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RESUMO 

Este trabalho tem como finalidade mostrar o  que  a questão carcerária é, na realidade, e 

desvendar sua verdadeira natureza: um mal enraizado desde os tempos coloniais, baseado 

numa sociedade patriarcal. É um tema basicamente social, pois trata da realidade carcerária. 

Um mundo prisional é confuso, nervoso, abafado, meandroso1 e turvo demais, para 

reproduzir-se com clareza  numa chapa radiográfica. O referencial teórico fundamenta-se nas 

teorias de Lima (2005), Silveira (1972), Thompson (1998), Oliveira (1980), Talamini (1998), 

Gomes Filho (2001) e outros, que concordam que o sistema carcerário precisa de uma 

reforma. Esses autores exercem grande influência não apenas aos magistrados, juristas, 

advogados e estudantes, mas também aos legisladores, o que torna importante a discussão de 

suas teorias. O tema é versado, na multiplicidade de suas questões, com método, segurança e 

senso prático. É importante saber que, apesar da energia usada pelos preceitos legais, 

convergentes no sentido de destacar, especialmente, a reabilitação, dentre os escopos da pena 

carcerária, os fins de punição e intimidação permanecem intocados, inexistindo regra alguma 

a autorizar que possam ser desprezados, em maior ou menor extensão, se isso for necessário, 

em benefício da atividade reeducativa. A fragilidade da estrutura carcerária tem, na falta de 

preparo e seleção do pessoal penitenciário, um dos seus pontos mais acurados, visto que, 

sendo o preso um ente humano, a despeito da sanção que lhe priva a liberdade, sua condição 

não lhe reduz, juridicamente, o direito de ser tratado compativelmente com o status de 

condenado surgido com a sentença condenatória. É preciso trazer, da teoria à prática, o 

reconhecimento de que o condenado é homem-pessoa e não mero ser coisificado, sem 

capacidade de iniciativa. A pena não deve ser sofrida, mas tão-somente sentida pelo 

condenado que, diante das cautelas e garantias para a eficiência e segurança da execução, será 

o maior interessado em respeitá-la pela consciência do dever. 

 

Palavras-chave: Situação Carcerária. Delegacia. Prisões. Execução Penal. Visão Carcerária. 

Direitos e Deveres do Condenado. Deveres do Estado.  

                                                 
1
 Desvio, rodeio, volta: os meandros da política. 



 

 
7 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 09 

2 TIPOLOGIA DAS PRISÕES .......................................................................................... 12 

2.1 Prisão em Flagrante ......................................................................................................... 13 

2.2 Da Prisão em Flagrante Delito ......................................................................................... 16 

2.3 Prisão em Flagrante em Relação à Lei 9099/95 .............................................................. 18 

2.4 Da Prisão Preventiva ....................................................................................................... 20 

2.4.1 Garantia da ordem pública ............................................................................................ 21 

2.4.2 Garantia da ordem econômica ...................................................................................... 21 

2.4.3 Conveniência da instrução criminal ............................................................................. 21 

2.2.4 Garantia da aplicação da lei penal ................................................................................ 22 

2.2.5 Periculosidade do acusado ............................................................................................ 22 

2.2.6 Manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares ................... 22 

2.5 Da Prisão Temporária ...................................................................................................... 23 

2.6 Da Prisão para Averiguação ............................................................................................ 24 

2.7 Da Prisão por Pronúncia  e  da Prisão decorrente de Sentença Penal Condenatória 

Recorrível .............................................................................................................................. 25 

2.8 Da Menagem .................................................................................................................... 26 

2.9 Da Prisão por Deserção ................................................................................................... 28 

2.10 Da Prisão Albergue ........................................................................................................ 29 

3 ESTABELECIMENTOS PENAIS.................................................................................. 32 

3.1 Conceituação e Classificação de Estabelecimentos Penais ............................................. 33 

3.2 Visão Carcerária .............................................................................................................. 34 

3.3 Normas que Deverão ser Observadas nos Procedimentos Disciplinares Instaurados 

nos Presídios .......................................................................................................................... 36 

3.4 Direitos e Deveres do Condenado na Legislação Brasileira ............................................ 38 

3.4.1 Direitos do estado ......................................................................................................... 38 

3.4.2 Direitos do condenado .................................................................................................. 39 



 

 
8 

4 METODOLOGIA ............................................................................................................. 42 

4.1 Tipo de Estudo ................................................................................................................. 42 

4.2 Local do Estudo ............................................................................................................... 42 

4.3 População e Amostra ....................................................................................................... 44 

4.4 Fonte de Dados ................................................................................................................ 44 

4.5 Instrumento de Trabalho .................................................................................................. 48 

4.6 Coleta de Dados ............................................................................................................... 48 

5 ANÁLISE DE DADOS ..................................................................................................... 50 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 60 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 62 

ANEXOS .............................................................................................................................. 64 



 

 
9 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende contribuir para um maior conhecimento da realidade 

sobre a Situação Carcerária em que se encontram as pessoas recolhidas nas dependências da 

Delegacia do 34º Distrito de Polícia Civil, situada à rua Princesa Isabel, nº 1236, Centro, na 

cidade de Fortaleza-CE., com enfoque na situação das pessoas que se encontram privadas de 

sua liberdade, pelo cometimento de uma infração penal por autuação em flagrante ou por uma 

determinação judicial, sejam acusadas primárias, reincidentes ou condenadas ou ainda aquelas 

que, por estarem fragilizadas por doenças, necessitam permanecer em um local apropriado 

para o tratamento adequado. 

O tema abordado é basicamente social, pois trata da realidade carcerária dos 

presos que, durante décadas, vêm sofrendo com o descaso e os maus tratos ocorridos dentro 

das dependências das delegacias, ficando adormecidos os direitos e os deveres dos presos 

existentes na legislação brasileira. 

Oliveira (1980) diz que a administraçâo carcerária tem o dever de respeitar os 

direitos subjetivos do condenado. Os conflitos, oriundo do respeito ou não a esses direitos, 

devem ser submetidos à apreciação do juiz de execução penal. 

A definição uniforme dos direitos subjetivos não pode ser estabelecida, senão após 

a análise de todos os direitos particulares, que não formam apenas um direito subjetivo, mas 

vários direitos de um valor desigual e muito variado. 

Há uma grande dificuldade em configurar a codificação carcerária, que desde o 

século passado apresenta múltiplos e valiosos antecendentes e permanece escassa no mundo 

todo, onde é notória a falta de êxito das tentativas, seja pela supremacia das injunções e 

interesses políticos, seja pela orientação político-filosófica do regime, ou mesmo pela própria 

deficiência dos intentos legislativos. Na realidade, as delimitações que marcam o preparo de 

uma codificação não têm estimulado a política penitenciária.  
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A par dessas ilações, ainda que não se possa assimilar uma visível repulsa, pelo 

menos a elaboração de Código tem sido preterida diante da proliferação de leis 

isoladas, regulamentos ou normas de caráter geral, abrangendo toda a matéria e, de 

certo todo, comprometendo a relevância das normas de execução penal que se 

dispersam entre o substantivo, o adjetivo e o administrativo.
2
  

Para sintetizar, sentimos que a formulação de um Código de Execuções Penais 

trata-se de questão técnico-jurídica ainda em vias de estudo. As incertezas sobre o conteúdo e 

os limites a serem atribuídos a esse Código são grandes e não presumimos o momento de sua 

aceitação pacífica. 

Apesar de ser um tema polêmico, muito debatido ao longo dos anos, é preciso 

cada vez mais caracterizar, individualizar e desenvolver a doutrina do Direito Penal 

Executivo.    

É importante saber que a questão carcerária é um problema social que precisa ser 

redirecionado o mais rápido possível, pois não se pode encontrar a solução dos problemas da 

prisão com a prisão. Urge que se empreenda alguma coisa inteiramente nova mesclada de 

amor, dedicação e trabalho, acima dos interesses e satisfações pessoais. 

A pesquisa teve lugar no campo do Direito voltado para a questão carcerária nas 

delegacias, que têm a finalidade de alojar pessoas presas, quer sejam provisórios, quer sejam 

condenados, ou ainda aqueles que estejam submetidos à medida de segurança, no intuito que 

conheçam e façam valer que os valores da vida carcerária não podem subestimar a condição 

de homem. A proteção jurídica dos bens e interesses do condenado tem de ser mantida. A 

perda de alguns direitos não pode implicar morte civil, como criminosa prática faz crer, 

deixando, por vezes, o sentenciado em completo desamparo, sofrendo tratamento 

inqualificável.  

O presente trabalho transmite ao leitor uma rara síntese: ao mesmo tempo em que 

avalia a complexidade das delegacias atuais, traça caminhos através do Direito e busca meios 

que nos possibilite encontrar uma saída para os mais importantes dilemas da vida cotidiana. 

Para atingir os objetivos, optou-se pela coleta de dados, através da pesquisa qualitativa, e pela 

                                                 
2
 OLIVEIRA, Edmundo de. Direitos e deveres do condenado. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 3. 



 

 
11 

técnica da interação pessoal, conversas e contatos informais, o que serviu como meta única 

para chegar-se ao diagnóstico que facilitou, e muito, o desempenho da pesquisa. 

A pesquisa divide-se em três capítulos, na qual o primeiro faz uma relação das 

tipologias das prisões, dando um leve enfoque baseado na idéia de autores, o que serviu para 

enriquecer o estudo. O segundo capítulo define os estabelecimentos penais e pontua os 

direitos e deveres dos presos. Já o terceiro capítulo nos leva a uma reflexão sobre a questão 

carcerária na Delegacia do 34º Distrito de Polícia Civil na cidade de Fortaleza. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a questão carcerária e tornar claro que a 

grande possibilidade que se tem hoje de mudança é de ter relações mais espontâneas, mais 

criativas, de desenvolvimento humano mesmo.  
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2 TIPOLOGIA DAS PRISÕES 

Nosso ordenamento jurídico prevê três espécies de prisões, quais sejam: prisão 

disciplinar, prisão civil e prisão penal. (TALAMINI, 1998) 

Nos termos do artigo 5º, inciso LXI da Constituição Federal, a prisão disciplinar será 

permitida para os casos em que o militar afronte uma norma de cunho 

administrativo, caracterizando, assim, uma transgressão disciplinar, apurada através 

de procedimento administrativo.
3
 

A prisão civil é permitida na Carta Magna em duas hipóteses: a primeira é para o 

alimentante que não paga a pensão alimentícia devida ao alimentário, e a segunda é a prisão 

do depositário infiel.³  

Por fim, a prisão penal subdivide-se em prisão penal propriamente dita, aquela que 

decorre de uma sentença penal condenatória irrecorrível, e a prisão processual ou provisória, 

aquela que ocorre durante o inquérito policial, seja o inquérito policial militar – IPM, ou o 

processo criminal. 

O processo penal comum giza cinco tipos de prisão provisória, quais sejam: prisão 

em flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária, prisão por pronúncia e prisão por 

sentença penal condenatória recorrível. 

Por sua vez, no processo penal militar, também existem cinco tipos de prisões 

provisórias: prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão para averiguações, prisão por 

deserção e a menagem. Estas três últimas cabíveis exclusivamente na justiça militar. 

 

                                                 
3
 TALAMINI, Eduardo. Prisão civil e penal e ‘execução indireta’. A garantia do art. 5º, LXVII, da Constituição 

Federal. In: WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (Coord.). Processo de execução e assuntos afins. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1998, p. 142. 
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2.1 Prisão em Flagrante 

A prisão em flagrante é um assunto muito interessante devido as suas 

características peculariares em relação a outros institutos processuais penais com um conceito 

predominantemente doutrinário. 

Flagrante deriva do latim flagran, flagrantis, verbo flagare, que significa ardente, 

crepitando, brilhante. Flagrante delito é o que se vê praticar e que assim suscita, no próprio 

instante, a necessidade de conservar ou restabelecer a ordem jurídica, ameaçada pela violação 

ou violada pelo acontecimento, ou seja, é a ardência do crime, a certeza visual do crime. Será 

considerado juridicamente como flagrante o delito que está sendo cometido, praticado. É o 

ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão do seu autor, sem mandado, por 

ser considerado a certeza visual do crime. 

É predominante o entendimento doutrinário de que a prisão em flagrante difere da 

prisão temporária, por ser esta decorrida da Medida Provisória nº 111, de 24 de dezembro de 

1989, tornando-se Lei Federal em 21/12/1989 sob o número 7.960, sendo também uma 

medida cautelar adotada no Brasil. 

O Art. 1º da Lei 7.960/89, dispõe, in verbis: 

Art. 1º Caberá prisão temporária: 

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 

II - quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos 

necessários ao esclarecimento de sua identidade; 

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na 

legislação penal, da autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 

a) homicídio doloso (artigo 121, caput, e seu § 2º); 

b) seqüestro ou cárcere privado (artigo 148, caput, e seus § § 1º, 2º) 

c) roubo (artigo 157, caput, e seus § § 1º, 2º e 3º); 

d) extorsão (artigo 158, caput, e seus § § 1º e 2º); 

e) extorsão mediante seqüestro (artigo 159, caput, e seus § § 1º e 2º e 3º); 

f) estupro (artigo 213, caput, e sua combinação com o artigo 233, caput, e 

parágrafo único); 
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g) atentado violento ao pudor (artigo 213, caput, e sua combinação com o artigo 

223, caput, e parágrafo único); 

h) rapto violento (artigo 219, e sua combinação com o artigo 223, caput, e 

parágrafo único); 

i) epidemia com resultante de morte (artigo 267, § 1º); 

j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal 

qualificado pela morte (artigo 270, caput, combinado com o artigo 285); 

k) quadrilha ou bando (artigo 288), todos do Código Penal; 

l) genocídio (artigos 1º e 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), em 

qualquer de suas formas típicas; 

m) tráfico de drogas (artigo 12 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976); 

n) crimes contra o sistema financeiro ( Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986). 

Na prisão temporária ocorre o poder discricionário do juiz para entender se há ou 

não requisitos de tal medida. Sendo que tal medida tem o prazo de 5 dias, podendo ser 

prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, conformidade 

do art. 2º da referida Lei.  

No caso de crimes hediondos, o prazo da prisão é de 30 dias, prorrogado por igual 

período em caso de extrema e comprovada necessidade, de acordo com o art. da Lei 8.072/90.  

Portanto, tal medida cautelar depende de mandado judicial, além do que, tanto nos 

crimes comuns, como nos crimes hediondos, decorrido o prazo da detenção, o preso deverá 

ser posto em liberdade, salvo se já estiver decretada sua prisão preventiva, segundo estabelece 

o art. 2º, § 7º da Lei 7.960/89.  

Difere-se também a prisão em flagrante da prisão preventiva, pois esta é uma 

medida cautelar utilizada por motivo de conveniência, estabelecida nos arts. 311 à 315 do 

Código de Processo Penal, e a prisão em flagrante é um ato vinculado e não discricionário. 

Podemos considerar a situação de flagrância aquela em que se está cometendo o 

crime. Essa situação podemos vislumbrar na pessoa que é pega apontando a arma para a 

vítima do roubo, quem é visto efetuando disparos contra a vítima de homicídio. (GOMES 

FILHO, 2001)  
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Esse caso é de quem encerrou os atos de execução, encontrando-se no local dos 

fatos, com forte indicação de que praticou a infração penal. 

a) Atos de Execução - ato concretamente idôneo e inequívoco se traduz em ato 

executório, se faz necessário à somatória de ambos, se não podemos falar em execução, mas 

sim, em um simples ato preparatório. 

b)  Flagrante Impróprio- Ou quase flagrante, é a situação de quem é perseguido 

logo após pelo ofendido, pela autoridade ou por qualquer pessoa, em situação que se faça 

presumir ser o autor da infração. É a situação do sujeito que foge do local do delito, mas é 

perseguido. 

Mas se faz necessária a perseguição ter-se iniciado de imediato, a expressão “logo 

após” representa o tempo necessário para que a polícia seja chamada, chegue ao local, tome as 

informações necessárias, direção de fuga, características, entre outros. 

Muitas doutrinas alegam que, depois de iniciada a perseguição, não existe prazo 

para sua efetivação, desde que a perseguição seja ininterrupta. Que não existe prazo de vinte e 

quatro horas para a efetivação da prisão em flagrante. 

c) Flagrante Presumido (ficto ou assimilado) - Considera-se em flagrante quem é 

encontrado, logo depois, com armas, instrumentos, objetos ou papéis que façam presumir ser 

ele autor da infração. 

Não existe perseguição, entretanto, é necessário que a pessoa seja localizada logo 

após a prática do ilícito em situação suspeita. Em relação à expressão “logo depois”, somente 

deve ser analisado no caso concreto, de acordo com a gravidade do crime, pois muitas 

jurisprudências aceitam a idéia de um curto espaço de tempo, 1 ou 2 horas no máximo. Mas 

não vamos nos atinar a essa interpretação, deixando isso aos magistrados. 
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2.2 Da Prisão em Flagrante Delito 

Flagrante delito significa dizer o que está acontecendo ou que acabou de ser 

cometido um crime. É a certeza visual do delito e a imediata captura do criminoso sem 

mandado judicial. 

Essa modalidade de prisão tem fundamento no artigo 5º, inciso LXI da 

Constituição Federal de 1988 e é cabível tanto para os crimes comuns, como para os crimes 

militares. 

Na prisão em flagrante delito, o sujeito ativo é aquele que dá a voz de prisão a 

quem está em estado de flagrância, e pode ser este sujeito obrigatório ou facultativo. O sujeito 

obrigatório é a autoridade policial que é obrigada a efetuar a prisão em flagrante delito, não 

tendo discricionariedade sobre a conveniência ou não de efetivá-la. O sujeito facultativo é o 

particular, pessoa comum do povo ou a própria vítima, agindo no exercício regular do direito, 

consistindo na faculdade de efetuar a prisão. 

O sujeito passivo é aquele a quem se dá a voz de prisão, ou porque está 

cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, ou é perseguido pelo sujeito ativo, logo 

após cometer a infração penal, em situação que faça presumir ser autor da infração, ou, ainda, 

quando é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam 

presumir ser ele o autor da infração. 

Assim, não há nada na legislação que remeta ao lapso temporal de que este estado 

de flagrância dura 24 (vinte e quatro) horas. Caso a perseguição ao criminoso prossiga por 

mais de 01 (um) dia, quando capturado, será autuado e preso em flagrante. 

No caso de um militar ser surpreendido no mesmo instante do cometimento do 

crime por outro militar, porém com graduação ou patente inferior, este deverá dá voz de 

prisão àquele. No entanto, não poderá conduzi-lo, desde que haja como solicitar a presença de 

um militar com graduação ou patente superior àquele que foi preso. 
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O militar poderá ser preso por autoridade civil, devendo ser entregue 

imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo o militar capturado ficar na 

delegacia ou posto, durante o tempo para a lavratura do flagrante. 

A prisão em flagrante delito tem etapas que, em certos casos, quando não 

cumpridas, ou cumpridas de forma irregular, ensejam a nulidade do auto de prisão em 

flagrante e o relaxamento da prisão. 

A autoridade policial deve, antes mesmo da lavratura do auto do flagrante, 

comunicar à família do preso, ou à pessoa por ele indicada, acerca da prisão (artigo 5º, LXIII, 

CF). A assistência do advogado constituído, no momento da lavratura do auto, supre a falta de 

comunicação de sua prisão à família. 

Em seguida, inicia-se a lavratura do auto com a oitiva do condutor. Após, ouvem-

se as testemunhas que acompanharam o condutor. A falta de testemunhas da infração não 

impedirá a lavratura do auto de prisão em flagrante mas, nesse caso, com o condutor deverão 

assinar a peça pelo menos duas pessoas que tenham testemunhado a apresentação do preso à 

autoridade. 

Ouvidas as testemunhas, a autoridade interrogará o acusado sobre a imputação que 

lhe é feita, devendo alertá-lo sobre o seu direito constitucional de permanecer calado. Quando 

o crime for de ação privada ou pública condicionada, deverá ser procedida, quando possível, a 

oitiva da vítima. Se o interrogado for menor de 18 (dezoito) anos, deverá ser-lhe nomeado 

curador, sob pena de relaxamento de prisão, nos termos do artigo 15 do Código de Processo 

Penal – CPP. 

O auto é lavrado pelo escrivão e por ele encerrado, devendo ser assinado pela 

autoridade, condutor, ofendido (se ouvido), testemunhas, pelo preso, seu curador (se 

menor de 18 anos) ou defensor. Se o acusado se recusar a assinar, não souber ou não 

puder fazê-lo, o auto será assinado por duas testemunhas (instrumentárias) que 

tenham ouvido a leitura.
4
 

                                                 
4
 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A Motivação das Decisões Penais. 1.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 54. 
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Encerrada a lavratura do auto de prisão em flagrante, a prisão deve ser 

imediatamente comunicada ao juiz competente que, por sua vez, deve dar vista ao Ministério 

Público para que este, na qualidade de fiscal da lei, se manifeste sobre a regularidade formal 

do auto de prisão em flagrante e sobre a possibilidade de liberdade provisória. 

A autoridade tem 24 horas para entregar ao preso a nota de culpa (artigo 306 do 

CPP). A nota de culpa é a peça inicial do auto da prisão em flagrante, é um instrumento 

informativo dos motivos da prisão. Sua falta caracteriza omissão de ato essencial, devendo a 

prisão ser relaxada, e o criminoso posto em liberdade imediatamente pela autoridade judiciária 

por força do artigo 5º, inciso LXV, da Lei Maior. 

Depois de cumpridas todas as formalidades do auto de prisão, o presidente do 

flagrante, se convencendo de que está evidenciado ser o conduzido autor de crime e que sua 

captura se efetivou em situação de flagrância, mandará recolhê-lo preso. 

Entretanto, importante esclarecer que, caso o presidente do flagrante, não se 

convença de que o conduzido cometeu realmente o crime, ou de que mesmo comprovado a 

prática do crime, não foi preso em situação de flagrância, o presidente não autuará em 

flagrante, devendo, no entanto, através de portaria instaurar um inquérito policial. 

Quando o autor do crime se apresentar espontaneamente à autoridade policial, 

aquele não poderá ser preso em flagrante, mesmo nos casos que perdure o estado de 

flagrância. Quando for o caso, e com os motivos e requisitos legais, deverá a autoridade 

policial representar ao juiz para a decretação da prisão preventiva. 

O procedimento da prisão em flagrante retro mencionado aplica-se tanto no 

processo penal comum, quanto no processo penal militar. 

2.3 Prisão em Flagrante em Relação à Lei 9099/95 

O art. 61 da Lei 9099/95 prescreve, in verbis: 
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Art. 61. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos 

desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 

superior a 1 (um) ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento 

especial. 

Contravenção é um crime anão, pois sua objetividade jurídica recairia sobre bens 

de importância menor que os crimes. Temos como entendimento predominante da doutrina e 

da jurisprudência, que todas as contravenções penais são infrações penais de menor potencial 

ofensivo, mesmo porque é da sua própria natureza e objetividade jurídicas que deve incluir-se 

nesta categoria. 

O art. 301 do Código de Processo Penal fala em flagrante delito não incluindo a 

hipótese de flagrante contravenção, contudo não é esse o entendimento majoritário da 

doutrina. Apesar de contravenção não ser delito, existe a prisão em flagrante nas 

contravenções. Ademais, o art. 302 do CPP, que estipula as modalidades de flagrância, usa a 

expressão infração penal que compreende delito e contravenção. 

Uma novidade processual que se pode encontrar na lei 9099/95 é a figura do 

termo circunstaciado de ocorrência do art no art. 69, in verbis: 

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo 

circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a 

vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. 

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for 

imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não 

se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. 

Dessa forma, quando alguém é surpreendido cometendo uma contravenção, será 

preso e levado imediatamente à Delegacia de Polícia competente. Ocorre que não se lavrará 

um auto de prisão em flagrante, mas sim um termo circunstanciado de ocorrência, sigla TCO, 

parecido com o Boletim de Ocorrência, contendo o nome da vítima, do autor, das 

testemunhas, local e hora dos fatos e a assinatura de todos as partes, o qual encaminhará o 

autor do fato ao Juizado Especial Criminal.  
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Nas contravenções penais existe o Termo de Compromisso que visa, em face da 

impossibilidade de apresentação imediata, oferecer ao autor uma outra forma de receber as 

benesses da lei, não ser atuado em flagrante e não recolher fiança. 

2.4 Da Prisão Preventiva 

 

A prisão preventiva é a medida cautelar, constituída da privação de liberdade do 

acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência 

dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. É cabível na justiça 

comum e na justiça militar. 

A prisão preventiva será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do 

Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial em 

qualquer fase do inquérito policial, IPM ou da instrução criminal. 

Os pressupostos da prisão preventiva são: o primeiro, a prova da existência do 

crime, ou seja, é a demonstração irrefutável da ocorrência do crime, no inquérito ou no 

processo. A lei exige absoluta segurança quanto à realidade fática, sem que haja dúvida sobre 

o caráter delituoso do fato; e o segundo pressuposto, são os indícios de autoria, quando requer 

apenas uma mera probabilidade de quem seja o autor. Somatória de circunstâncias que leve o 

julgador a uma probabilidade quanto à autoria do fato típico. 

A prisão preventiva na justiça criminal comum será decretada como garantia da 

ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal. Na justiça castrense
5
, os fundamentos são: a garantia da 

ordem pública, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, a 

periculosidade do indiciado ou do acusado e, por fim, a exigência da manutenção das normas 

e princípios de hierarquia e disciplina militares. Estes dois últimos fundamentos são 

exclusivos da justiça militar. 

                                                 
5
 Justiça Castrense. Justiça relativa à classe militar. 
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Assim, os fundamentos da prisão preventiva, tanto na justiça comum, como na 

justiça militar, são: 

2.4.1 Garantia da ordem pública 

A motivação do decreto prisional com base neste fundamento deverá observar os 

interesses gerais da sociedade, evitando que o bem comum seja atingido negativamente caso o 

acusado permaneça em liberdade. Tal medida consiste numa cautela necessária em face do 

perigo do agente vir a cometer novos crimes, e não pode ficar a critérios subjetivos do juiz, 

devendo a sua decisão estar embasada em provas carreadas aos autos. Importante esclarecer 

que, deve-se considerar, tão-somente, se a liberdade do acusado representará risco para a paz 

pública, sendo irrelevante a gravidade do delito. Aplicado na justiça comum e na justiça 

especializada. 

2.4.2 Garantia da ordem econômica 

Aplica-se na prática de crime que possa causar perturbação à ordem econômica. 

Aplicado, tão-somente, na justiça comum. 

2.4.3 Conveniência da instrução criminal 

Função dúplice. Garantia de que o acusado será interrogado, dentre outros meios 

de prova, que seja necessário a presença deste, além de evitar que o réu prejudique a colheita 

de provas, ameaçando testemunhas, vítimas, peritos, enfim, prejudicando o curso do inquérito 

policial, IPM ou processo criminal, dificultando a descoberta da verdade. Este requisito visa 

resguardar o persecutio criminial que pode vir a ser perturbado pelo acusado. Aplicado na 

justiça comum e na justiça especializada. 
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2.2.4 Garantia da aplicação da lei penal 

Evitar que o acusado sem endereço certo, ou em vias de se evadir, caso seja 

condenado, não cumpra a pena, surgindo, assim, a necessidade de cumprimento da lei penal. 

Aplicado na justiça comum e na justiça especializada. 

2.2.5 Periculosidade do acusado 

Pela torpeza e comportamento agressivo do acusado para a realização do delito, 

impõe a necessidade da prisão preventiva como forma de proteger a sociedade do militar 

acusado da prática de outros crimes, desde que, fundamentada em provas carreadas nos autos. 

Fundamento previsto exclusivamente para a justiça militar. 

2.2.6 Manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares 

Os princípios de hierarquia e disciplina são os pilares das instituições militares, 

assim, “conforme seja a gravidade do delito, sua repercussão e conseqüências, a liberdade do 

indiciado poderá incutir no seio da tropa a idéia de impunidade, terreno fértil para a 

semeadura de maus exemplos...”. Nestes casos, a prisão preventiva funciona como resposta 

rápida da Justiça Castrense, compactando especulações nocivas à obediência”. Fundamento 

exclusivo do processo penal militar.
6
  

Desta forma, a enumeração legal dos fundamentos que justificam a imposição da 

custódia in carcelum é exaustiva – numerus clausus. De modo que, fora dessas hipóteses, não 

há como se decretar a prisão preventiva do indiciado ou réu. 

                                                 
6
 LIMA, Francisco Ferreira. Execução penal: penas privativas de liberdade e sua execução com igualdade de 

tratamento perante a lei. 1.ed. Fortaleza, 2001, p. 54. 
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Quando desaparecem as razões da decretação, a prisão preventiva deverá ser 

revogada. No entanto, se surgir novamente o mesmo fundamento ou um novo fundamento 

sobrevir, o juiz decretará a prisão preventiva do indiciado ou acusado. 

2.5 Da Prisão Temporária 

A prisão temporária é a “prisão decretada pelo juiz por um determinado tempo e 

sempre no início das investigações do inquérito policial. Sendo prisão em fase de inquérito 

policial, tem natureza cautelar e é provisória. Não tendo como pressuposto uma condenação, 

recorrível ou não, ela perde efeito com a chegada no dies ad quem.
7
”  

O artigo 1º da Lei nº 7.960/89 estabelece que a prisão temporária será decretada: 

(inciso I) quando for imprescindível para as investigações do inquérito; (inciso II) quando o 

indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de 

sua identidade; (inciso III) quando houver razões, de autoria ou participação do indiciado nos 

crimes de homicídio doloso, seqüestro, extorsão, estupro, tráfico de drogas, dentre outros. 

Da obra de Ada Pellegrini Grinover e outros extrai-se que “... a melhor exegese, até 

porque consentânea com os princípios constitucionais do processo, preconiza a 

cumulação de um dos requisitos previstos nos incisos I e II (caracterizadores do 

periculum libertatis), com a condição do inciso III que configura o fumus boni juris.
8
  

O momento para a decretação da prisão temporária é no início do inquérito 

policial, e será decretado pelo juiz mediante requerimento do membro do Ministério Público 

ou representação da autoridade policial. 

A duração da prisão temporária será de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por mais 05 

(cinco) dias, em caso de extrema necessidade. Nos crimes hediondos o prazo será de 30 

(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias. Pela inteligência do artigo 2º, § 7º da Lei 

                                                 
7
 CARVALHO, Jeferson Moreira de. Prisão e Liberdade Provisória. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 1999, 

p. 34. 
8
 GRINOVER, Ada Pellegrini (e outros). As Nulidades do Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 

1993, p. 243. 
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nº 7.960/89 decorrido o prazo, e não sendo decretada a prisão preventiva do indiciado, este 

deverá ser posto imediatamente em liberdade, independente da existência ou não de alvará de 

soltura assinado por autoridade judiciária competente. (JÚNIOR, 2003) 

Aplica-se na justiça criminal comum, tão-somente, no curso do inquérito policial. 

2.6 Da Prisão para Averiguação 

É a prisão por um determinado lapso de tempo e sempre no início das 

investigações do IPM, cuja prisão deverá ser comunicada a autoridade judiciária competente. 

Tem fundamento legal no artigo 18 do Código de Processo Penal Militar – CPPM, e aduz que 

independentemente de flagrante, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações 

policiais, até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte) dias, cuja prorrogação será 

mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito. 

Como percebemos quem decreta a prisão é o encarregado do IPM, devendo 

comunicar ao juiz-auditor sobre a carceragem do indiciado. Dir-se-á, talvez, que o artigo 18 

do CPPM seja inconstitucional, por não ter sido recepcionado pela Lei Fundamental, à medida 

que quem decreta a prisão é o encarregado do IPM, e não a autoridade judiciária competente. 

Todavia, data vênia de entendimento diverso, não deve prosperar tal entendimento, 

eis que a Constituição da República, no artigo 5º, inciso LXI prevê que 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. E o 

presidente do inquérito, em virtude da limitação constitucional, somente pode efetuar a prisão 

para averiguação, no caso de crime propriamente militar.  

Desta forma, insta esclarecer que crime propriamente militar é a infração do dever 

funcional militar tipificada em lei, sendo o sujeito ativo o militar da ativa. Exemplificando 

crimes propriamente militares, podemos citar, o motim (artigo 149 do CPM), a revolta (artigo 

149 do CPM), o abandono de posto (artigo 195 do CPM), entre outros. 
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sempre que se deparar com certas situações em que a custódia do indiciado surja 

como uma necessidade inafastável à investigação policial-militar; sempre que se lhe 

afigurar a necessidade inelutável de agir rapidamente, de impedir que o indiciado 

destrua vestígios do crime ou desvirtue a prova e ainda a de evitar-lhe a fuga ou a 

ocultação; sempre que se lhe revele útil à conveniência de proteger a liberdade 

individual contra o arbítrio e a prepotência do indiciado, notadamente nos casos do 

artigo 13, letra i, do CPPM.
9
  

Obviamente, em virtude das peculiaridades que envolve essa espécie de prisão, 

somente aplica-se na esfera militar. 

2.7 Da Prisão por Pronúncia e da Prisão decorrente de Sentença Penal Condenatória 

Recorrível 

A prisão por pronúncia é a prisão decorrente de uma sentença de pronúncia, com o 

objetivo de submeter o acusado ao julgamento pelo júri popular nos crimes dolosos contra a 

vida (homicídio, por exemplo). 

A hipótese legal está prevista no artigo 408, § 2º do CPP, e determina que, caso o 

réu seja reincidente, tenha maus antecedentes ou esteja presente algum dos requisitos para a 

prisão preventiva, o juiz deverá decretar a prisão, seja o crime inafiançável ou não. Entretanto, 

se o crime for afiançável, deverá decretá-la, porém, arbitrando de imediato, o valor da fiança. 

Já a prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível é a prisão que 

provém de uma decisão meritória, que considerou o réu culpado, lhe impondo uma pena 

privativa de liberdade, cuja decisão não transitou em julgado. 

E de modo igual à prisão por pronúncia, caso o réu seja reincidente, tenha maus 

antecedentes ou esteja presente algum dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, e 

o crime for inafiançável o juiz deverá decretar a prisão, só podendo o réu apelar se for 

                                                 
9
 FREYESLEBEN, Márcio Luís Chila. A Prisão Provisória no CPPM. Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1997, p. 

213. 
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recolhido à prisão. Se o crime for afiançável, deverá decretar a prisão, arbitrando, de imediato, 

o valor da fiança. 

Importante esclarecer que, independente se o crime for inafiançável ou não, ou 

mesmo o réu não seja reincidente e nem tenha maus antecedentes, presente algum dos 

requisitos para a decretação da prisão preventiva (garantia da ordem pública, garantia da 

ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal) 

deverá o juiz decretar a prisão do condenado, o que ao nosso ver será a prisão preventiva, o 

que torna tais prisões, por pronúncia e decorrente de sentença penal condenatória recorrível, 

relativizadas. 

2.8 Da Menagem 

A origem da menagem remonta da Grécia e Roma, referente à aférese da palavra 

homenagem, que segundo conceito de Tostes Malta (1987) é o benefício concedido a 

militares, assemelhados e civis sujeitos à jurisdição militar e ainda não condenados, os quais 

assumem o compromisso de permanecer no local indicado pela autoridade competente. É 

cumprida em uma cidade, quartel, ou mesmo na própria habitação, sem rigor carcerário. 

Assim, infere-se que a menagem no ordenamento jurídico brasileiro é um instituto 

exclusivo da justiça militar, estando disposto no artigo 263 do CPPM, não sendo aplicável na 

justiça criminal comum. 

A menagem tem dupla natureza jurídica. Com efeito, é prisão provisória, porque o 

homenageado não pode retirar-se do lugar para o qual foi ela concedida, sob pena de cassação, 

havendo um cerceamento da liberdade ambulatorial. Mas, por outro lado, a menagem é um 

benefício, uma vez que não é cumprida com os rigores carcerários. 

No entanto, para o preso ter direito a esse instituto deve preencher determinados 

requisitos, quais sejam: a pena privativa do crime de que é acusado não pode exceder a 04 

(quatro) anos; o juiz deve observar a natureza do crime, ou seja, o crime não pode ser 
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praticado com requinte de crueldade, traição, por motivo torpe ou fútil; e o acusado deve ter 

bons antecedentes e o juiz deve ter atenção à vida pregressa deste, tanto judicial como 

extrajudicial. 

 Ao reincidente não se concederá a menagem, conforme se verifica no artigo 269 

do CPPM. 

O lugar da menagem é sempre fora do cárcere, tanto para o militar como para o 

civil, podendo ser na residência do réu, em lugar sujeito à administração militar ou na cidade, 

esta última modalidade equipara-se à liberdade provisória. 

A todo o momento a menagem pode ser concedida, enquanto estiver o indiciado 

ou acusado preso. 

O princípio básico que rege a menagem é a confiança. O indiciado ou acusado dá 

sua palavra de honra de que comparecerá a todos os atos processuais e de que não se retirará 

do lugar da menagem. Assim, a menagem será quebrada quando: sem justa causa, deixar o 

acusado de comparecer aos atos processuais; abandonar os limites do lugar da menagem, 

ainda que temporário; quando sobrevier motivos que autorizem a prisão preventiva. 

A menagem será revogada obrigatoriamente quando houver a sentença penal 

condenatória, ainda que não tenha passado em julgado. O juiz auditor entendendo não mais 

necessária ao interesse da Justiça Castrense pode liberar o homenageado, em qualquer tempo, 

da menagem, na forma do artigo 267, parágrafo único do CPPM. 

2.9 Da Prisão por Deserção 

O crime de deserção previsto no artigo 187 do CPM ocorre quando o militar da 

ativa ausenta-se por mais de 08 (oito) dias sem licença da unidade em que serve, ou do lugar 

que deve permanecer. 

Assim, o sujeito ativo do crime de deserção é militar da ativa, consumando-se 

com a ausência do militar da ativa em lugar que estava designado, sem licença do seu 
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comandante e que essa ausência perdure por mais de 08 (oito) dias, salientando que o termo 

inicial para a contagem dos dias de ausência inicia-se zero hora do dia seguinte àquele em que 

for verificada a falta injustificada do militar. 

Transcorrido o prazo de graça o crime está consumado, devendo o comandante da 

unidade lavrar o termo de deserção, que tem o caráter de instrução provisória e destina-se a 

fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal pelo promotor de justiça 

militar, ficando, desde logo, o desertor sujeito à prisão. (artigo 451, § 1º do CPPM). 

A deserção é um crime permanente, e continua acontecendo e se renovando 

enquanto perdurar este estado, prolongando-se no tempo. Sendo o desertor capturado, ou até 

mesmo se apresentando voluntariamente, deverá ser preso. 

O processo de deserção tem rito especial, tendo essa modalidade de prisão 

algumas especificidades, quais sejam: a temporariedade da prisão de até 60 (sessenta) dias, 

salvo não tenha o desertor dado causa ao retardamento do processo; e, a desnecessidade do 

alvará de soltura expedida pelo juiz-auditor, devendo o militar responsável pela custódia do 

desertor, advindo o termo final colocar em liberdade o custodiado e em seguida comunicar a 

soltura à autoridade judiciária competente. 

Assim, o desertor deverá ser julgado em 60 (sessenta) dias, caso não seja 

respeitado esse prazo deverá ser posto em liberdade, não podendo, antes de completar o prazo 

referido, ser posto em liberdade. Contudo, a prisão deve ser revestida de legalidade, sob pena 

de ser relaxada pelo juiz-auditor, na forma do artigo 5º, inciso LXV da Lei Maior. (artigo 453 

do CPPM) 

2.10 Da Prisão Albergue 

Prisão provisória domiciliar tem previsão legal expressa na Lei nº 5.256, de 

06.04.67 e faculta o recolhimento do investigado, que tenha direito à prisão especial, em sua 

residência, quando não existir na comarca estabelecimento adequado. Comporta ainda prisão 

domiciliar, aos que preencham os requisitos do art. 117 da lei de execução penal, outra 

hipótese considerada pela jurisprudência e pela doutrina, em que é cabível a concessão de 
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prisão domiciliar, é quando inexista casa do albergado ou colônia agrícola, industrial ou 

similar. 

Consiste o regime de prisão-albergue em permanecer o sentenciado no presídio 

durante a noite, em seção especial, e em trabalhar de dia fora do estabelecimento, 

sem escolta ou vigilância, em serviço remunerado normalmente, de qualquer 

natureza, como empregador ou por conta própria, em atividade lícita e adequada. O 

regime de prisão-albergue é um regime de meia liberdade, da mesma forma que é o 

regime de semiprisão existente nas colônias penais agrícolas.
10

  

A prisão é a supressão da liberdade ambulatorial (ir e vir) do indivíduo, mediante 

enclausuramento, podendo ser mais ou menos intensa segundo a espécie aplicada, e tem como 

uma de suas finalidades: a ressocialização do condenado, contudo os estabelecimentos e o 

sistema prisional no Brasil não oferecem condições para tal, realidade que se comprova pela 

existência de leis que prevêem a separação de pessoas do convívio com os demais detentos em 

prisões comuns, garantindo inclusive a prisão domiciliar. 

A respeito da eficácia do sistema prisional no Brasil comenta Silveira:  

Mesmo dentro dos quadros duma determinada legislação penal, o sistema 

penitenciário e recuperativo pode desenvolver-se, evoluir, ampliar-se, suprindo em 

parte o anacronismo da lei penal e as falhas desta. A prisão, como instituição total 

que é, cujo alicerces existenciais chamam-se segurança e disciplina, enquanto não 

cumprir o seu papel, que é o de propiciar o retorno ao convívio social de alguém 

transformado, regenerado e reeducado, ela se torna – como é na maioria dos casos 

atualmente – absolutamente inútil.
11

  

O art. 5º da Constituição Federal assegura que: “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”. Já o art. 295 do Código de Processo Penal e leis 

extravagantes entretanto, deferem certas pessoas, em razão do cargo, função, atividade ou 

grau de instrução, o cumprimento da decisão judicial, até o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória, em estabelecimento prisional distinto. 

Vigora a prisão domiciliar, em conformidade ao que dispõe o art. 1º, Lei nº 5.256, 

quando na comarca não exista estabelecimento prisional adequado às pessoas que tenham 

direito a prisão especial: 
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“Nas localidades em que não houver estabelecimento adequado ao recolhimento 

dos que tenham direito a prisão especial, o juiz, considerando a gravidade das circunstâncias 

do crime, ouvido o representante do Ministério Público, poderá autorizar a prisão do réu ou 

indiciado na própria residência, de onde o mesmo não poderá afastar-se sem prévio 

consentimento judicial.” (Art. 1º, Lei nº 5.256/1967)  

“Deve-se considerar estabelecimento adequado qualquer cela ou sala, separada dos 

demais condenados, com alojamento condigno, que possibilite visita da família, 

parentes e amigos, assistência religiosa, médico particular, entre outros. (Decreto nº 

38.016, de 05.10.55)”.
12

 

Além da previsão expressa de prisão domiciliar na Lei nº 5.256/67, o artigo 117 da 

Lei nº 7.210/84 trata das situações em que se admite a prisão domiciliar: 

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em 

residência particular quando se tratar de: 

I – condenado maior de 70 (setenta) anos; 

II – condenado acometido de doença grave; 

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 

IV – condenada gestante.” 

Existem três espécies de regimes para o cumprimento da pena, que se aplicam 

segundo os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, são eles: regime fechado (a 

execução da pena dá-se em estabelecimento de segurança máxima ou média), semi-fechado 

(executa-se a pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar) e o regime 

aberto (o condenado cumpre a pena em casa do albergado ou estabelecimento adequado). 

                                                                                                                                                         
10

 SILVEIRA, Alípio. Prisão Albergue: teoria e prática. São Paulo, 1972, p. 66. 
11

 Id. 1972, p. 66. 
12

 Julio Fabbrini Mirabete. Execução Penal. Sâo Paulo, Atlas, 2000. 
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O cabimento da prisão domiciliar quando não exista casa de albergado, ou seja, 

quando o condenado está cumprindo pena em regime aberto, tem entendimento divergente, 

apesar de grande parte da doutrina e jurisprudência considerar ser, nesta hipotése, cabível. 

No Brasil, não se observa estabelecimentos adequados nem mesmo aos presos 

comuns, o que torna impossível cumprir a finalidade da prisão, que é a ressocialização do 

preso, pois como afirma Aristóteles “Sem o mínimo de condições materiais é impossível a 

prática da virtude.” 
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3 ESTABELECIMENTOS PENAIS 

É dever do Estado proporcionar ao homem preso todas as condições que a lei lhe 

assegura, com os recursos financeiros e humanos destinados às penitenciárias. 

O homem levado ao cárcere é recebido e isolado do mundo exterior, passando a 

ser submetido às regras ditadas pela administração do presídio, registrando-se situações que 

não estão em harmonia com as normas previstas na Lei de Execução Penal, com vistas à 

ressocialização dos presos, fato que vem sendo motivo de reclamações em razão do 

tratamento recebido no interior das instituições penais, exigindo maior atenção das 

autoridades quanto aos direitos dos presos. 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomenda a aplicação 

das regras para o tratamento dos presos em todos os estados e no Distrito Federal, exigindo 

uma avaliação periódica do sistema criminal, objetivando a sua adequação às necessidades do 

País; estimular e promover a pesquisa criminológica; inspecionar e fiscalizar os 

estabelecimentos penais, propondo às autoridades, incumbidas desta avaliação, as medidas 

necessárias ao seu aprimoramento, cabendo ao juiz da Vara de Execuções Penais ou à 

autoridade administrativa a adoção de medidas administrativas, em caso de violação das 

normas referentes à execução penal. 

“Nesse complexo que envolve o sistema prisional brasileiro, há uma indagação da 

opinião pública: se a prisão seria um castigo ou o indivíduo estaria sendo submetido a uma 

recuperação?”
13

 

Com efeito, a criação da prisão foi inicialmente uma forma de obstar o 

delinquente, transformando-se numa punição, com a finalidade de reeducá-lo e corrigi-lo, 

isolando-o do convívio social, além de ser também uma maneira de inibir as demais pessoas 

de cometer delitos. 
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A sistemática carcerária, tendo como exemplo Fortaleza, caracteriza-se pela 

superlotação, falta de higiene e instalações inadequadas, violência, falta de regimento interno 

nos presídios para reger os procedimentos disciplinares, exceto o IPPS, que dispõe de um 

regimento antigo, além da necessidade de curso para conhecimento jurídico, visto que as 

medidas disciplinares contra os presos exigem observância ao direito da ampla defesa, 

assegurada na Carta da República. 

Alguns procedimentos têm sido adotados pela Vara de Execuções Penais, como 

órgão corregedor e fiscalizador dos presídios, no sentido de alcançar o reparo 

necessário, tomando as providências para o adequado funcionamento, com a devida 

competência, inclusive, de interditar, no todo ou em parte, unidade prisional que 

estiver funcionando em desacordo com a Lei de Execução Penal, mas sempre 

respeitando a competência da administração do sistema penal.
14

  

A missão da Vara de Execução Penal é de ajudar o preso a não voltar a cometer 

delitos, aumentando-lhe o senso de responsabilidade e proporcionar-lhe o retorno ao convívio 

social, encontrando-se, na fase posterior à sentença, à sua disposição uma grande variedade de 

medidas alternativas aplicáveis para evitar a prisão e auxiliar o delinquente em sua rápida 

reintegração social, sendo uma delas a liberdade para fins de trabalho ou educação, buscando, 

o mais breve possível, qualquer forma de transferência do homem preso para uma atividade 

não privativa de liberdade. 

3.1 Conceituação e Classificação de Estabelecimentos Penais 

a) Estabelecimentos Penais: todos aqueles utilizados pela Justiça com a 

finalidade de alojar pessoas presas, quer provisórios quer condenados, ou 

ainda aqueles que estejam submetidos à medida de segurança; 

b) Estabelecimentos para Idosos: estabelecimentos penais próprios, ou seções ou 

módulos autônomos, incorporados ou anexos a estabelecimentos para adultos, 

destinados a abrigar pessoas presas que tenham no mínimo 60 anos de idade 

                                                                                                                                                         
13

 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 84. 
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 LIMA, Francisco Ferreira. Execução Penal: penas privativas de liberdade e sua execução com igualdade de 
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ao ingressarem ou os que completem essa idade durante o tempo de privação 

de liberdade; 

c) Cadeias Públicas: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de 

pessoas presas em caráter provisório, sempre de segurança máxima; 

d) Penitenciárias: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas 

presas com condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado; 

e) Penitenciárias de Segurança Máxima Especial: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, 

dotados exclusivamente de celas individuais; 

f) Penitenciárias de Segurança Média ou Máxima: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, 

dotados de celas individuais e coletivas; 

g) Colônias Agrícolas, Industriais ou Similares: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas presas que cumprem pena em regime semi-aberto; 

h) Casas do Albergado: estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas 

presas que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, ou pena de 

limitação de fins de semana; 

i) Centros de Observação Criminológica: estabelecimentos penais de regime 

fechado e de segurança máxima onde devem ser realizados os exames gerais e 

criminológico, cujos resultados serão encaminhados às Comissões Técnicas de 

Classificação, as quais indicarão o tipo de estabelecimento e o tratamento 

adequado para cada pessoa presa; 

j) Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas submetidas a medida de segurança. 

3.2 Visão Carcerária 

“O muro da prisão, física e simbolicamente, separa duas populações distintas: a 

sociedade livre e a comunidade daqueles que foram, por ela, rejeitados”.
15

 A altura e espes-
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sura da barreira, a presença, no cimo, de soldados armados de metralhadoras, o portão pesado, 

com pequenas viseiras, cuja abertura exige uma operação complicada por várias medidas de 

segurança, estão a demonstrar, inequivocamente, que os rejeitadores desejam muito pouco 

contato com os rejeitados. O uniforme destes, o estado de subordinação permanente, as 

trancas, os conferes, as revistas, lembram-os, a todo o instante, serem portadores de um 

estigma tão aparente e difícil de arrancar quanto o produzido pelo ferrete na rês. 

Tudo é organizado de sorte a lhes propiciar a nítida e clara sensação de 

pertencerem à mais baixa camada social. 

A sociedade timbra em mostrar que os define, não como sua parte subordinada, mas 

como uma classe moralmente inferior de pessoas, cuja manutenção representa um 

custo, objetos a serem manipulados, sem direito a emitir opinião acerca do modo por 

que isso será feito.
16

  

Em vista de tais condições, torna-se fácil compreender por que os internos de um 

estabelecimento carcerário alimentam uma ideologia hostil contra a administração. 

Para obviar fugas, não bastam grades, muros, trancas, sentinelas, armas e a 

experiência comprova a assertiva. Isso justifica a tomada de uma série de medidas cautela-res, 

destinadas a cortar cerce o perigo, o que impõe sejam coibidos mesmo atos aparentemente 

inofensivos. Por certo, a maior parte dos presos não intenta fugir, uma vez que, como também 

certifica a experiência, a barreira psicológica, constituída pela perspectiva de se tornar um 

homem caçado, é suficiente para desencorajar tal idéia. Com certeza, as fugas, em geral, são 

raras e, por vezes, durante longos períodos não acontece nenhuma. “Tais circunstâncias, 

todavia, são tidas  por irrelevantes,  no  sentido de autorizar uma suavização na vigilância, 

porque:
17

 

a) apenas uma pequena parcela da massa quererá fugir, mas desconhece-se quem o 

deseja; 
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b) as fugas ou tentativas de fuga inocorrem todos os dias, mas não se sabe quando 

advirão (há, mesmo, um dito correntio entre os guardas, visando a manter o estado de alerta: 

“Cadeia calma, perigo à vista!”. 

A falta grave ocorrida no presídio, instaura-se no âmbito do sistema penal, 

processo administrativo presidido por Comissão Disciplinar do próprio estabelecimento 

prisional, garantindo ao apenado o direito de defesa. 

3.3 Normas que Deverão ser Observadas nos Procedimentos Disciplinares Instaurados nos  

Presídios 

As sanções de natureza disciplinar serão impostas ao preso desde que lhe seja 

garantido o direito de defesa previsto no artigo 59 da Lei de Execução Penal, devendo dar ao 

mesmo a oportunidade de defesa técnica através de advogado, sob pena de violar-se os 

princípios da ampla defesa e do contraditório, consubstanciados no artigo 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal. Na hipótese de procedimento para apurar falta disciplinar cometida por 

condenado em presídio, o entendimento era de que, não tendo a natureza de processo 

administrativo, a falta de defesa técnica por profissional habilitado, não constituiria nulidade, 

medida que apenas daria prévia ciência da infração imputada. 

Hoje, evidencia sentido jurísprudencial tendo em vista decisão do S.T.F., 

assegurando ao preso o direito de defesa técnica de advogado, mesmo em 

procedimento disciplinar nas penitenciárias. As decisões proferidas quer pelo Diretor 

do estabelecimento, quer pelo Conselho Disciplinar, recomenda-se que os 

regulamentos dos presídios prevejam remédios jurídicos específicos a esses casos e, 

à sua falta, o sentenciado que se sinta injustamente punido pela administração tem o 

direito de buscar o pronunciamento do órgão judicante e alcançar o reparo 

necessário, se for o caso. A decretação preventiva de isolamento do presidiário, 

acusado por falta no interior do presídio, inserida como medida de competência da 

autoridade administrativa, não poderá ser superior ao prazo de dez (10) dias, no 

interesse da disciplina e da averiguação da falta cometida - art. 60 da LEP.
18

  

Os regulamentos das penitenciárias deverão ser implementados de conformidade 

com a Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e demais normas penais, devidamente 
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atualizadas na forma da lei. No processo de regressão de regime, deve também ser observado 

o amplo direito de defesa, dando ao acusado o sagrado direito de ser ouvido pelo juiz, não no 

sentido literal de ser levado ao vivo à frente do magistrado para expor pessoalmente suas 

razões, e sim, o de ter acesso à defesa técnica.  

São vários os institutos utilizados na prática da execução penal, tanto em relação à 

concessão de benefícios, quanto no que diz respeito às medidas disciplinares, cabendo à 

direção do sistema penal, no caso de falta grave, a instauração de processo disciplinar, 

assegurando ao preso o direito de defesa técnica. 

Hoje, com o advento da Lei Federal 10.792, de 1° de dezembro de 2003, o artigo 

52, da Lei de Execução Penal, passou a ter nova redação, recomendando que, no caso da falta 

grave ocasionar subversão da ordem ou da disciplina interna sujeitará o preso provisório, ou 

condenado, nacional ou estrangeiro, ao regime disciplinar diferenciado, submetendo o infrator 

a uma sanção máxima de 360 dias, sem prejuízo da sua repetição no caso de nova falta grave 

da mesma espécie, oportunidade em que deverá ser observado até o limite de 1/6 da pena 

aplicada, ficando o mesmo recolhido em cela individual, com visitas semanais de duas 

pessoas, durante duas horas, sem incluir as crianças e saída da cela por duas horas para o 

tradicional banho de sol. 

Nessas mesmas condições, serão observadas fundadas suspeitas sobre o 

envolvimento ou participação de presos, a qualquer título, eram organizações criminosas, 

quadrilha ou bando. Para isso, o diretor do estabelecimento penal ou qualquer outra autoridade 

administrativa, apresentará pedido circunstanciado para inclusão do faltoso no regime 

disciplinar diferenciado, cujo procedimento será precedido de manifestação do Ministério 

Público e da defesa para, em seguida, o juiz, mediante decisão fundamentada, aplicar a 

medida, levando em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do 

fato, além de serem levadas em consideração a pessoa do infrator e o lapso em que se encontra 

no cárcere. 
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A competência da administração do presídio nos procedimentos disciplinares 

consiste no isolamento, suspensão e restrição de direitos até trinta (30) dias, podendo, como 

medida preventiva, decretar o isolamento pelo prazo de dez (10) dias, mas sempre com 

observância aos direitos do preso, com vistas às normas pertinentes. 

3.4 Direitos e Deveres do Condenado na Legislação Brasileira 

A relação jurídica penal-executiva entre o Estado e o condenado surge no 

momento em que passa em julgado a sentença condenatória, abrangendo a sentença 

absolutória em que tenha sido imposta a medida de segurança. Extingue-se essa relação 

jurídica com o cumprimento da sanção (pena principal, pena acessória, medida de segurança), 

ou com a ocorrência  de alguma causa extintiva da punibilidade. (CPB, arts. 106, 107 e 108). 

3.4.1 Direitos do estado 

Quando se fala em direitos do Estado, obviamente apontamos os deveres que 

devem ser cumpridos pelo condenado, enquanto permanece a execução da pena. 

Temos como direitos do Estado: 

1) Jus executionis – executar a sanção aplicada. 

2) Recolher o condenado ao estabelecimento determinado pelo Juiz. 

3) Direito de cobrar a multa aplicada, CP, arts. 35 a 41 – tratamento da multa. 

4) Exigir obediência às normas disciplinares carcerárias. CP, art. 32 – regulamento 

das prisões. 

5) Cominar, aplicar e executar penas disciplinares. Observado o exercício 

arbitrário ou abuso de poder. CP, art. 350. 
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3.4.2 Direitos do condenado 

Os direitos que o homem tem como cidadão da sociedade, em virtude de 

condenação criminal, via de regra, ficam suspensos enquanto permanece a execução da pena 

e, outros, enquanto persistem os efeitos da condenação, ultrapassam o período de execução 

indo até o momento da outorga da reabilitação. (CP, arts. 119 e 120). A pena privativa de 

liberdade, além de tolher a locomoção, atinge aspectos da liberdade humana, que são inerentes 

ao ir e vir e também aqueles que colidem com as normas da disciplina prisional. 

Se o Estado é o sujeito de direito ao executar a pena, por sua vez o condenado tem 

o direito de exigir que a pena imposta seja bem executada, sem expor a perigo a saúde ou 

ofender à dignidade humana. Ninguém ignora as promiscuidades existentes nas prisões.  

Os direitos dos presos, quando raramente reconhecidos, são entregues em forma de 

favores e, se reclamam a falta destes, os deveres passam para a órbita do maior 

desprezo e, às vezes, castigos e torturas são impostos sigilosamente, com o dever 

absoluto de nada reclamar a ninguém.
19

  

Quando o homem está cumprindo pena privativa de liberdade, normalmente ele 

não dispõe de um advogado que acompanhe o seu dia a dia no estabelecimento prisional. Não 

existe uma preocupação maior com a vida do preso. Os tempos modernos impõem a 

necessidade de uma advocacia especializada, que se destine a acompanhar a vida do preso, 

sempre vigilante e reivindicando em todos os momentos as medidas adequadas à conveniente 

e digna execução penal. 

Oliveira (1980), tendo em vista os dispositivos existentes na legislação brasileira, 

pode-se enumerar, a seguir, os direitos do condenado: 

1) Direito à vida. 

2) Direito à integridade física e moral. CF, art. 153, § 14. 

3) Direito à honra. 

4) Direito ao uso do próprio nome. 
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5) Direito ao cumprimento das Regras Comuns das Penas Privativas de Liberdade. 

CP, arts. 29 a 34, observadas as modificações da Lei n. 6.416, de 24 de maio de 1977. 

6) Observância à execução das medidas de segurança. CP, arts. 75 e s., observadas 

as modificações da Lei n. 6.416, de 24 de maio de 1977. 

7) Manter contato com o mundo exterior à prisão: visitas, correspondência, 

imprensa, rádio, televisão entre outros. Observadas as normas regulamentares da prisão. 

8) Direito sobre os objetos de sua propriedade, ainda que não possa exercer os 

direitos de proprietário. 

9) Direito à alimentação, vestuário e alojamento. 

10) Direito a cuidados e tratamento médico-sanitário. Observados os crimes de 

abandono, a omissão de socorro e os maus-tratos. CP, arts. 133, 135 e 136. 

11) Direito a trabalho remunerado. CP, art. 29, § 1º, e art. 90, parágrafo único. 

Observado o crime de redução à condição análoga de escravo. CP, art. 149. 

12) Direito à liberdade de consciência e religião. CF, arts. 9; 153, §§ 5º, 6º e 7º; 

176, § 3º, V. 

13) Direito à instrução. CF, art. 176. 

14) Direito de se comunicar reservadamente com seu advogado. Lei n. 4.215, de 

1963, art. 89, III – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

15) Direito à Previdência Social. Lei Orgânica da Previdência Social, art. 43. 

16) Direito a seguro contra acidente do trabalho. Lei n. 3.274, de 1957, arts. 1º, 

VII e 19. 

17) Receber auxílio-reclusão. Lei n. 5.890, de 1973, art. 22, II, b. Alterações da 

Lei de Previdência Social. 

18) Quando egresso, direito de receber assistência à reinserção no convívio social. 

Com a Lei n. 6.416, de 24 de maio de 1977, continuou a utilizar o verbo “pode”, 

tanto para a suspensão condicional da pena, como para o livramento condicional, achamos 

mais conveniente que, constatado o preenchimento de todos os resquisitos e pressupostos 

exigidos, mesmo diante da faculdade proporcionada pela lei, o juiz deve usar o bom senso 

para reconhecer o merecimento do sentenciado. O mesmo raciocínio destina-se para 

interpretar o poder concedido ao juiz de enviar o condenado a regime semi-aberto, aberto ou 

de prisão-albergue, disciplinado pela Lei n. 6.416 ao introduzir sensíveis modificações no art. 

30 do Código Penal vigente. 
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As disposições contidas nesta pesquisa não esgotaram, evidentemente, a matéria 

concernente aos direitos e deveres do sentenciado na legislação brasileira.  

Atente-se, ademais, para o fato de que nessa complexidade de direitos e deveres 

recíprocos entre o condenado e o Estado, hão de surgir, e, de fato surgem, conflitos 

que hão de ser resolvidos pela forma como em Direito se resolvem tais conflitos. Por 

isso, é facilmente compreensível a tendência, que não apenas se esboça, mas se 

configura no Direito Penal Executivo (no Direito Penitenciário), próprio de Estados 

democráticos, para uma maior jurisdicionalidade da execução da pena (das sanções 

penais), tendo em vista, concomitantemente, a garantia dos altos interesses da justiça 

e os direitos do condenado.
20

  

Nossa pretensão, com o presente trabalho, não vai além da consciência de que 

procuramos contribuir, de alguma forma, para o estudo mais especializado do tema aqui 

focalizado. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, longitudinal e comparativo, 

abrangendo os meses de julho a dezembro de 2005, mostrando a realidade em preto e branco 

sobre a Situação Carcerária em que se encontram os presos recolhidos nas dependências da 

34º Delegacia Distrital, sem as mínimas condições para se cumprir o que determina a lei. 

4.2 Local do Estudo 

A 34º Delegacia Distrital é uma das delegacias de Polícia Civil do Estado do 

Ceará que contribui na participação da segurança pública, integrando as demais da região 

metropolitana da cidade de Fortaleza.  

Localizada à rua Princesa Isabel, nº 1236, no centro da cidade, tendo como 

objetivo atender as ocorrências delitivas que acontecem em sua área circunscricional à qual 

está inserida. 

O sistema de funcionamento das Delegacias de Polícia Civil da cidade de 

Fortaleza é classificado em três dimensões: Distrito Modelo (Delegacia Polo), Delegacias 

Distritais e Delegacias Especializadas. A 34º Delegacia Distrital está inserida no Distrito 

Modelo, embora sua realidade não condiga com sua nomeação. 

A 34ª Delegacia Distrital é composta por um (1) Delegado Titular, um (1) 

Delegado Adjunto, quatro (4) Delegados Plantonistas, onze (11) escrivães, nove (9) inspetores 

e doze (12) policiais militares. Todos trabalham à disposição do bem estar da sociedade, tendo 

como função principal zelar pela segurança da população. Os policiais militares trabalham à 

disposição da delegacia zelando pela custódia dos presos que ali se encontram.  
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Dependências da 34ª Delegacia Distrital: (1) um gabinete do delegado titular; (1) 

um gabinete do delegado adjunto; (2) dois cartórios de expediente com o horário de 

funcionamento de 8:00 h às 12:00 h e de 14:00 h às 18:00 h, de 2ª a 6ª; (3) três celas, com 

capacidade para (4) quatro presos em cada cela, contando apenas com um local onde os presos 

tomam banho e fazem suas necessidades fisiológicas, o qual não podemos chamar de banheiro 

devido às más condições físicas de cada cela, funcionando em precárias condições. Quanto ao 

repouso dos presos, estes contam apenas com o espaço do chão da cela para dividirem entre si. 

A Delegacia conta ainda com o apoio de três viaturas, sendo uma caracterizada, duas 

descaracterizadas e uma moto. 

Na 34ª Delegacia Distrital estão ocupadas as três celas, que contém uma média de 

58 (cinquenta e oito) presos, entre réus primário, reincidentes e condenados, vivendo em 

condições subhumanas, tendo seus direitos negados, não tendo inclusive o direito a uma das 

refeições diárias, ou seja, o café da manhã, o almoço ou o jantar. 

É dever do Estado proporcionar ao homem preso todas as condições que a lei lhe 

assegura, com os recursos financeiros e humanos destinados às prisões, porém isso não ocorre 

nas delegacias, e sim, apenas, nos presídios. 

O homem levado ao cárcere é recebido e isolado do mundo exterior, passando a 

ser submetido às regras ditadas pela administração do cárcere. Registra-se aí, situações que 

não estão em harmonia com as normas previstas na Lei de Execução Penal, com vistas à 

ressocializações dos presos, fato que vem sendo motivo de reclamações penais, exigindo 

maior atenção das autoridades quanto aos direitos dos presos. 

Nesse complexo que envolve o sistema prisional brasileiro, há uma indagação da 

opinião pública: se a prisão seria um castigo ou o indivíduo estaria sendo submetido a uma 

recuperação? 

Com efeiro, a criação da prisão foi inicialmente uma forma de obstar o 

delinqüente, transformando-se numa punição, com a finalidade de reeducá-lo e corrigi-lo, 
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isolando-o do convívio social, além de ser também uma maneira de inibir as demais pessoas 

de cometer delitos. 

A sistemática carcerária, tendo como exemplo a 34º Delegacia Distrital de 

Fortaleza, caracteriza-se pela superlotação, falta de higiene, descaso com a alimentação, 

instalações inadequadas, violência e falta de fiscalização por órgãos competentes.  

4.3 População e Amostra 

A população é constituida por (10) dez funciónarios que conhecem e vivenciam o 

dramático cenário da 34ª Delegacia Distrital. 

A amostra foi contituída por (8) oito funcionários da própria Delegacia: (2) dois 

Delegados Plantonistas, (1) um inspetor, (2) dois escrivães e (3) três políciais militares, no 

período de julho a dezembro de 2005. 

4.4 Fonte de Dados 

Desde 1974 o Governo Federal procura dar novo impulso ao trato dos problemas 

prisionais em geral. Por intermédio da Portaria n. 374-B, de 5 de agosto de 1974, o Ministro 

da Justiça Armando Falcão criou um Grupo de Trabalho para reforma penitenciária, que teve 

a duração de onze meses, sob a presidência do Prof. Alberto Cotrim Neto. (OLIVEIRA, 1980) 

Segundo Oliveira, o Grupo de Trabalho teve méritos inegáveis: 

1) Reviosu os convênios anteriormente celebrados, concluindo pela necessidade de 

um termo aditivo a cada um deles, que modificasse algumas cláusulas, de sorte a 

individualizar o tratamento dispensadoa  cada unidade da Federação, seja 

quanto ao montante da ajuda financeira, agora na forma de transferência de 

recursos, seja na formulação de algumas cláusulas que têm implícita a aceitação 

de cada Estado no que concerne à orientação do Ministério da Justiça quanto à 
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estrutura e funcionamento dos seus serviços prisionais e quanto à preparação do 

seu pessoal penintenciário; 

2) Procurou despertar na opinião pública a maior consciência dos problemas 

penintenciários; 

3) Elaborou um coprpo de Recomendações Básicas para uma Programação 

Penintenciária, que foram reformuladas, em 28 de fevereiro de 1979, por 

determinação do Min. Armando Falcão, onde são fixados os pressupostos dos 

projetos arquitetônicos a serem elaborados, bem como indicadas as diretrizes 

básicas dos diversos tipos e estilos de estabelecimentos.
 21

 

Sobre os objetivos práticos da reforma introduzida pela nova política 

penintenciária brasileira, assim se manifesta o Prof. Alberto Cotrim Neto: 

O tratamento penintenciário terá por finalidade incutir no preso um sentimento ético, 

inspirador de conduta futura compatível com os padrões de licitude e as concepções 

morais da sociedade. Os meios de tratamento para o alcance de tal objetivo serão a 

assistência, a educação, o trabalho e a disciplina. O tratamento será aplicado, 

também, aos presos provisórios, nos estabelecimentos presidiários, a assistência e a 

disciplina, enquanto o trabalho e a educação dependerão das disponibilidades do 

estabelecimneto.
22

 

Conforme as Recomendações Básicas para uma Programação Penitenciária, 

aprovadas em 24 de julho de 1975, os estabelecimentos prisionais são das seguintes 

categorias: 

I - estabelecimentos presidiários; 

II - estabelecimentos de classificação e triagem; 

III -  estabelecimentos penitenciários; 

IV - estabelecimentos médico-penais; 

V - estabelecimentos assistenciais; 

O critério de localização dos estabelecimentos a serem construídos orientou-se no 

sentido das prioridades determinadas pelo Governo Federal, ao instituir as áreas 
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 Oliveira, Edmundo de. Direitos e deveres do condenado. São Paulo: Saraiva, 1980, pp. 70, 71. 
22

 Alberto Cotrim Neto, As Normas para uma programação penitenciária, no Ministério da Justiça. Revista do 

Conselho Federal da OAB, Rio de Janeiro, 19:293, maio/ago. 1976. 
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metropolitanas e as áreas integradas: Polonordeste, Polamazônia e Polocentro. No que 

concerne à capacidade dos estabelecimentos prisionais, foram levados em conta os fatores de 

segurança e aspecto econômico, sendo que a escala de precedência dos estabelecimentos 

penitenciários fundamenta-se em dados de realidade, que indicam serem os criminosos da 

faixa de segurança média os mais numerosos e os jovens adultos os mais carentes de 

estabelecimentos. 

Pelo Decreto n. 76.387, de 2 de outubro de 1975, que “Dispõe sobre a Estrutura 

Básica do Ministério da Justiça, e dá outras providências”, foram criados dois órgãos: o 

Conselho Nacional de Política Penintenciária e o Departamento Penintenciário Federal 

(DEPEN). Concomitantemente, o Conselho Penintenciário Federal voltou a ser Conselho 

Penitenciário do Distrito Federal, como fora até 1969. O Conselho Nacional de Política 

Penitenciária tem a competência de elaborar projetos objetivando aperfeiçoar a execução 

penal e o regime penitenciário. Por sua vez, o Departamento Penitenciário Federal tem a 

competência de acompanhar a execução penal e zelar pela observância das normas gerais do 

regime penitenciário, bem como prestar apoio técnico, administrativo e financeiro ao 

Conselho Nacional de Política Penitenciária. 

Publicado o Regimento Interno do Departamento Penitenciário Federal, no Diário 

Oficial da União, de 11 de outubro de 1975, foi ele instalado, tendo seu Diretor-Geral, Dr. 

Hélio Fonseca, tomado posse no dia 26 de agosto de 1976. Constanm da organização do 

DEPEN, além do Centro de Formação e Treinamento do Pessoal Penintenciário e do Serviço 

de Apoio Administrativo, as três seguintes divisões: de Inpseção e Controle, de Cadastro e 

Processamento, e de Análise e Acompanhamento de Projetos. 

O crescimento progressivo dos índices da criminalidade, em geral, e da 

criminalidade violenta, em especial, levou o Governo Federal, nos dias atuais,a  programar 

novas medidas práticas para a nossa política penitenciária. Como primeiro passo, será 

determinada a construção de penitenciárias agrícolas no interior de todos os Estados da 

federação. 

O Conselho Nacional de Política Penitenciária será ainda instalado para compor o 

quadro dos órgãos administrativos da execução penal em efetivação. A contínua e imperiosa 
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tarefa de fixar o caráter normativo conveniente, para cada momento, vai depender, 

essencialmente, do desempenho do Conselho Nacional de Política Penitenciária. 

Atualmente, em todos os Estados o sistema penitenciário está sendo regido por um 

órgão central, em nível de superintendência ou de Departamento, ao qual incumbe, inclusive, 

a fixação do regime e do tratamento penitenciários a serem observados pelos estabelecimentos 

do sistema, obedecidas as normas de origem federal. Aos estabelecimentos prisionais foi dada 

a competência para a elaboração de normas de segurança e disciplina próprias. 

Com o emprego da mentalidade moderna em questões carcerárias, é fundamental 

que todo Estado possa dispor de um colegiado como órgão técnico do estabelecimento de 

classificação e triagem, composto por especialistas (jurista, psiquiatra, psicólogo, educador, 

religioso, sociólogo, assistente social), com a finalidade de realizar a classificação e a lotação 

dos sentenciados. 

Sem dúvida, o primeiro instrumento legal, que veio com destaque, aparelhar os 

novos rumos da nossa organização prisional, foi a Lei n. 6.416, de 24 de maio de 1977, 

refletindo com suas inovações, já amplamente divulgadas, a filosofia que se cifra em ver no 

condenado uma pessoa, sujeito de direitos, de deveres e de responsabilidades, integrado ao 

convívio social com o apoio e a cooperação da comunidade. 

Sem a participação, sólida e ativa, da comunidade no processo de reintegração 

social e moral dos condenados, não será possível alcançar os positivos resultados, seja qual 

for a política penitenciária empregada. Para isso, conforme assinalou a Prof.ª Arminda 

Bergamini Miotto, “é preciso que a comunidade deixe de ver no condenado aquela imagem 

estereotipada, de um serà parte da sociedade e da própria humanidade”
23

. A tão falada 

“desadaptação social do delinquente” não passa, na maior parte das vezes, de marginalização 

do condenado pela hostilidade e repulsa da comunidade onde vive e até mesmo de sua família. 
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Espera-se, sinceramente, que a nova mentalidade de execução penal no Brasil, 

sem desprezar suas peculiaridades e suas tradições normativas, consiga dignificar o 

tratamentodos condenados, derrubando as barreiras que um egresso de prisão encontra para 

retomar o seu lugar no seio da sociedade. Precisamos, urgentemente, conferir à função 

carcerária o relevo e o valor científico que ela merece, para que se possa empregar, com 

eficiência e realismo, as soluções contidas no âmbito da sistemática penitenciária apropriada 

para cada conjuntura. 

4.5 Instrumento de Trabalho 

Para a coleta de dados foi elaborado um formulário de pesquisa para análise do 

perfil da delegacia em estudo (Anexo I). No desenvolvimento do presente trabalho, o sigilo 

das informações foi respeitado, tendo-se omitido o nome dos funcionários e outros dados 

capazes de identificá-los.  

Foi adotada a seguinte sistematização: cargo, data de nascimento, data de 

admissão, órgão de orígem, estado civil, período em que exerce a profissão, horário de 

trabalho e causa que o levou a optar pela profissão.  

 

4.6 Coleta de Dados 

Foi contatada a Administração da 34ª Delegacia Distrital, que autorizou a 

realização da pesquisa e franqueou os arquivos, que trazem em números os inquéritos 

policiais, termos circunstanciados de ocorrências (TCOS) e tipos de crimes e procedimentos 

da delegacia para a viabilização do presente estudo. A coleta de dados foi possível devido o 

acesso ao sistema interno da delegacia – Setor Inteligência –, onde é feito a estatística da 

delegacia, o controle e o encaminhamento dos presos para a audiência no Forum, as consultas 

integradas no sistema policial (SIP), para checagem, com o objetivo de averiguar se a pessoa 

responde a algum mandato judicial em aberto ou responde a um outro procedimento policial. 



 

 
49 

 

 

 



 

 
50 

5 ANÁLISE DE DADOS 

Para realizarmos a análise dos dados, elegemos alguns dos itens questionados, 

relacionando-os com o conceito de alguns autores como Silveira (1972), Thompson (1998), 

Oliveira (1980), Talamini (1998), Gomes Filho (2001) e outros, sobre a questão carcerária, 

utilizando estes autores por considerá-los objetivos e compatíveis com a situação vivenciada. 

Foram essas indagações que me fizeram percorrer os caminhos da avaliação na 34ª 

Delegacia Distrital. Para tanto, entrevistei Delegados, Inspetores, alguns policiais militares e, 

como não poderia deixar de ser, levei em conta a minha própria experiência dentro da 

Delegacia. 

Os resultados estão apresentados em tabelas, onde são analisados e discutidos 

conforme elaborações das tabelas construídas. 

TABELA 1 

QUADRO ESTATÍSTICO – 2º SEMESTRE DE 2005 

TIPOS DE CRIMES JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

HOMICÍDIOS DOLOSOS 2 1 2 - 1 - 6 

LESÕES CORPORAIS DOLOSAS 10 16 22 28 23 35 134 

ESTUPROS - - - - - - - 

LATROCÍNIOS - - - - - - - 

BO’S DE FURTO 118 175 228 224 180 212 1137 

BO’S FURTO DE VEÍCULOS 8 12 8 6 8 7 49 

BO’S ROUBO A BANCO - - - - - - - 

BO’S ROUBO A FARMÁCIA 2 1 3 3 1 - 10 

BO’S ROUBO A PESSOA 58 97 111 121 95 114 596 

BO’S ROUBO A EST. COMERCIAL 1 - - 3 4 6 14 

BO’S ROUBO A VEÍCULOS 2 1 3 - 2 2 10 

BO’S ROUBO A CONDOMÍNIO - - - 1 - - 1 

BO’S ROUBO A COLETIVO - - - 1 1 - 2 
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TIPOS DE PROCEDIMENTOS JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Flagrantes lavrados 18 24 33 27 31 22 155 

TCO’S instaurados 19 39 21 19 23 17 138 

Inquéritos instaurados 36 41 51 36 43 31 238 

TCO Porte ilegal de armas brancas 1 3 1 - 1 1 7 

Armas de fogo apreendidas - 2 2 4 6 3 17 

Quadrilhas desbaratadas - - - - - - - 

Prisões em flagrante 22 29 39 34 35 28 187 

Mandado de prisão prev. Cumprido 3 5 4 8 6 5 31 

Número de operações realizadas - - - - - - - 

Mediante a representação da tabela (1) com as estatísticas do 2º semestre, 

podemos acompanhar de forma real os procedimentos realizados de acordo com os fatos 

ocorridos na área circunscricional da 34ª Delegacia Distrital da cidade de Fortaleza. 

Dentre os vários tipos de crimes, percebe-se uma maior quantidade entre os de 

furto, com um valor de um mil, cento e trinta e sete (1137), os de roubos praticados contra 

pessoas, com quinhentos e noventa e seis (596), e os de veículos, com quarenta e nove (49).  

Os dados apresentados pela tabela despertam uma grande preocupação com o real 

cenário da atual sociedade de Fortaleza, não podendo deixar de se comentar que há uma 

tentativa de manobra política para manipular a verdade. 

Percebe-se que é preciso que os políticos de nossa cidade, num tempo bem curto, 

se preocupem com o desenvolvimento de soluções e possam trazer ações definidas para a 

situação e a segurança de nossa sociedade, para que não se chegue ao caos da insegurança e a 

sociedade perca o bem mais precioso que é sua própria liberdade. 

Em relação aos tipos de procedimentos da tabela (1), há um grande índice nos 

ítens: flagrantes lavrados (155), TCO’s instaurados (138), inquéritos instaurados (238), 

prisões em flagrante (187). 
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Tudo isso nos faz crer que a polícia representa uma “verdadeira missionária da paz 

social”. É um órgão vitalmente necessário à manutenção da ordem, a obediência às leis, à 

segurança civil e à permanência do Estado. Sua tarefa mais relevante é a prevenção ao crime, 

devendo manter como principal característica do seu ofício a vigilância constante. Desse 

desiderato, ela deve estar vigorosamente aparelhada. Demais, todo dinheiro investido na 

polícia é bem gasto quando analisado sob o prisma do binômio custo-benefício. 

O importante é que a polícia seja subtraída dos três grandes carcinomas que 

solapam seus alicerces: a corrupção, a ingerência política e a impopularidade. Nada mais 

prejudicial ao poder público do que um polícial despreparado, sem vocação, sem postura 

ética, sem credibilidade. Inversamente, todavia, pode a polícia, através de mais elementos que 

venham integrar seus quadros, favorecer à prática do crime por via de ações delituosas 

individuais e até coletivas de seus membros (abuso de poder, violência arbitrária, entre 

outros). 

Não há país algum civilizado que não mantenha estabelecimentos de ensino 

especializados para o preparo técnico e profissional de seus policiais. 

É necessário que haja mudanças rápidas, pois segundo o Diário do Nordeste, em 

uma de suas matérias publicadas, afirmou que o investimento em segurança pública no Ceará 

caiu 73% em quatro anos. 

Em 2001 foram investidos R$ 23,7 milhões e em 2004 apenas 6,4 milhões. A 

queda também se verificou na participação da segurança pública em relação ao investimento 

total do Estado: de 4,9% para 1,4%. Em uma década, a população carcerária do Estado do 

Ceará quadruplicou (hoje são mais de 10 mil presos).
24

 

É preciso reagir, pois a sociedade exige, e a justiça pede, uma ação efetiva. 
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 1 mostra que o maior número de flagrantes registrados no 2º semestre 

de 2005 ocorreu no mês de setembro, chegando ao total de 33, ficando em escala inferior no 

mês de julho, com 18 flagrantes. 

Reconhecemos que os inquéritos instaurados por portarias ocorridos no segundo 

semestre, nos meses de julho e setembro, conforme o gráfico 1, tiveram a mesma quantidade, 

18, chegando a um valor mais baixo nos meses de outubro e dezembro, com a mesma 

quantidade, 9. 

As requisisões feitas pelo Ministério Público ao demonstrativo do gráfico 1 se 

encontram estáveis, ocorrendo apenas 1, no mês de outubro. 

Quanto aos termos circunstanciados de ocorrências (TCO’S), de acordo com os 

dados do gráfico 1, há uma eqüidade nos meses de julho e agosto, com um total de 39 TCO’S 

instaurados, atingindo um número menor no mês de dezembro, chegando a 17.  
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

Conforme os dados citados no Gráfico 2, acima, constatamos que 610 dos ofícios 

expedidos no 2º semestre de 2005 ocorreram no mês de novembro, ocorrendo um decréscimo 

no mês de julho, com 364. 

Já no caso de ofícios recebidos, percebe-se que o número maior ocorreu no mês de 

agosto, com 211, tendo um decréscimo no mês de dezembro, com apenas 17.  

Dentre as prisões em flagrantes ocorridas, obteve-se um número maior no mês de 

setembro, com 39, e o número menor ocorreu no mês de julho, com 22 flagrantes. 

Os mandados de prisões cumpridos no 2º semestre chegaram a atingir um alto 

número no mês de outubro, com 8, ocorrendo uma quantidade menor no mês de julho, com 

apenas 3. 

As fianças arbitradas tiveram uma quantidade representativa no mês de setembro, 

chegando a 3, porém, tiveram um declive no mês de dezembro, atingindo 2. 
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De acordo com os dados do Gráfico 3, mediante as guias expedidas do IML/Lesão 

corporal, ocorreu um maior índice no mês de dezembro, com 109 casos, tendo um número 

menos elevado no mês de julho, chegando a 52.  

Quanto às guias expedidas do IML/Cadavéricos, o mês de outubro foi o mês do 

recorde, chegando ao total de 146, ficando o mês de julho com 86. 

Conforme os dados do gráfico 3, os registros de ocorrências são o grande 

carcinoma das delegacias, pois somente no mês de julho foram registradas 1.065 ocorrências, 

o que teve um grande avanço no final do 2º semestre do mês de dezembro, com 2.443. Isso 

nos deixa bastante assustados em relação a segurança de nossa cidade e a insegurança em que 

se encontra a população em meio a tantos delitos cometidos. 

Em relação ao recolhimento de presos à Delegacia de Capturas, de acordo com o 

gráfico 3, o menor número ocorreu no mês de julho, com apenas 1, ocorrendo um número 

maior no mês de outubro, com 17 casos.    
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Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando-se o Gráfico 4, constatamos que 223 atividades da polícia, ocorridas 

no segundo semestre de 2005 do mês de agosto, estão centradas na apreensão de drogas em 

seus diversos tipos, como: maconha, cocína, pedra de crack, psicotrópicos, entre outros. Já os 

inquéritos policiais à justiça apresentaram um índice de 65 no total do mesmo mês, citado 

acima. 

As apreensões quanto as armas de fogo, que chegaram a zerar no mês de julho, e 

as armas brancas, com número menor que 1, permaneceram estáveis mediante a representação 

do  gráfico 4. 

Gráfico 5 

18

24

33

27

31

22

18
17

18

9

12

9

0 0 0
1

0 00

11

4 4
5

8

39 39

21
19

23

17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

jul ago set out nov dez

Flagrantes

Portarias

Requisições do
MP

Representação

Termos
circunstanciados
de ocorrência
(TCO'S)

0

50

100

150

200

250

jul 0 3 9 16 14

ago 2 5 223 65 23

set 2 2 6 48 21

out 4 1 32 32 15

nov 6 2 38 25 16

dez 3 2 22 36 13

Armas de fogo 

apreendidas

Armas brancas 

apreendidas

Drogas 

apreendidas

Inquéritos 

policiais à justiça
TCO à justiça



 

 
57 

Analisando o Gráfico 5, comprovamos que o número maior de casos ocorridos no 

segundo semestre é o de inquéritos devolvidos para serem cumpridas por diligências, com 45 

devoluções no mês de setembro, ficando em segundo lugar a devolução à central de 

inquéritos, com 32 no mês de outubro e, ocupando o terceiro lugar, os inquéritos a outras 

delegacias, tendo um número de 15 no mês de novembro. 

Já o número mais baixo ficou entre o numerário recolhido à justiça (dinheiro), 

mantendo-se  sempre com a quantidade 1 durante o semestre, e os homicídios na 

circunscrição, chegando a 2 no mês de julho e zerando no mês de novembro. 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 
Analisando a Gráfico 6, constatamos que 129 dos Registros Especiais, ou seja, 

aqueles caracterizados como latrocínio, estupros e sequestros se fundamentam em roubos 

ocorridos, cujo maior número de ocorrências deu-se no mês de outubro. 

Percebe-se que, nos últimos anos, a sociedade brasileira entrou no grupo das 

sociedades mais violentas do mundo. Hoje, o país tem altíssimos índices de violência urbana 

(violência praticadas nas ruas, como assaltos, seqüestros, extermínios, entre outros); violência 

doméstica (praticada no próprio lar); violência familiar e violência contra a mulher que, em 

geral, é praticada pelo marido, namorado ou ex-companheiro.  
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A questão que precisamos descobrir é porque esses índices aumentaram tanto nos 

últimos anos. Onde estaria a raiz do problema? 

Infelizmente, o governo tem usado ferramentas erradas e conceitos errados na hora 

de entender o que é causa e o que é conseqüência. A violência que mata e que destrói está 

muito mais para sintoma social do que doença social. Aliás, são várias as doenças sociais que 

produzem violência como um tipo de sintoma. Portanto, não adianta super-armar a segurança 

pública, entregando-lhes armas de guerra para a repressão policial, se a “doença” causadora 

não for identificada e combatida.  

Já é tempo de a sociedade brasileira se conscientizar de que violência não é ação. 

Violência é, na verdade, reação. O ser humano não comete violência sem motivo. É verdade 

que algumas vezes as violências recaem sob pessoas erradas, ou seja, pessoas inocentes que 

não cometeram as ações que estimularam a violência. No entanto, as ações erradas existiram e 

alguém as cometeu, caso contrário não haveria violência.  

Em todo o Mundo, as principais causas da violência são: o desrespeito, a 

prepotência, as crises de raiva causadas por fracassos e frustrações e as crises mentais (loucura 

conseqüente de anomalias patológicas que, em geral, são casos raros).  

No Brasil, a principal “ação errada” que antecede a violência é o desrespeito. O 

desrespeito é conseqüente das injustiças e afrontamentos, sejam sociais, sejam econômicos, 

sejam de relacionamentos conjugais, entre outros. A irreverência e o excesso de liberdades 

(libertinagens, estimuladas principalmente pela TV), também produzem desrespeito. E, o 

desrespeito, produz desejos de vingança que se transformam em violências.  

Nas grandes metrópoles, onde as injustiças e os afrontamentos são muito comuns, 

os desejos de vingança materializam-se sob a forma de roubos e assaltos ou sob a forma de 

agressões e homicídios. Já a irreverência e a libertinagem estimulam o comportamento 

indevido (comportamento vulgar), o que também caracteriza desrespeito e produz fortes 

violências.  
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Observe que, quando um cidadão agride o outro, ou mata o outro, normalmente o 

faz em função de alguma situação que considerou desrespeitosa, mesmo que a questão inicial 

tenha sido banal, como um simples pisão no pé ou uma dívida de centavos. Em geral, a raiva 

que enlouquece a ponto de gerar a violência é conseqüência do nível de desrespeito envolvido 

na respectiva questão. Portanto, até mesmo um palavrão pode transformar-se em desrespeito e 

produzir violência. Logo, a exploração, o calote, a prepotência, a traição, a infidelidade e a 

mentira são atitudes de desrespeito e, se não forem muito bem explicadas e justificadas (com 

pedidos de desculpas e de arrependimento), certamente que, ao seu tempo, resultarão em 

violências. É de desrespeito em desrespeito que as pessoas acumulam tensões nervosas que, 

mais tarde, explodem sob a forma de violência.  

Sabendo-se que o desrespeito é o principal causador de violência, podemos então 

combater a violência diminuindo os diferentes tipos de desrespeito: seja o desrespeito 

econômico, o desrespeito social, o desrespeito conjugal, o desrespeito familiar e o desrespeito 

entre as pessoas (a “má educação”). Em termos pessoais, a melhor maneira de prevenir a 

violência é agir com o máximo de respeito diante de toda e qualquer situação. Em termos 

governamentais, as autoridades precisam estimular relacionamentos mais justos, menos 

vulgares e mais reverentes na nossa sociedade. O governo precisa diminuir as explorações 

econômicas (as grandes diferenças de renda) e podar o excesso de “liberdades”, 

principalmente na TV e no sistema educativo do país. A vulgaridade praticada nos últimos 

anos vem destruindo valores morais e tornando as pessoas irresponsáveis, imprudentes, 

desrespeitadoras e inconseqüentes. Por isso, precisamos, também, restabelecer a punição 

infanto-juvenil tanto em casa quanto na escola. Boa educação faz-se com corretos deveres, e 

não com direitos insensatos. Precisamos educar nossos adolescentes com mais realismo e 

seriedade para mantê-los longe de problemas, fracassos, marginalidade e violência. Se 

diminuirmos os ilusórios direitos (causadores de rebeldias e desrespeitos) e reforçarmos os 

deveres, o país não precisará colocar armas de guerra nas mãos da polícia para matar nossos 

jovens cidadãos (como tem acontecido tão freqüentemente).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão carcerária faz parte da realidade e do imaginário brasileiro há séculos, 

como mostra a variada literatura de caráter jurídico, histórico e sociológico, além de revistas, 

notícias de jornal, dramaturgia, literatura de cordel, novelas de rádio e televisão, música 

popular e a presente pesquisa.  

Não pode escapar à percepção das autoridades competentes, que a forma de 

cumprimento da pena, na maioria das prisões, dadas as particularidades que as cercam, não 

contribuem, de maneira alguma, para a reeducação ou recuperação do preso. Não fosse, 

outrossim, a promiscuidade absoluta o cartão de visita dessas delegacias. Aliás, suas 

condições intrínsecas (onde a capacidade do espaço físico é absolutamente antípoda ao 

número de indivíduos nele recolhidos) são totalmente incompatíveis com os mais comezinhos 

aspectos de reeducação da pena. Apenas servem, essas prisões, para que novos crimes sejam 

ali apreendidos, planejados para o futuro e arquitetados, quase à perfeição, face às 

experiências trocadas pelo colégio de marginais dos mais diferentes crimes, que sem nenhuma 

racionalização, são agrupados em expiação a seus delitos. A cadeia, então, ao invés de 

instrumento de custódia para recuperação de presos, passa a ser verdadeira escola de 

graduação e, não raro, pós-graduação, para o canetamento de toda espécie de delituosidade. 

Inúmeras prisões, na quase totalidade dos estados brasileiros, estão, por assim 

dizer, formando mestres e doutores em crimes. 

Todos os governantes até aqui passados sabem que o sistema prisional brasileiro 

está em falência absoluta, mas pouco ou nada fazem para solucionar o problema, que tende a 

agravar-se, já que centenas de milhares de mandados de prisão que, entre outras razões (que 

não necessitam ser citadas, até porque são óbvias), não são cumpridos por falta de ter onde 

colocar aqueles contra quem pesam esses mandados. 

A conclusão a que se chega é de lógica irretorquível: esse tipo de clausura 

funciona como forte fator de reincidência criminal, contribuindo vigorosamente para o 

aumento da criminalidade.  
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Esperamos, sinceramente, que a nova mentalidade de execução penal no Brasil, 

sem desprezar suas peculiaridades e suas tradições normativas, consiga dignificar o tratamento 

dos condenados, derrubando as barreiras que um egresso de prisão encontra para retomar o 

seu lugar no seio da sociedade.  

Precisamos, urgentemente, conferir à função carcerária o relevo e o valor 

cientifico que ela merece para que se possa empregar, com eficiência e realismo, as soluções 

contidas no âmbito da sistemática penitenciária apropriada para cada conjuntura. 

Assim, nos vemos diante da perspectiva de manutenção da instituição prisão como 

um recurso punitivo que requer uma reestruturação total e urgente em todos os âmbitos de sua 

concepção. 
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QUESTIONÁRIO 

1. Nome 

2. Data de nascimento 

3. Cargo 

4. Data de admissão 

5. Órgão de orígem 

6. Estado civil 

7. Período em que exerce a profissão 

8. Horário de trabalho e causa que o levou a optar pela profissão.  


