimento da força normativa da Constituição; os fundamentos da 

punibilidade da tentativa impossível em Portugal: um estudo comparado entre o direito 

português e brasileiro; o princípio da razoável duração do processo e os reflexos do novo 

Código de Processo Civil no processo penal; o foro privilegiado e seu impacto na jurisdição 

do Supremo Tribunal Federal; o Habeas Corpus nº 143.641/SP e a humanização do cárcere 

feminino no Brasil: limites e possibilidades; a mentalidade inquisitória e mitigação de 

garantias no processamento criminal pelo STF no contexto dos 30 anos da constituição 

brasileira; o emprego de arma de fogo como causa geral de aumento de pena; o cárcere como 

investimento: o que se planeja quando não se está planejando; o marco legal da primeira 

infância e as prisões cautelares no Supremo Tribunal Federal; os crimes de perigo abstrato e 

contingência: limitação à seguridade como parâmetro de distinção entre risco e perigo; sobre 

o Habeas Corpus n° 129262: é possível compatibilizar a expansão do direito penal com as 

garantias processuais penais? Por uma leitura agnóstica; a conduta omissiva sob o enfoque 

das teorias da ação: ausência de critérios dogmáticos para a imputação por omissão; a 



Constituição, presunção de inocência e segurança jurídica; e o estudo empírico da relação 

entre o (des)conhecimento das estatísticas do cárcere e a demanda pelo recrudescimento do 

sistema penal.

Em linhas gerais, os textos reunidos traduzem discursos interdisciplinares maduros e 

profícuos. Percebe-se uma preocupação salutar dos autores em combinar o exame dos 

principais contornos teóricos dos institutos, aliando a visão atual da jurisprudência com a 

prática jurídica dos estudiosos do Direito. A publicação apresentada ao público possibilita 

acurada reflexão sobre tópicos avançados e desafiadores do Direito Contemporâneo. Os 

textos são ainda enriquecidos com investigações legais e doutrinárias da experiência jurídica 

estrangeira a possibilitar um intercâmbio essencial à busca de soluções para as imperfeições 

do sistema jurídico penal e processual penal brasileiro.

O fomento das discussões a partir da apresentação de cada um dos trabalhos ora editados, 

permite o contínuo debruçar dos pesquisadores do Direito visando ainda o incentivo aos 

demais membros da comunidade academica a submissao de trabalhos aos vindouros 

encontros e congressos do CONPEDI.

Sem dúvida, esta publicação fornece instrumentos para que pesquisadores e aplicadores do 

Direito compreendam as múltiplas dimensões que o mundo contemporâneo assume na busca 

da conjugação da promoção dos interesses individuais e coletivos para a consolidação de 

uma sociedade dinâmica e multifacetada.

Na oportunidade, os Organizadores prestam sua homenagem e agradecimento a todos que 

contribuíram para esta louvável iniciativa do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Direito (CONPEDI), em especial, a todos os autores que participaram da 

presente coletânea de publicação, pelo comprometimento e seriedade demonstrados nas 

pesquisas realizadas e na elaboração dos textos de excelência.

Convida-se a uma leitura prazerosa dos artigos apresentados de forma dinâmica e 

comprometida com a formação de pensamento crítico, a possibilitar a construção de um 

Direito voltado à concretização de preceitos insculpidos pela Constituição da República.

Salvador, junho de 2018.

Professora Dra. Vladia Maria de Moura Soares

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso



Professor Dr. Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro

Escola Superior Dom Helder Câmara

Professor Dr. Sérgio Henriques Zandona Freitas

Universidade FUMEC e Instituto Mineiro de Direito Processual

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



ESTUDO EMPÍRICO DA RELAÇÃO ENTRE O (DES)CONHECIMENTO DAS 
ESTATÍSTICAS DO CÁRCERE E A DEMANDA PELO RECRUDESCIMENTO DO 

SISTEMA PENAL

AN EMPIRICAL STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN THE 
KNOWLEDGE OF THE WORKINGS OF THE PRISON SYSTEM AND THE 

SOCIAL DEMAND FOR HARSHER CRIMINAL POLICIES

Natália Lucero Frias Tavares
Antonio Eduardo Ramires Santoro

Resumo

Trata-se de estudo empírico realizado por meio de aplicação de 550 questionários nas cidades 

de Petrópolis e Rio de Janeiro com o propósito de verificar se a adoção de posicionamentos 

favoráveis ao recrudescimento das práticas e políticas criminais guarda alguma relação com a 

existência de conhecimento prévio a respeito do funcionamento e das estatísticas do sistema 

penitenciário.

Palavras-chave: Pesquisa empírica, Encarceramento, Política criminal

Abstract/Resumen/Résumé

Empirical study utilizing the data gathered through the application of 550 questionnaires in 

the cities of Rio de Janeiro and Petropolis focused on the correlation that might exist between 

unawareness and demand for more strict policies.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Empirical research, Imprisonment, Criminal policies
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Introdução: 

 Em suas primeiras lições de Direito Penal, os estudantes de graduação são 

introduzidos aos princípios responsáveis por nortear a criação e aplicação de suas normas. 

Termos como “subsidiariedade”, “intervenção mínima” e “lesividade” são apresentados em 

salas de aula e páginas de livros como características indissociáveis do sistema penal. 

 Na contramão do ensino jurídico, contudo, é possível constatar a demanda social por 

leis penais mais severas, práticas menos garantistas e movimentação da estrutura penal como 

um todo. Esse clamor proveniente de parcela considerável da população acaba por manter um 

relacionamento simbiótico com práticas como o ativismo judicial e legislativo, ressonando o 

tom punitivista entoado por diversos media outlets. 

 Evidenciam o fenômeno de ampliação das margens do Direito e do Sistema Penal as 

estatísticas do sistema prisional brasileiro, que colocam o país na a terceira posição no ranking 

mundial de pessoas encarceradas. Perdendo apenas de Estados Unidos e China, segundo 

estatísticas oficias, a população carcerária brasileira totalizava 726.712 em junho de 2016 

(Infopen, 2017. p.7). 

 Numa tentativa de melhor compreender as razões e fundamentos que guiam as 

demanda sociais por recrudescimento das políticas criminais e expansão da máquina penal 

mesmo sem efetivas provas de sua adequação na prevenção de crimes e com um sistema 

carcerário superlotado, optou-se por adotar a metodologia da pesquisa empírica por via de 

aplicação de questionários. 

 Temas referentes ao modelo de execução penal brasileiro foram inseridos nos 

questionários aplicados em duas cidades no estado do Rio de Janeiro ao longo do período de 

um ano para fins de realização de análises quantitativas e qualitativas. 

 Pretende-se, através da presente pesquisa, abordar o conhecimento social a respeito 

do modelo de encarceramento para verificar se a o (des)conhecimento de tais temas acaba por 

afetar a maneira como se posicionam em relação ao modelo de política criminal estatal. 
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1 Metodologia da pesquisa: 

1.1 Elaboração dos questionários 

 A opção pela realização de pesquisa empírica concernente ao objeto de análise desta 

dissertação configura uma tentativa de aproximação à realidade cotidiana - que em muito 

difere dos conceitos tipicamente adotados e reproduzidos em ambiente acadêmico - no intuito 

de fugir da famigerada “criminologia de gabinete” e conclusões de senso comum.  

 A empiria do estudo destinou-se não apenas a aproximar a autora de pontos de vista 

distintos, mas também permitir que o conhecimento e percepção sociais a respeito do 

funcionamento do modelo de encarceramento fossem mensurados para uma análise posterior. 

Para tal propósito provou-se adequada a via de aplicação de questionários por fornecer dados 

quantitativos e qualitativos para análise. 

 O referido questionário foi formulado com um total de 20 itens que podem ser 

divididos em três blocos: (i) itens 1 a 7 dizem respeito às características pessoais da pessoa 

questionada; (ii) itens 8 a 14 buscam informações sobre posicionamento da pessoa 

entrevistada em relação a temas da execução penal; (iii) itens 15 a 20 são perguntas a respeito 

da experiência que a pessoa entrevistada teve em relação ao cárcere.  

 Visando impedir a indução de respostas, as perguntas foram redigidas de maneira 

objetiva, evitando o uso de figuras de linguagem ou construções imprecisas. Fez-se ainda uma 

opção por excluir termos rebuscados, linguagem jurídica e expressões estrangeiras com o 

propósito de tornar o conteúdo das perguntas acessível a pessoas de todos os níveis de 

escolaridade. 

 A inserção dos itens 1 a 7 no questionário destinou-se a possibilitar a divisão das 

pessoas entrevistadas em diferentes grupos de análise para fins de verificação da existência 

(ou não) de padrões de resposta similares. Deste modo, por se dirigirem à coleta de dados 

objetivos, optou-se por utilizar como espectro para as perguntas o mesmo padrão empregado 

por órgãos oficiais‑  e formulários impessoais. 1

 Os itens referentes à escolaridade, sexo e etnia da pessoa entrevistada, por exemplo, apresentavam como 1

opções de resposta as mesmas categorias que constam nos questionários do Censo/IBGE.

342



 Buscando conhecer o posicionamento da pessoa questionada quanto à adoção da 

política criminal de encarceramento por parte do Estado, foi formulado com o enunciado 

“qual seu posicionamento em relação ao uso da pena de prisão como uma forma de punição 

para prática de crimes” que figura como item 8.  

 Os itens 9 e 10 do questionário fazem referência a uma mesma temática: o custo da 

manutenção da pessoa presa e do modelo de encarceramento de modo geral. Através do item 

9‑ , pretende-se saber se o interlocutor tem ciência do custo financeiro para manutenção de 2

alguém no cárcere.  

 Já o item 10 do questionário foi elaborado com o propósito de verificar se o impacto 

econômico da política de encarceramento é capaz de modificar o posicionamento do 

interlocutor quanto à aplicação da pena de prisão. 

 Importante esclarecer que apesar da formulação e aplicação do questionário terem se 

operado durante os anos de 2016 e 2017, todos os dados utilizados na formulação de seus 

enunciados foram retirados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

publicado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) no ano de 2015‑ . O extenso 3

hiato entre o último levantamento das  cifras prisionais realizado durante a governo da 

Presidente Dilma Rousseff  e os Levantamentos de 2016 e 2017 impossibilitou a utilização de 

cifras mais atualizadas. 

 Explorando a temática do encarceramento de gestantes, idosos e deficientes, os itens 

11 e 12 demandam a opinião da pessoa entrevistada quanto a aplicação de pena de prisão 

nestes casos. Para evitar possíveis dificuldades para quantificação dos dados em decorrência 

 Com o enunciado “você sabe qual o valor gasto anualmente para manter uma pessoa no cárcere”, o item 9 2

apenas faculta respostas positivas ou negativas por parte do entrevistado.

 Apesar da existência de levantamentos não oficiais referentes aos números do cárcere, fez-se aqui uma opção 3

pela utilização das últimas cifras oficiais disponíveis à época da redação do questionário no intuito de evitar 
qualquer tipo de invalidação dos resultados obtidos em decorrência do emprego de dados estatísticos errôneos.
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da problemática referentes à execução antecipada da pena‑  e aplicação de cautelares, optou-se 4

por afazer referência expressa à hipótese de condenação‑ .  5

 O item 13 indaga a respeito do posicionamento em relação ao auxílio reclusão. O 

propósito da inserção deste não pretende apenas determinar a opinião dos participantes da 

pesquisa, mas especialmente colher dados qualitativos referentes aos comentários adicionais 

dados em resposta à questão e verificar se de fato as pessoas abordadas compreendem o que é 

o auxílio reclusão‑ .  6

 O item 14 aborda a realização de revista íntima‑  para entrada de visitantes no 7

estabelecimento prisional. 

 A decisão de fornecer uma lista de respostas objetivas possíveis para cada um dos 

itens do segundo bloco pautou-se no propósito de quantificação dos dados coletados para fins 

estatísticos‑ . À exceção dos itens 9 e 10, todas as perguntas do segundo bloco do questionário 8

apresentam as seguintes possibilidades de resposta: “contrário(a)"; “favorável" e “não tem 

opinião formada”. 

 O terceiro e último bloco do questionário dá enfoque à interação do participante com 

o cárcere, sendo assim, a suposição imperante no momento da elaboração do mesmo era de 

que esta seção do questionário propiciaria uma maior coleta de dados qualitativos para 

análise. 

 Deixa-se demarcada aqui a crítica à decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal em sede das ADCs 43 e 44 4

que passou a permitir a execução de pena após o advento de condenação em segunda instância por se entender 
que o texto constitucional não deixa dúvidas quanto ao adequado modo de execução da pena, qual seja: a 
exigência do trânsito em julgado da condenação, uma vez que a aplicação de pena constitui real violação aos 
direitos do indivíduo privado de liberdade.

 Após o julgamento das ADCs 43 e 44, alguns participantes (todos com formação jurídica) passaram a demandar 5

se a pergunta fazia referência à execução antecipada ou ao cumprimento de pena posterior ao trânsito em julgado 
da condenação. Em todas as hipóteses que o problema foi suscita, pediu-se que o participante interpretasse como 
condenação em definitivo.

 O conceito do auxílio reclusão (disponível no site da Previdência Social) foi inserido no questionário de modo 6

a permitir que o participante compreende-se o enunciado e funcionamento do benefício. 

 Assim se procedeu em relação ao auxílio reclusão, neste  item também foi fornecida descrição adicional a 7

respeito do funcionamento do procedimento de revista íntima para permitir uma compreensão clara do 
enunciado.

 Como será explicado em maiores detalhes no subcapítulo seguinte, o fornecimento de opções específicas de 8

resposta não obstou a livre manifestação dos participantes, servindo apenas de para filtragem e quantificação dos 
dados.
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 Logo no item 15 indaga-se se o participante ja esteve em algum tipo de ambiente 

prisional. A aplicação das demais perguntas do terceiro bloco fica condicionada à obtenção de 

uma resposta positiva do participante, uma vez que os temas seguintes tratam precisamente da 

interação entrevistado-cárcere.  

 Buscando maiores informações sobre a espécie de interação vivenciada pela pessoa 

entrevistada com a estrutura prisional punitiva, o item 16 demanda a razão pela qual se deu o 

contato. Com o propósito de quantificar os dados coletados mas, ao mesmo tempo, evitar 

qualquer tipo de constrangimento ao participante, as possibilidades de resposta para este item 

são: trabalho ou pesquisa; visita; recluso ou detido; outro; não respondeu; não se aplica‑ . 9

 O item 17 demanda uma análise subjetiva sob a experiência de vida da pessoa 

entrevistada. Ao perguntar se a mesma sofreu algum tipo de tratamento diferenciado‑  por ser 10

parente, cônjuge, companheiro(a), advogado(a) ou amigo(a) de pessoa presa, o que se busca e 

verificar se consegue vislumbrar alguma situação em que sua proximidade com um indivíduo 

marcado com o rótulo de “criminoso” afetou a forma como é tratado ou percebido pela 

sociedade, seja positiva ou negativamente.  

 A realização de revista íntima para visitante volta a ser abordada nos últimos itens do 

questionário. Primeiro pergunta-se ao participante se já foi submetido ao procedimento para 

entrada em ambiente prisional.  

 Nos casos positivos, é proposto o enunciado “qual foi seu sentimento a respeito da 

revista íntima a que foi submetido(a)” com as seguintes possibilidades de resposta: positivo; 

negativo; indiferente; não se aplica ou não respondeu. Destaca-se que a redação final deste 

 Opção sinalizada para os casos em que a resposta do participante ao item 15 for negativa.9

 Foi inserida a expressão “tratamento diferenciado” em lugar de outras como tratamento discriminatório ou 10

preconceituoso numa tentativa de afastar impressões pessoais da pesquisadora e evitar indução das respostas.
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item foi modificada duas vezes após verificação do risco de indução de resposta durante sua 

aplicação em grupos de controle‑ .  11

 O último item do questionário não é uma pergunta, mas um espaço para inserção de 

opiniões e comentários do participante a respeito da revista a que foi submetido. 

   

1.2 Definição dos limites temporais, geográficos e modo de aplicação dos questionários 

 A escolha dos locais de realização da pesquisa precedeu a conclusão do próprio 

questionário para coleta de dados. Em março de 2016, estabeleceu-se como áreas de pesquisa 

as cidades do Rio de Janeiro e Petrópolis. 

 A seleção pautou-se tanto em critérios de oportunidade - como a proximidade 

geográfica entre as cidades - quanto aspectos políticos‑  e acadêmicos‑ . 12 13

 Apesar de separadas por apenas setenta quiômetros, as duas cidades escolhidas para 

aplicação do questionário apresentam perfis distintos. Enquanto a cidade do Rio de Janeiro é 

muito agitada, populosa e propagandeada como “excessivamente violenta”, Petrópolis, a 

“cidade imperial”, tem um contingente habitacional e dimensões mais reduzidas, sendo 

descrita como local “mais seguro” e conservador. 

 Por tais motivos, a definição dos locais de aplicação criou a possibilidade de 

comparação dos resultados de modo a verificar se a permanência em municípios distintos é 

capaz de afetar o posicionamento do participante.   

 A redação proposta originariamente foi “você se sentiu ofendido(a) ou violado(a) em virtude da realização do 11

procedimento”. Ao verificar que a utilização de termos com forte carga negativa no enunciado provocavam 
desconforto no participante e/ou aparentavam guiar seu processo de resposta, o enunciado da questão foi alterado 
para a sua versão final, mas trazia as seguintes opções de resposta: positivo; negativo ou não respondeu. Na fase 
de teste de aplicação da nova redação, percebeu-se que havia necessidade de inserção de mais possibilidade de 
resposta que demonstrasse neutralidade do participante em relação ao procedimento, razão pela qual o termo 
“indiferente” foi acrescentado à versão final do item 19. 

 A cidade do Rio de Janeiro não é apenas o segundo maior centro urbano brasileiro, mas também alvo de 12

inúmeras críticas nacionais e internacionais por questões atinentes à violência urbana.

 Uma das motivações por trás da seleção da cidade de Petrópolis foi a de promover maior integração entre a 13

dissertação e a instituição de ensino em que a mesma se desenvolve, a Universidade Católica de Petrópolis 
(UCP).
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 O questionário para coleta de dados foi elaborado e submetido a teste em grupos de 

controle e 15 pessoas cada no período de março a maio de 2016. Após a terceira versão do 

questionário apresentar bons resultados‑  na fase de teste, foi iniciado o processo de 14

aplicação nas cidades selecionadas. 

 Entre os meses de junho de 2016 e maio de 2017 foram aplicados um total de 550 

questionários nas cidades de Rio de Janeiro e Petrópolis. 

TABELA 1 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COLETA DE DADOS VIA QUESTIONÁRIO 

 Com o propósito de colher mais dados qualitativos para pesquisa, quando possível‑ , 15

deu-se preferência‑  ao preenchimento dos questionários numa estrutura de entrevista, 16

permitindo que o participante fizesse comentários adicionais sempre que desejasse. 

Rio de Janeiro Petrópolis

Total de questionários coletados 325 225

Período de duração da pesquisa Jun/2016 - Mai/2017 Jun/2016 - Mai/2017

Locais de aplicação dos 
questionários

Universidades, Fesudeperj, Cidade de 
Deus, Gardênia Azul, Vidigal, TJRJ e 

adjacências.
UCP, rodoviária, Fórum e 

adjacências.

Idade mínima para participação 18 anos 18 anos

Modo de aplicação do questionário

Entrega do questionário para 
preenchimento direto; aplicação em 
estrutura similar à modalidade de 

entrevista.

Entrega do questionário para 
preenchimento direto; aplicação 

em estrutura similar à 
modalidade de entrevista.

Aplicadores de questionários 3 3

 Diferentemente do que se operara com as versões anteriores, a terceira redação do formulário apresentou 14

maior facilidade para compreensão dos enunciados (agora desprovida de termos essencialmente técnicos e 
jurídicos mas ainda apresentando uma redação clara e precisa) ao mesmo tempo que aparentava não influenciar 
as respostas dos participantes.

 Antes do começo da aplicação dos questionários, os participantes eram informados de que poderiam preencher 15

diretamente o questionário ou responder às perguntas da aplicadora. Assim, buscou-se evitar qualquer 
constrangimento aos participantes e facultou-se o preenchimento direto sempre que solicitado. 

 O preenchimento dos questionários foi feito diretamente pelos participantes em todas as ocasiões em que 16

realização da pesquisa se deu em sala de aula de universidades para evitar algum tipo de constrangimento ou 
indução das respostas em razão do relacionamento professor x aluno.
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 Ainda a respeito da aplicação dos questionários, nenhum dos participantes foi 

forçado a responder qualquer dos itens ou apresentar documento de identificação no intuito de 

evitar constrangimentos que afetassem a pesquisa. 

2. Os resultados obtidos 

 Primeiramente, alguns pontos relevantes observados ao longo da pesquisa devem ser 

destacados: (i) encontrou-se maior facilidade na abordagem de participantes quando em 

ambientes acadêmicos; (ii) muitas das pessoas abordadas em regiões próximas a comunidades 

(como Cidade de Deus e Gardênia Azul, por exemplo) desistiam de sua participação na 

pesquisa quando percebiam que a mesma se enveredava pela temática da execução penal; (iii) 

ainda em relação às pessoas abordadas nas áreas de comunidades do Rio de Janeiro, um total 

de 21 participantes concordou a participar desde que pudesse deixar de fornecer seu nome; 

(iv) todos os potenciais participantes que demandaram a percepção de algum tipo de 

vantagem em troca de suas respostas foram excluídos do processo‑ . 17

 A realização de pesquisa empírica demonstrou-se profícua não apenas pela 

possibilidade de coleta e compilação de dados para realização das análises quantitativa e 

qualitativa que se seguem, mas também como forma de experimentação dos impactos que 

podem ser obtidos através de um processo de conscientização da população.  

 Mais especificamente nos casos em que a aplicação do questionário se operou 

através de estrutura similar àquela de uma entrevista, pôde-se notar que no momento em que o 

participante conseguia se enxergar também como indivíduo afetado pela adoção da privação 

de liberdade como ponto central de exercício do poder punitivo, passava a demonstrar maior 

preocupação e interesse no assunto. Ainda que tal inversão de comportamento represente mais 

uma faceta do individualismo humano, a simples possibilidade de mobilização através de 

 Ainda que seja discutível a questão da admissibilidade de participação incentivada para fins de pesquisa 17

empírica, optou-se por não oferecer qualquer tipo de incentivo em troca de respostas (pelo receio de que o 
recebimento de vantagem pudesse guiar as escolhas ao longo do questionário), bem como excluir os 
questionários respondidos apenas parcialmente e inconclusos em decorrência do não oferecimento de incentivo 
de qualquer natureza.
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processos de conscientização‑  trouxe resultados animadores (em alguns pontos) para esse 18

pesquisa. 

 Os dados obtidos serão primeiramente submetidos a uma análise quantitativa, 

listando o número de participantes conforme os critérios de análise justificados no capítulo 2, 

apresentando o número de respostas coletados em alguns dos itens do questionário.  

 Posteriormente, tanto os resultados serão analisados qualitativamente, momento em 

que se verificará se as expectativas iniciais delineadas pela pesquisadora são de fato 

condizentes com a realidade prática. 

 A despeito da perene preocupação com o não comprometimento ou induzimento dos 

resultados da pesquisa, não se pretende que os dados abaixo elencados representem um fiel 

retrato do posicionamento das cidades analisadas ante a carência de uma base de amostragem 

mais ampla. Contudo, ao longo da duração da pesquisa - que resultou em um total de 550 

questionários válidos - foi possível constatar a existência de alguns padrões de resposta e 

testar diferentes premissas. 

2.1 Análise quantitativa dos dados: 

2.1.1 Resultados obtidos em Petrópolis: 

 Numa análise global, constatou-se que a maioria dos participantes, 81,77% (184), 

posicionou-se favoravelmente ao uso da prisão como forma de punição; apenas 23,1% (52) 

dos entrevistados fazia alguma ideia do custo médio para manutenção de uma pessoa em 

regime de privação de liberdade; 36,44% (86) afirmaram que as informações a respeito do 

número de pessoas presas no país e o custo para sua manutenção impactam no seu 

posicionamento quanto ao uso da pena. 

 A respeito do encarceramento de gestantes, os resultados obtidos foram: 47,1% (106) 

se declararam favoráveis à medida; 36,88% (83) posicionaram-se contrariamente; 15,5% (35) 

 Este otimismo, contudo, se apresenta de forma moderada, uma vez que o processo de conscientização a que se 18

alude neste ponto impactou um número de pessoas finito no decurso de um ano, ou seja, contingente muito 
inferior àquele que consome diariamente a pauta jornalística divulgada pela grande mídia.
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alegaram não ter opinião formada. Observou-se que nos grupos com formação jurídica (tanto 

de mulheres quanto de homens), a maioria dos participantes manifestou-se contrária à 

aplicação da pena privativa de liberdade para essas mulheres, divergindo do posicionamento 

preponderante nos grupos sem formação jurídica. 

 Em relação à aplicação de penas em face de idosos e deficientes, 54,6% das respostas 

obtidas foram favoráveis.  

 Com relação ao auxílio reclusão, notou-se que a inserção da descrição do benefício 

previdenciário foi de muita valia, pois muitas das pessoas abordadas mostravam total 

desconhecimento sobre o tema ou o descreviam como “salário de preso”‑ . Ainda assim, os 19

resultados obtidos foram majoritariamente contrários à existência do benefício: 53,77% (121) 

se opuseram ao auxílio reclusão; 38,66% (87) foram favoráveis; os demais 7,55% não se 

manifestaram ou alegaram não ter opinião formada em relação ao tema. 

 Com base no cômputo total dos questionários coletados, preponderou - com 56,88% 

(128) das opções - o posicionamento favorável à realização de revista íntima para ingresso de 

visitantes nos estabelecimentos prisionais. Foi possível notar que o posicionamento adotado 

pelo grupo de mulheres com formação divergiu da maioria: 54,28% (19) se opuseram; 

25,72% (9) foram favoráveis; enquanto 20% (7) disseram não possuir opinião formada sobre 

o tema. 

 Apenas 15,1% (34) participantes afirmaram já ter visitado algum estabelecimento 

prisional. Em sua maioria, não foram submetidos à revista íntima por (i) serem advogados ou 

(ii) terem visitado instituição em outro estado da federação em que não se realiza revista.  

 No total, apenas 3 participantes afirmaram terem sido submetidas ao procedimento 

de revista íntima: duas mulheres e um homem. As mulheres responderam aos itens 19 e 20 do 

questionário descrevendo seu sentimento quanto ao procedimento como sendo negativo em 

virtude do “constrangimento” e por ter se “sentido invadida”. Em relação ao item 14, as 

participantes se disseram contrárias à implementação de revista íntima para visitantes. O 

homem que respondeu positivamente ao 18 manifestou-se favorável à realização das revistas, 

 A pluralidade de aplicadores e a via de preenchimento direto impossibilitaram a exata quantificação do número 19

de pessoas que possuíam conhecimento errôneo ou escasso a respeito do tema.
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inserindo comentário na área reservada à observações do questionário dizendo “não me senti 

constrangido, entendendo que no meu caso, foi medida de segurança pertinente” (Anexo 3). 

2.1.2 Resultados obtidos no Rio de Janeiro: 

 Como já se especulava, o posicionamento preponderante entre os entrevistados a 

respeito do empresa da pena de prisão como ferramenta de punição foi majoritariamente 

favorável, com 75,7% (246) dos votos. O número de participantes que se posicionaram contra 

o uso desse tipo de punição no Rio foi de 68 (20,92%)‑ . 20

 Repetindo os resultados da cidade de Petrópolis, a maioria dos participantes - total de 

70,77% (230) contra 28,6% (93) - afirmaram não conhecer o custo médio anual para 

manutenção de uma pessoa em regime de privação de liberdade. Em resposta ao item 10, 

38,76% (126) pos participantes disseram que as informações dadas a respeito dos números e 

custo prisional impactam em seu posicionamento. 

 Ainda que a maioria das respostas tenha sido em sentido favorável (43,7%), os 

resultados obtidos em relação ao encarceramento de gestantes foram muito próximos: 40,9% 

(133) disseram ser contrários, enquanto os outros 15,4% (50) afirmaram não ter opinião 

formada a respeito. 

 Uma das maiores surpresas nos dados coletados na cidade foram os percentuais 

obtidos em resposta ao item 13. Indagados a respeito do auxílio reclusão, 59,1% (192) dos 

participantes se disseram a favor, contra apenas 20,9% (68) de respostas contrárias. 

 Em relação à revista íntima, os resultados também foram próximos: 48,9% (159) 

favoráveis; 44,6% (145) contrários e 6,5% (21) sem opinião formada. 

 Em resposta ao item 15, 37,5% (122) afirmou já ter entrado em algum 

estabelecimento prisional. Dentre eles, dois egressos do sistema e 13 (quatro homens e nove 

mulheres) visitantes já submetidos à revista íntima. 

 Aponta-se que o percentual de pessoas com formação jurídica que responderam aos questionários no Rio de 20

Janeiro foi superior ao de Petrópolis, motivo pelo qual se acredita que o resultado na cidade tenha sido manos 
discrepante do que o exposto no item anterior.
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 Ao serem questionados a respeito do procedimento vexatório a que foram 

submetidos, apenas 5 disseram ter se sentido mal em virtude de sua realização, tendo os 

outros 8 dito que se sentiram indiferentes (2) ou mesmo com sentimentos positivos (6). Em 

sua maioria, reforçaram os argumentos utilitaristas já mencionados no capítulo anterior 

afirmando se tratar de medida de segurança necessária, ou que o procedimento “faz parte” e 

que “se quer visitar, tem que aceitar”. 

Considerações finais 

 Ao se confrontar a expectativa sobre a prevalência do viés punitivista da sociedade 

em geral, constatou-se (no que tange os resultados obtidos) que a mesma permanece 

inabalada. A despeito da maior proximidade entre os percentuais de respostas dadas ao 8º item 

do questionários por participantes mulheres com formação jurídica, o cômputo geral dos 

questionários aplicados pende inquestionavelmente em favor da utilização da pena de prisão 

como forma de punição. 

 Nas ocasiões em que o preenchimento dos questionários se operou numa estruturação 

de diálogo, apesar de informados sobre a desnecessidade de fornecer qualquer tipo de 

justificativa para suas respostas, os participantes optavam por proferir comentários e 

justificativas adicionais. 

 Foi curioso constatar que alguns das pessoas abordadas ao longo da pesquisa 

manifestavam surpresa (e, por vezes, revolta) frente ao enunciado do item 8. Alguns dos 

comentários mais recorrentes colhidos ao longo das conversas foram: (i) “se bandido não for 

para cadeia, o violência vai aumentar ainda mais”; (ii) “se a pessoa comete crime, precisa 

pagar”; (iii) “já que não tem pena de morte, tem mesmo que prender essa gente”; (iv) “ou eles 

vão para a cadeia, ou a gente vira refém aqui fora”; (v)“E existe outra alternativa?”. 

 Muitos participantes reclamaram da falta de espaço para justificarem adequadamente 

suas respostas ou da impossibilidade de condicionar seu posicionamento a determinados tipos 

penais (problema especialmente recorrente no grupo de pessoas com formação jurídica). 

Como demonstram alguns dos questionários do Anexo 3, alguns dos participantes inseriram 
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comentários ao lado do item 8. Outros chegaram a inserir análises mais extensas sobre o 

sistema penal, criminalidade e afins.  

 De um modo geral, os comentários adicionais - em sua maioria - apresentam uma 

crítica ao estado deplorável em que se encontram os presídios, mas reafirmam a necessidade 

de manutenção da política de encarceramento. 

 Notou-se que em ambientes acadêmicos - em especial, nas universidades públicas em 

que a pesquisa foi realizada (UERJ e UFRJ/FND) - havia maior número de participantes que 

se filiavam ao abolicionismo penal. Esse padrão de comportamento, contudo, não se repetiu 

entre os participantes abordados na Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro (FESUDEPERJ). 

 Antes de iniciar a aplicação dos questionários na Fesudeperj, existia um certo temor 

quanto à possibilidade de as respostas ali obtidas deturparem os resultados da cidade do Rio 

de Janeiro, temor este baseado em se tratar de um curso preparatório para pessoas que 

pretendem ingressar na carreira de defensor público‑ . 21

  A maioria dos participantes abordados no local, entretanto, afirmou-se favorável à 

pena de prisão, havendo alguns participantes mencionada a necessidade de implementação de 

pena de prisão perpetua (3) e castração química (2). 

 Em relação ao (des)conhecimento popular a respeito das estatísticas e funcionamento 

do cárcere, prevaleceu a expectativa inicial da pesquisa: a grande maioria -  um total de 

398‑ , equivalente a 72,36% dos participantes entrevistados - não fazia nenhuma ideia a 22

respeito do custo médio para manutenção de uma pessoa presa. 

 Apesar de não haver no questionário qualquer pergunta que demande se a pessoa 

abordada tem ideia do número de indivíduos que estão privados de liberdade hoje no Brasil, 

 De modo geral, a Defensoria Pública é tida como uma instituição progressista, mais preocupada com os 21

interesses de substratos sociais carentes e contrária a sanha punitiva estatal. Muitos são os defensores e 
defensoras que se filiam ao abolicionismo penal e atuam ativamente para denunciar a seletividade do sistema, 
razão pela qual a presunção inicial existente era no sentido de que candidatos aspirantes a ingressar neste quadro 
funcional posicionariam-se diametralmente opostos ao exercício do poder punitivo.

 Apenas aqueles que responderam “não"ao item 9. Há ainda participantes que deixaram em branco a pergunta.22
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as interjeições de surpresa e perguntas complementares feitas pelos participantes pareciam 

retratar incredulidade e choque. 

 Após a leitura do enunciado do item 10, muitos participantes vociferaram não apenas 

a sua surpresa em relação à enormidade do contingente prisional, mas também indignação 

por: (i) ser tão elevado o custo médio para encarceramento (comentário que mais se repetiu ao 

longo da pesquisa); (ii) não acreditar que tanto dinheiro público seja investido nas prisões e 

ainda assim as mesmas se encontrem em estado deplorável. 

 O que causou maior preocupação - e motivou a inclusão deste tópico na presente 

dissertação - foram as “sugestões" dadas pelos participantes para “solucionar” o impacto 

financeiro e superlotação carcerária. Dentre elas, pode-se listar: (i) implementar pena de 

morte; (ii) implementar pena de trabalhos forçados em que a alimentação e as necessidades do 

preso sejam supridas em caráter proporcional à sua produtividade laboral; (iii) deixar que os 

familiares dos encarcerados promovam seu sustento dentro da prisão, realizando repasse dos 

valores devidos ao Estado; (iv) expulsão do território nacional. 

 Todas as “alternativas" acima listadas foram ouvidas mais de uma vez, estando as 

mesmas dispostas na ordem de maior para menor frequência de repetição. 

 Desta feita, conclui-se que a maioria dos participantes, apesar de não possuir efetivo 

conhecimento a respeito do funcionamento do sistema carcerário, acaba por adotar 

posicionamentos a respeito do tema. Mais especificamente, a constatação maior a que se 

chegou é que o conhecimento destas informações acaba por gerar uma maior sensibilização 

tanto em relação à necessidade de humanização do modelo de execução penal quanto à 

observância do caráter subsidiário do Direito Penal. 

Bibliografia 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Bangkok: Regras das Nações Unidas para 
o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres 
Infratoras. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016. Disponível em: <http://bit. ly/
regrasdebangkok>. Acesso em: 16 out. 2017.  

354



______. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias: INFOPEN Mulheres Junho de 2014. Disponível em: <http://bit.ly/in- 
fopenmulheres>. Acesso em: 6 outubro 2017.  

______. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Reincidência Criminal no Brasil. Rio de 
Janeiro, 2015  

______. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra: 
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em 
situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. Disponível em: <http://bit.ly/
daraluznasombra>. Acesso em: 6 outubro 2017. 

355



Anexo 1 - modelo de questionário 

1. NOME: _____________________________ 

2. SEXO:              

• FEMININO               

• MASCULINO 

3. IDADE: _____________________________ 

4. ESCOLARIDADE:  

• NENHUMA 

• FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

• FUNDAMENTAL COMPLETO 

• ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

• ENSINO MÉDIO COMPLETO 

• ENSINO TÉCNICO 

• SUPERIOR INCOMPLETO 

• SUPERIOR COMPLETO 

• PÓS-GRADUADO 

5. ETNIA: 

• BRANCO  

• NEGRO  

• PARDO  

• ÍNDIO  

• AMARELO  

• NÃO RESPONDEU 

6. PROFISSÃO: _________________________ 

7. VOCÊ TEM FORMAÇÃO OU ATUA NA ÁREA 
JURÍDICA?        

• SIM         

• NÃO 

8. QUAL O SEU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO 
AO USO DA PENA DE PRISÃO COMO UMA FORMA 
DE PUNIÇÃO PARA PRÁTICA DE CRIMES? 

• CONTRÁRIO 

• FAVORÁVEL 

• NÃO TEM OPINIÃO FORMADA 

9 . V O C Ê S A B E Q U A L O VA L O R G A S T O 
ANUALMENTE PARA MANTER UMA PESSOA NO 
CÁRCERE?           

• SIM            

• NÃO 

10. O BRASIL POSSUI HOJE MAIS DE 607 
(SEISCENTOS E SETE) MIL PRESOS EM SEU 
SISTEMA PRISIONAL. O CUSTO MÉDIO ANUAL 
PARA MANTER UMA PESSOA ENCARCERADA NUM 
PRESÍDIO ESTADUAL PASSA DE R$21.000,00 (VINTE 
E UM MIL REAIS) E NUM PRESÍDIO FEDERAL, 
PASSA DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). 
ESSES DADOS AFETAM SEU POSICIONAMENTO EM 
RELAÇÃO AO USO DA PENA DE PRISÃO COMO 
FORMA DE PUNIÇÃO? 

• SIM        

• NÃO 

• NÃO TEM OPINIÃO FORMADA 

11. O QUE ACHA DA APLICAÇÃO DE PENA DE 
PRISÃO PARA GESTANTES CONDENADAS PELA 
PRÁTICA DE CRIME? 

• CONTRÁRIO 

• FAVORÁVEL 

• NÃO TEM OPINIÃO FORMADA 

12. O QUE ACHA DA APLICAÇÃO DE PENA DE 
P R I S Ã O PA R A D E F I C I E N T E S E I D O S O S 
CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIME? 

• CONTRÁRIO 

• FAVORÁVEL 

• NÃO TEM OPINIÃO FORMADA 

13. TEM ALGUM POSICIONAMENTO A RESPEITO 
DO AUXÍLIO RECLUSÃO?  

Definição de auxílio reclusão: benefício previdenciário 
pago aos dependentes da pessoa encarcerada que tenha 
condição de segurada do INSS (mínimo de 02 anos de 
contribuição previdenciária). Tem que estar no regime 
fechado ou semiaberto. Último salário de contribuição do 
segurado tem de ser inferior a R$ 1.212,64. 

• CONTRÁRIO 

• FAVORÁVEL 

• NÃO TEM OPINIÃO FORMADA 

14. O QUE PENSA SOBRE A REALIZAÇÃO DE 
R E V I S TA Í N T I M A N O S V I S I TA N T E S D O S 
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ENCARCERADOS ANTES DE SEU INGRESSO NO 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL? 

Definição de revista íntima: procedimento de revista das 
partes íntimas do visitante para verificação da presença (ou 
não) de algum objeto ou substância em suas cavidades. O 
visitante deve se despir totalmente e agachar três vezes 
sobre um espelho na presença de um agente penitenciário, 
podendo ser solicitado a tossir, pular ou submeter-se a 
exame de toque caso o agente considere necessário. 

• CONTRÁRIO 

• FAVORÁVEL 

• NÃO TEM OPINIÃO FORMADA 

15. JÁ ESTEVE EM UM AMBIENTE PRISIONAL 
( P R E S Í D I O , P E N I T E N C I Á R I A , C A S A D E 
A L B E R G A D O , M A N I C Ô M I O J U D I C I A L O U 
CARCERAGEM)? 

• SIM 

• NÃO 

• NÃO RESPONDEU 

*******APENAS PROSSEGUIR SE****** 

***RESPONDEU SIM NA QUESTÃO 15** 

16. CASO JÁ TENHA VISITADO ALGUM AMBIENTE 
PRISIONAL, POR QUAL MOTIVO SE DIRIGIU AO 
LOCAL? 

• TRABALHO/PESQUISA 

• VISITA  

• RECLUSO/DETIDO 

• OUTRO  

• NÃO RESPONDEU 

17. JÁ FOI SUBMETIDO A ALGUM TIPO DE 
TRATAMENTO DIFERENCIADO POR SER PARENTE / 
CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A) / AMIGO(A) /
ADVOGADO(A) DE PESSOA ENCARCERADA? 

• SIM  

• NÃO 

• NÃO SE APLICA 

18. JÁ FOI SUBMETIDO(A) A UMA REVISTA ÍNTIMA 
PARA INGRESSAR EM PRESÍDIO? 

• SIM 

• NÃO  

19. QUAL FOI SEU SENTIMENTO A RESPEITO DA 
REVISTA ÍNTIMA A QUE FOI SUBMETIDO(A)? 

• POSITIVO  

• NEGATIVO  

• INDIFERENTE  

• NÃO SE APLICA 

• NÃO RESPONDEU 

20. COMENTÁRIOS ADICIONAIS DAQUELES QUE 
RESPONDERAM POSITIVAMENTE AO ITEM 18: 
_________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

OBSERVAÇÕES:_____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

________
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