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Lista de Abreviações 

 

ACP | Ação Civil Pública 

CDP | Centro de Detenção Provisória 
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CPP | Código de Processo Penal 

DPESP | Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

DIPO | Departamento Técnico de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária 
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Introdução 

 

 O presente relatório apresenta os resultados de pesquisa realizada pela Conectas 

Direitos Humanos no âmbito do projeto “Fortalecimento dos mecanismos de acesso à 

Justiça dos presos, em especial no Estado de São Paulo”, cujos objetivos específicos são: 

(a) contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento jurídico da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo, (b) zelar pela implementação do plano bianual da Defensoria do 

Estado de São Paulo resultante do III Ciclo de Conferências (2011) e (c) promover a 

interpretação constitucional respeitosa aos direitos humanos nos casos do Supremo 

Tribunal Federal envolvendo questões de processo penal, direito de defesa e acesso à 

Justiça. 

 

A pesquisa em tela liga-se ao objetivo específico “b” e procurou conhecer a 

implementação das diretrizes acordadas nas conferências estaduais da Defensoria Pública. 

Para isso, foi escolhida a diretriz “pleitear a concessão de liberdade em todos os casos de 

prisão cautelar, independentemente da análise de probabilidade de deferimento”, o que 

ensejou o estudo quantitativo de processos criminais para observar o cumprimento dessa 

orientação pelos(as) defensores(as) públicos(as). 

  

 A custódia cautelar tem sido objeto de diversos estudos recentes1 que denunciam 

não apenas seu uso abusivo, mas, sobretudo, os problemas sociais que dela decorrem. 

Presos provisórios constituem hoje 41,0%2 da população carcerária do Brasil,3 que é 

atualmente de mais de meio milhão de pessoas,4 dado que contribui decisivamente para a 

superlotação e para o agravamento das já péssimas condições das prisões.  

 

                                                           
1 Entidades que compõem a Rede de Justiça Criminal vêm se dedicando de forma privilegiada a este tema, 
estando concluídas e publicadas as pesquisas realizadas pela Associação pela Reforma Prisional, pelo Instituto 
Terra, Trabalho e Cidadania em parceria com a Pastoral Carcerária e pelo Instituto Sou da Paz.     
2 Disponível em: http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-
feira/relatorio-depen-versao-web.pdf 
3 É fundamental destacar que na produção do dado sobre a quantidade de presos(as) provisórios(as) no Brasil 
a referência é a sentença condenatória exarada pelo juízo singular. Desse modo, muitas das pessoas que são 
consideradas condenadas para fins de divulgação do dado na realidade não o são em caráter definitivo, ou 
seja, estão aguardando o trânsito em julgado da sentença condenatória sob privação da liberdade. Assim, 
pode-se afirmar que presos(as) provisórios(as) são, no mínimo, 34,8% da população prisional, não havendo 
informação precisa sobre o tamanho desse grupo. 
4 Segundo dados do Infopen relativos a junho de 2012 e disponíveis em http://portal.mj.gov.br/. Último 
acesso em 12 de junho de 2013. 
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O Estado de São Paulo concentra 34,7% da população prisional do país, sendo a 

unidade da federação que lidera o ranking de número absoluto de presos. Esse imenso 

contingente de pessoas está submetido a um regime de privações que compromete muito 

mais do que a liberdade: o sistema prisional brasileiro é marcado pela falta de assistência 

médica, odontológica, social ou jurídica adequada e pela extrema carência material, que 

acarreta um pesado ônus para os familiares e obriga a formação de relações de dependência 

entre os(as) presos(as), contribuindo para o fortalecimento das organizações criminosas nas 

prisões.  

 

A título de informação, o Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros recebe 

cerca de 50 pessoas por dia, a maior parte presos provisórios sem defesa constituída. A 

região metropolitana de São Paulo conta hoje com 19 CDP, com 13.032 vagas e 38.002 

pessoas presas.5 Não se trata, contudo, de um problema de falta de vagas: é preciso conter 

o crescimento da população prisional. A prisão, seja como medida cautelar ou como pena 

decorrente da condenação, deve ser utilizada como um recurso excepcional, quando não 

forem cabíveis as demais alternativas previstas na legislação – mas, não é isso o que se 

observa na prática.  

 

Não obstante, é preciso garantir a celeridade dos processos judiciais: o mutirão 

realizado pelo Conselho Nacional de Justiça entre 2010 e 2011 analisou 310 mil processos e 

devolveu à liberdade 24,8 mil pessoas que faziam jus a esse direito e que, no entanto, não 

haviam logrado alcançá-lo por falta de assistência jurídica.6 No curso da prisão provisória, a 

apreciação rápida do caso pelo sistema de justiça criminal é fundamental para evitar os 

efeitos danosos de uma situação que se iguala – ou é ainda pior – à mais grave condenação, 

sem que haja uma decisão nesse sentido. 

 

A Defensoria Pública tem um papel determinante no que concerne à redução dos 

efeitos danosos da prisão nas vidas das pessoas cautelarmente presas, já que recebe em até 

24 horas os autos das prisões em flagrante e pode, portanto, prontamente tomar 

providências com vistas à liberdade. Em São Paulo, devido à peculiar organização 

judiciária, os autos das prisões em flagrante são remetidos ao Departamento Técnico de 

Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (DIPO), que conta com uma equipe reduzida de 

                                                           
5 Informações disponíveis em http://www.sap.sp.gov.br/. Último acesso em 19 de junho de 2013. 
6 Relatório Mutirão carcerário: raio-X do sistema penitenciário brasileiro, Conselho Nacional de Justiça, 2012. 
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defensores(as) diante da imensa demanda. Após o recebimento da denúncia, fica a cargo 

dos(as) defensores(as) das varas criminais atuarem nos processos judiciais, tendo de lidar 

com um imenso volume de trabalho.7 É importante destacar, neste cenário, a atuação 

estratégica do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, que vem granjeando vitórias no 

que concerne aos direitos das pessoas privadas de liberdade, por meio de ações civis 

públicas e outras medidas.8 

 

A Defensoria Pública, prevista pela Constituição Federal de 1988 como “essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos 

os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”, foi implantada no Estado de São 

Paulo apenas em 2006,9 após grande mobilização social.10 A criação da DPESP veio, então, 

acompanhada da expectativa de que a instituição seria capaz de trazer um fôlego novo para 

um desacreditado sistema de justiça, notadamente conhecido por sua lógica mantenedora e 

reprodutora do status quo.11 Assim, o ativismo jurídico seria a marca de nascença da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, depositária das aspirações por transformação 

social cultivadas por diversos grupos tradicionalmente alijados do acesso à Justiça.    

 

Contudo, a tarefa de atingir as metas atribuídas à DPESP esbarra, entre outros 

fatores, na deficiência estrutural e no quadro reduzido de defensores(as). Dados do 4º 

                                                           
7 Artigo do Le Monde Diplomatique Brasil traz a informação de que o volume de trabalho impossibilita a 
prestação de assistência jurídica adequada: são 2.500 processos para cada defensor(a) público(a) atuante nas 
varas criminais do Fórum Criminal da Barra Funda (“Provisoriamente condenados... até que se prove o 
contrário”, Ano 6, nº 71, Junho de 2013, pp. 10-3).  
8 A DPESP ajuizou em 2013 ACPs em relação ao racionamento e à qualidade da água na Penitenciária de 
Guareí e à falta de atendimento médico nos CDPs I e II de Osasco e na Penitenciária I e CDP I de São 
Vicente. Em abril de 2012, um grupo de entidades, formado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 
Conectas, Ação Educativa, Pastoral Carcerária, Instituto Práxis de Direitos Humanos e Instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania, ingressou com Ação Civil Pública para garantir o direito à educação no período 
noturno para as mulheres presas da Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo. Vale ainda destacar a 
audiência pública realizada em 22 de novembro de 2012, sobre o fornecimento de produtos básicos de 
assistência material nos estabelecimentos prisionais. 
9 Lei complementar estadual nº 988 de 9 de janeiro de 2006. 
10 Em 2002, diversos setores sociais se organizaram no Movimento pela Criação da Defensoria, para 
pressionar o governo do Estado a criar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Até a criação da 
DPESP, em 2006, a assistência jurídica gratuita era prestada pela Procuradoria de Assistência Judiciária (PAJ), 
órgão da Procuradoria Geral do Estado. Sem autonomia e sem dotação orçamentária, a PAJ tinha uma 
atuação limitada em ações em que o próprio poder público ocuparia o polo passivo. Nas comarcas em que 
não havia PAJ e também nos casos de colidência, a assistência judiciária era exercida por advogados(as) por 
meio de convênios, sendo o mais expressivo aquele entre a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São 
Paulo e a Procuradoria Geral do Estado.  
11 Artigo 3º. A Defensoria Pública do Estado, no desempenho de suas funções, terá como fundamentos de 
atuação a prevenção dos conflitos e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da 
pobreza e da marginalidade, e a redução das desigualdades sociais e regionais (lei complementar estadual nº 
988/2006). 
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Relatório Nacional sobre Direitos Humanos no Brasil mostram que, em 2007, o Brasil 

possuía 1,9 defensores públicos para cada 100 mil habitantes. Nesse cenário, o Estado de 

São Paulo apresentava a menor relação de defensores por 100 mil habitantes, sendo esse 

número de apenas 0,2.12 No III Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, publicado 

pelo Ministério da Justiça em 2009, constatou-se que, na relação entre população-alvo 

(maiores de 10 anos com renda de até três salários mínimos) e defensores(as) públicos(as), 

São Paulo ficou entre os piores Estados, junto com Alagoas e Maranhão.13 

 

Atualmente, o Estado de São Paulo possui 615 defensores(as) públicos(as), sendo 

110 os(as) que atuam exclusivamente na área criminal.14 O contingente de promotores(as) 

de justiça e de juízes(as) – 1.90015 e 2.037,16 respectivamente – dão a dimensão da 

defasagem da Defensoria em relação as demais instituições do sistema de justiça. 

 

Defensoria Pública e Participação da Sociedade 

 

A implementação da DPESP veio acompanhada de mecanismos de participação 

social e de fiscalização externa.  

 

Dotada de independência, a Ouvidora-geral é um órgão de controle externo e foi 

criada com o intuito de ser um veículo de comunicação por meio do qual a sociedade 

pudesse se manifestar e participar de forma ativa da construção e avaliação dos serviços e 

servidores(as) da Defensoria. O(a) Ouvidor(a) e os membros de seu Conselho Consultivo 

são escolhidos entre representantes da sociedade civil.  

 

Luciana Cardoso17 aponta que o processo de definição das teses institucionais nos 

encontros anuais de defensores(as) públicos(as) organizados pela Escola da Defensoria 

também permite a participação social. Embora não haja previsão legal, foi 

                                                           
12 ADORNO, Sérgio; CARDIA, Nancy; PINHEIRO; Paulo Sergio (coords.). 4º Relatório Nacional sobre os 
Direitos Humanos no Brasil, 2010, pp. 17-8. 
13 Relatório III Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, Secretaria de Reforma do Judiciário/Ministério da 
Justiça, 2009, p. 105. 
14 Disponível em http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/. Último acesso em 29 de junho de 2013.  
15 Disponível em http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Informa%C3%A7%C3%A3o%20 
ao%20Cidad%C3%A3o/Perguntas_frequentes. Último acesso em 29 de junho de 2013. 
16 Disponível em http://www.tjsp.jus.br/EGov/Segmento/Institucional/Default.aspx?f=7. Último acesso 
em 29 de junho de 2013.  
17 CARDOSO, Luciana Zaffalon Leme. Participação social: inovações democráticas no caso da Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo, Dissertação de mestrado, EAESP-FGV, 2010. 
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institucionalmente estabelecida a participação a partir do II Encontro Anual de Defensores 

Públicos, em 2008, graças à provocação da Ouvidora-geral, que se encarrega de encaminhar 

as propostas da sociedade civil, ao lado dos núcleos especializados e dos(as) defensores(as). 

As teses institucionais devem “ser observadas por todos os membros da carreira, 

constituindo parâmetros mínimos de qualidade para atuação e elencando as estratégias e 

temas que deverão ser priorizados na rotina de atendimento”.18    

 

O Conselho Superior é o órgão deliberativo máximo da DPESP, responsável pela 

aprovação do plano de atuação, e em suas reuniões semanais ocorre o Momento Aberto, para 

manifestações de usuários(as) da Defensoria, de membros da sociedade e até mesmo de 

defensores(as) públicos(as). O inciso II do artigo 6º da lei complementar que instituiu a 

DPESP prevê que é direito das pessoas atendidas pela Defensoria a “participação na 

definição das diretrizes institucionais da Defensoria Pública e no acompanhamento da 

fiscalização das ações e projetos desenvolvidos pela Instituição, da atividade funcional e da 

conduta pública dos membros e servidores”. Para isso, há a previsão de ciclos de 

conferências públicas realizadas a cada dois anos, em que a sociedade tem a possibilidade 

de debater a atuação da instituição, iniciativa inédita em uma instituição jurídica do Estado 

paulista e que ilustra a singularidade de sua gestão.  

 

Do ciclo de conferências – formado por pré-conferências regionais e conferência 

estadual – resulta o plano bianual de atuação, que orienta o trabalho dos diversos órgãos da 

Defensoria. Foram realizados três ciclos de conferências desde a instauração da DPESP, 

nos anos de 2007, 2009 e 2011. O III Ciclo de Conferências da Defensoria Pública de São 

Paulo, que aconteceu entre maio e agosto de 2011, contou com 135 representantes da 

sociedade civil, escolhidos nas pré-conferências realizadas em diversas regiões do Estado de 

São Paulo. Foram aprovadas 50 diretrizes que passaram, por conseguinte, a integrar o 

plano de ação da Defensoria Pública no biênio seguinte. 

 

Conectas Direitos Humanos19 foi eleita delegada na pré-conferência ocorrida na 

região central de São Paulo em 8 de julho de 2011 e trabalhou pela aprovação de três 

propostas para o eixo temático da situação carcerária, quais sejam: (i) pleitear a concessão 

                                                           
18 Idem, p. 149. 
19 Na eleição dos delegados deve ser obedecida a proporção de 60% de representantes da sociedade civil e 
40% de integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Conselhos de 
Participação nas esferas municipal e estadual. A diversidade temática também deve ser contemplada na 
escolha dos representantes. 
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de liberdade em todos os casos de prisão cautelar, independentemente da análise de 

probabilidade de deferimento; (ii) atuar para que o processo de separação da criança da mãe 

presa seja gradual, em observância ao que prevê a resolução nº 4/09 do Conselho Nacional 

de Política Criminal Penitenciária (CNPCP); e (iii) aperfeiçoamento do acesso à informação 

processual pelo preso. 

 

A efetivação das propostas aprovadas não apenas se coaduna com os princípios 

institucionais da Defensoria Pública, como pode ter impactos muito significativos na vida 

das pessoas em situação de prisão. Desse modo, é preciso transpor a aprovação e 

promover o efetivo cumprimento das diretrizes. Nos I e II Ciclos de Conferências, a 

própria Defensoria procedeu à verificação da implementação dos planos de atuação, por 

meio da comissão permanente de monitoramento.20 A análise do relatório de 

monitoramento demonstra que essa avaliação é deficiente e utiliza, na maioria dos casos, 

critérios muito formais e genéricos. Para ilustrar a situação, tome-se o exemplo do relatório 

de monitoramento das propostas dos I e II Ciclos de Conferências, apresentado na III 

Conferência em 2011 assim informa: 

 

Proposta: Intensificar o contato pessoal do Defensor Público com o preso 

provisório para qualificar sua defesa processual. 

Ação realizada: Criação de novos cargos de defensores no Fórum Criminal da 

Barra Funda.  

 

Mesmo diante de uma ação que não foi especificamente concebida para o propósito 

de intensificar o contato entre defensor(a) e preso(a) provisório(a), a DPESP considerou 

que a proposta foi implementada. O problema que a proposta pretendia resolver 

relacionava-se à inexistência de uma política institucional que promovesse o contato 

pessoal entre defensor(a) e preso(a) como uma forma de melhorar a qualidade da defesa 

prestada. É sabido que a pessoa que responde ao processo criminal privada de liberdade e é 

assistida pela DPESP não raro encontra dificuldades para sua defesa, já que não recebe 

orientação jurídica adequada nem tem condições de arrolar possíveis testemunhas ou reunir 

provas a seu favor. Além disso, a ação realizada sequer informa quantos cargos foram 

                                                           
20 A comissão é formada por 1º, 2º e 3º Subdefensores Públicos-Gerais do Estado, Corregedor-Geral da 
Defensoria Pública, Ouvidor-Geral da Defensoria Pública, Diretor da Escola da Defensoria Pública, 
Coordenador da Comunicação Social e Assessoria de Imprensa e Coordenadores dos Núcleos Especializados 
da Defensoria Pública. 
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criados, se os(as) novos(as) defensores(as) têm contato pessoal com os(as) presos(as) com 

vistas ao aprimoramento da defesa, se os(as) defensores(as) que integravam os quadros da 

Defensoria foram orientados(as) a adotar esse procedimento e, ainda, se de fato houve 

alguma melhoria na qualidade da defesa. De forma similar, outras propostas são 

consideradas implementadas, utilizando-se como justificação ações pontuais, que não 

logram realmente atingir o objetivo que ensejou a proposição.  

 

Diante desse diagnóstico que aponta as deficiências do monitoramento do plano de 

atuação pela Defensoria, torna-se imprescindível a participação da sociedade também nessa 

tarefa. O controle social sobre o cumprimento das diretrizes resultantes da conferência 

bianual da DPESP pode ser positivo para que sejam repensados os critérios segundo os 

quais se considera implementada, ou não, uma determinada proposta, contribuindo, dessa 

maneira, para o fortalecimento da atuação da Defensoria e do próprio mecanismo 

participativo. Como decorrência desse trabalho, podem advir mecanismos mais eficazes 

para essa avaliação, seja ela conduzida de forma exclusiva pela Defensoria ou não. 

 

Isto posto, Conectas Direitos Humanos elaborou e executou projeto para 

monitorar a efetivação de uma diretriz aprovada na última conferência da DPESP, que 

consiste na formulação de pedido de liberdade em todos os casos de prisão cautelar, o que 

representa uma importante etapa na consolidação do acesso integral à Justiça pelos presos 

provisórios. 

 

Desafios Metodológicos e Metodologia Adotada 

 

 A equipe da pesquisa enfrentou uma série de dificuldades para realizar o 

levantamento que em grande parte revelam as resistências do próprio sistema de justiça 

criminal em tornar conhecida a dinâmica de seu funcionamento. Cumpre salientar que as 

informações relativas aos processos judiciais têm caráter público, salvo exceções em que se 

decreta o segredo de justiça. A regra é a publicidade, o que possibilita o acompanhamento 

das ações dos operadores do direito e, por conseguinte, o controle social do sistema de 

justiça. 

 

Em se tratando de pesquisa com o objetivo de verificar o cumprimento da diretriz 

“pleitear a concessão de liberdade em todos os casos de prisão cautelar, 
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independentemente da análise de probabilidade de deferimento”, o trabalho se voltou aos 

processos judiciais criminais remetidos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

 

Desse modo, houve tentativas de obter a relação de processos judiciais 

encaminhados para os defensores públicos das varas criminais do Complexo Judiciário 

Ministro Mário Guimarães, ou Fórum Criminal da Barra Funda, na Capital paulista. Assim, 

solicitou-se à DPESP a listagem dos processos criminais em que havia prisão cautelar, em 

que um(a) ou mais réus(rés) presos(as) eram por ela assistidos(as) e com denúncia posterior 

a 25 de maio de 2012, data da aprovação do plano de atuação bianual da Defensoria, 

baseado nas diretrizes aprovadas na III Conferência. 

 

Todavia, o pedido à DPESP não logrou sucesso, pois alegaram não ter essa lista 

consolidada.  

 

O passo seguinte consistiu na consulta ao distribuidor e ao Fórum Criminal da 

Barra Funda, para obter uma lista com os processos judiciais remetidos à DPESP a partir 

da data da aprovação do plano de atuação bianual. A mesma solicitação foi feita ao DIPO. 

Tanto no distribuidor quanto no DIPO a resposta foi de que essa relação não existia. 

 

Diante dessas dificuldades, foi preciso lançar mão de outra estratégia, qual seja, a 

consulta direta aos departamentos criminais, conhecidos como “cartórios”. A pouca 

disposição de ajuda dos(as) funcionários(as) foi o principal entrave, já que a equipe de 

pesquisa dependia de sua colaboração para a separação dos processos judiciais de acordo 

com os critérios estabelecidos – prisão cautelar, remessa à DPESP e denúncia com data 

posterior a 25 de maio de 2012. O atendimento prestado pelos(as) funcionários(as) dos 

cartórios tem como requisito o número do processo criminal que se deseja consultar; o 

argumento da publicidade dos autos – documentos estes que devem estar ao alcance da 

população – não tem força perante um método de trabalho que privilegia a excessiva 

burocratização e a imposição de barreiras para o acesso à informação. O fato que ilustra 

essa dificuldade de forma cabal é a situação encontrada na 2ª Vara Criminal, que será 

explicada adiante. 

 

Com a exigência dos números dos processos judiciais, recorreu-se em seguida ao site 

do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que contém uma ferramenta de busca online 
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chamada E-SAJ. Confirmando as expectativas, a busca no campo “nome da parte” 

(Defensoria Pública) trouxe pouquíssimos resultados, especialmente após a seleção manual 

pelo critério da data. O recurso ao site evidenciou que o banco de dados E-SAJ carece de 

uma atualização constante, bem como de padronização na alimentação. Percebeu-se que os 

processos que contam com a presença de advogados(as) constituídos(as) são mais 

frequentemente atualizados e mais recorrentes, o que não condiz com a realidade do 

sistema de justiça criminal.  

 

Insistiu-se na tentativa de usar a ferramenta de pesquisa online do TJSP, desta vez 

inserindo nomes de homens e de mulheres no campo “nome da parte”. A pesquisa 

avançou menos do que o previsto, tendo sido preenchidos 73 formulários com o uso dessa 

estratégia, com predominância nas 10ª, 15ª, 18ª e 31ª Varas Criminais.  

 

Desse modo, a pesquisa aponta para a urgente necessidade de investimento no 

serviço informatizado de consulta processual do Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo 

a possibilitar o acesso à informação a respeito de todos os feitos do sistema de justiça 

criminal. 

 

A alternativa que por fim se mostrou viável foi a de contatar diretamente os(as) 

juízes(as) responsáveis pelas varas criminais, com o intuito de garantir o acesso aos autos 

dos processos judiciais nos cartórios. A consulta nos cartórios, embora tenha viabilizado o 

estudo, teve que contornar os obstáculos que se apresentam quando se opta por examinar 

processos criminais em andamento: foi necessário realizar a coleta nos momentos em que 

os autos permaneciam no cartório, entre uma e outra remessa ao gabinete dos(as) juízes(as), 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública, e retornar diversas vezes para obter o maior 

número possível de informações. A presença da equipe no cartório para a realização da 

pesquisa possibilitou observar que o trâmite dos autos é lento diante da urgência de uma 

prestação jurisdicional célere nos casos em que há pessoas privadas de liberdade. 

 

Os(as) juízes(as) de quatro varas criminais, entretanto, não colaboraram para a 

realização da pesquisa, a despeito de explicações sobre o sigilo de qualquer informação que 

identificasse as pessoas envolvidas nos processos. Alegações de que a pesquisa atrapalharia 

o andamento normal dos processos, de que o pessoal dos cartórios estaria sobrecarregado e 

de que seriam necessários ofícios para acessar documentos que são, todavia, públicos foram 
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mobilizados como pretextos para impossibilitar o levantamento. A saída encontrada foi 

recorrer às pautas das audiências de instrução e julgamento de réus(rés) assistidos(as) pela 

DPESP e anotar os números dos processos judiciais, para posterior consulta nos cartórios. 

Essas pautas são disponibilizadas em um mural no corredor próximo à sala em que ocorre 

a audiência. Isso foi possível com o cálculo aproximado da data da audiência, tendo como 

base a data do oferecimento da denúncia, recorte da pesquisa. 

 

Apenas a 2ª Vara Criminal manteve-se até o final da coleta de dados refratária à 

pesquisa, sendo que a pauta de audiência não fica disponível para consulta pública como as 

das demais varas. O motivo alegado para a proibição do acesso aos autos foi a decretação 

de segredo de justiça em todos os processos judiciais em trâmite naquela vara, o que 

ensejaria a necessidade de autorização expressa das partes ou do(a) juiz(a). Contudo, no 

curso da pesquisa, descobriu-se que a decretação de segredo de justiça, era, na realidade, 

um erro de impressão do distribuidor do Fórum Criminal, que fazia constar a expressão 

“segredo de justiça” na capa de todos os processos, quer fossem efetivamente protegidos 

pelo sigilo, quer não.  

 

Deste modo, fica clara a indisposição encontrada na 2ª Vara Criminal em permitir o 

acesso do público aos processos judiciais que ali tramitam, evidenciada tanto pela recusa à 

realização da pesquisa, quanto pela não divulgação da pauta de audiências. Ademais, a 

resignação dos(as) funcionários(as) e magistrados (as) diante de um erro óbvio, aceitando 

que todos os processos fossem etiquetados como protegidos pelo segredo de justiça, é 

demonstrativa de uma postura incongruente com o princípio da publicidade.  

 

Ainda que se tenha conseguido, de forma satisfatória, acessar os autos dos 

processos por meio da autorização judicial – fato que compeliu a colaboração dos(as) 

funcionários(as) dos cartórios –, vale ressaltar que é preciso repensar o modelo 

hierarquizado e burocrático que impede ou obstaculiza a publicidade desses documentos, 

frustrando o monitoramento do sistema de justiça criminal não apenas por profissionais 

ligados às universidades, mas, sobretudo, pela sociedade de modo geral. 

 

Malgrado todas as dificuldades relatadas, a pesquisa traçou um retrato fidedigno da 

dinâmica da prisão provisória na cidade de São Paulo. Para tanto, foram consultados 481 

processos judiciais, sendo 390 processos com data da denúncia posterior ao plano bianual 
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de atuação da Defensoria, e 91 com data anterior. O objetivo foi verificar não somente o 

cumprimento da proposta aprovada na conferência da DPE, mas em que medida há 

diferença entre uma situação pré-diretriz e uma pós-diretriz, isto é, qual o impacto da 

aprovação da diretriz na atuação concreta dos(as) defensores(as) públicos(as). 

 

Conforme se relatou acima, houve muitas tentativas no sentido de dimensionar o 

número de processos com réus(rés) presos(as) remetidos aos(às) defensores(as) 

públicos(as) atuantes nas varas criminais do Fórum Criminal da Barra Funda. As relações 

dos processos foram solicitadas com bastante insistência em diversos setores, sem sucesso. 

Assim, a estratégia que ao final possibilitou a coleta de dados foi examinar os autos dos 

processos nos cartórios, disponibilizados após a autorização dos(as) juízes(as) de direito 

corregedores(as) das varas. Entre agosto e dezembro de 2012, a equipe de pesquisa acessou 

sistematicamente todos os processos judiciais em que havia pessoas provisoriamente presas 

assistidas pela DPESP e que haviam sido liberados para consulta por funcionários(as) do 

cartório. Nesse sentido, frise-se, a amostra da pesquisa é aleatória, sendo que, dentre 

aqueles que atendiam aos recortes da pesquisa, não foi feita qualquer seleção do perfil do 

processo.  

 

Assim, a pesquisa se voltou efetivamente aos processos criminais, ou seja, aos 

acontecimentos que deram origem a inquéritos policiais cujos relatórios finais, que ficam a 

cargo do(a) delegado(a) de polícia, foram remetidos ao(à) promotor(a) de justiça, que 

decidiu oferecer denúncia que foi, por seu turno, recebida pelo Poder Judiciário. Logo, 

restaram excluídos do estudo os casos cujo trâmite judicial se encerra no DIPO e quando 

não há oferecimento da denúncia. 

 

Embora não seja possível afirmar que se trata de um levantamento exaustivo, seria 

equivocado pensar que só através dele se poderia responder à questão que orienta o estudo, 

qual seja, se há ou não pedido de liberdade formulado pela Defensoria Pública nos 

processos em que há prisão cautelar. Um só processo em que tal pedido não tivesse sido 

feito já comprovaria que a diretriz do plano de atuação da DPESP não estaria sendo 

cumprida. Porém, a pesquisa foi além e procurou descobrir se há uma racionalidade que 

regula a intervenção dos(as) defensores(as), isto é, se as medidas tomadas seguem um 

padrão e, em caso positivo, de acordo com quais critérios.  
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Para a coleta de dados, foi concebido um instrumento de pesquisa com os blocos (i) 

informações preliminares para identificação do processo; (ii) perfil do(a) acusado(a); (iii) 

dados relativos ao crime; (iv) dados relativos ao processo; (v) dados sobre pedido (liberdade 

provisória ou outra cautelar); e (vi) dados sobre a sentença.21 A partir do formulário 

construiu-se um banco de dados que foi alimentado com as informações coletadas. Em 

alguns casos, o preenchimento foi prejudicado pelo fato de se tratar de uma pesquisa que 

lidou com processos em andamento. Por essa razão, o bloco de questões sobre o desfecho 

processual foi o que teve maior incompletude de informações, pois na grande maioria dos 

casos não havia sentença no momento da coleta. Posteriormente, procedeu-se ao 

processamento dos dados no qual se baseia grande parte deste relatório.  

 

Apresentação e Análise dos Resultados 

 

 A presença de pedidos judiciais, elaborados pela DPESP, visando à liberdade das 

pessoas cautelarmente presas, foi o principal propósito do estudo, ao permitir constatar se 

a diretriz “pleitear a concessão de liberdade em todos os casos de prisão cautelar, 

independentemente da análise de probabilidade de deferimento”, resultante do III Ciclo de 

Conferências da Defensoria Pública de São Paulo, está sendo cumprida pelos(as) 

defensores(as) públicos. 

 

Os dados apresentados a seguir foram coletados a partir da consulta in loco a 390 

processos criminais, distribuídos em 30, das 31, varas criminais do Fórum Criminal da 

Capital, situado no bairro da Barra Funda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 O formulário de coleta de dados se encontra no apêndice deste relatório. 
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Gráfico 1. Distribuição dos processos consultados de acordo com a vara criminal (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

Nos 390 processos criminais acessados pela pesquisa havia 470 pessoas figurando 

como réus e rés. Para os fins deste relatório, cada pessoa que responde ao processo 

criminal foi considerada um caso, tendo em vista que, em processos com múltiplos réus e 

rés, a dinâmica processual e seu desfecho podem ser diferentes para cada um(a) deles(as). 

Observar as diferenças no tratamento dispensado pelo sistema de justiça criminal de 

acordo com variáveis como sexo, cor, idade, situação de moradia e trabalho e presença de 

antecedentes foi um dos objetivos do levantamento. 

 

Perfil da pessoa acusada 

 

Gráfico 2. Sexo da pessoa que responde a processo criminal (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 
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Gráfico 3. Cor da pessoa que responde a processo criminal (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

Gráfico 4. Faixa etária das pessoas que respondem a processo criminal (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

Em relação ao perfil das pessoas que estão respondendo aos processos criminais, é 

possível afirmar que se trata de uma população formada majoritariamente por homens 

(93,8%) e bastante jovem, sendo a faixa etária mais comumente registrada a que vai dos 18 

aos 25 anos de idade (56,0%). Pessoas com 18 anos de idade constituem a maioria (moda) e 

perfazem 10,9% dos casos. Outros 7,7% dos casos são de pessoas com 19 anos de idade e 

8,5%, com 20 anos. A pouca idade ostentada pela maior parte das pessoas provisoriamente 

presas pode evidenciar, por um lado, o precoce engajamento à criminalidade e, por outro, o 

padrão de atuação da polícia. De todo modo, observa-se uma dupla vulnerabilidade dessa 

parcela da população: a cooptação para a prática de crimes e a maior suscetibilidade à 

prisão em flagrante.    
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A grande maioria foi classificada como parda (46,6%) e 15,7%, como preta. Ao 

considerar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011 

para a região metropolitana de São Paulo, é evidente a desproporção, pois pardos perfazem 

32,2% e pretos, 7,3% da população.22 

 

Gráfico 5. Escolaridade (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

Gráfico 6. Situação de trabalho (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

 Em relação ao trabalho, as informações coletadas a partir dos autos dos processos 

criminais apontam que 40,9% dos réus e rés estavam em situação de desemprego ou não 

tinham ocupação no momento da prisão, enquanto 50,8% estavam empregados ou tinham 

                                                           
22 Dados da PNAD 2011 disponíveis em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo= 
PD336. Último acesso em 16 de junho de 2013. 
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ocupação. Em 8,3% dos casos não havia informação quanto ao trabalho. No que diz 

respeito à situação de trabalho, é importante salientar que o trabalho sem a garantia de 

direitos trabalhistas e com baixos rendimentos é predominante.  

 

Considerando as ocupações, 12,1% exerciam funções ligadas à construção civil 

(pedreiro, servente, pintor, etc.) e 11,9% eram ajudantes ou auxiliares de serviços gerais. 

Outros 2,6% das pessoas identificaram-se como estudantes no momento da prisão. A 

posição ocupada no mercado de trabalho em postos que exigem nenhuma ou pouca 

qualificação é coerente com a baixa escolaridade registrada: a faixa que vai do analfabetismo 

ao fundamental completo abarca 78,4% das pessoas que estavam respondendo ao processo 

criminal. Apenas um réu, acusado de roubo, tinha ensino superior incompleto e nenhum 

tinha diploma de curso superior. 

 

Dados sobre a ocorrência 

 

Gráfico 7. Crime imputado na denúncia (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

 Em relação ao dado a respeito do crime imputado na denúncia pelo Ministério 

Público, em 88,1% dos casos a acusação versava sobre apenas um tipo penal. No restante 

dos casos (11,9%) em que havia a presença de mais de um crime, optou-se por eleger o 

mais grave ou aquele que efetivamente ensejou a prisão para o processamento dos dados. 

No primeiro critério, a presença de violência ou a quantidade de pena cominada davam a 

medida da gravidade. O segundo critério foi utilizado nos casos em que havia um crime 

qualquer e resistência (art. 329 do CP) ou corrupção de menores (art. 244-B do ECA) ou 

falsa identidade (art. 307 do CP).      
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Nos 470 casos analisados pela pesquisa, prevalecem os crimes patrimoniais (74,0%), 

sendo o roubo o tipo penal mais recorrente (51,5%). Em segundo lugar aparece o tráfico 

de drogas (23,2%). Em 14,7% do total de ocorrências de tráfico de drogas (109 casos), 

houve também a imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei 11.343/06).  

 

É importante salientar que esse dado diz mais respeito à atuação da polícia e dos 

demais órgãos do sistema de justiça criminal do que à ocorrência de crimes, de acordo com 

o fenômeno da seletividade, segundo o qual instâncias repressivas privilegiam um 

determinado conjunto de indivíduos e suas condutas. Os agentes encarregados da vigilância 

policial e do processamento dos crimes têm sua atuação pautada por uma lógica 

classificatória que mascara o cometimento de crimes por indivíduos de classes mais 

abastadas e que leva massivamente à prisão apenas pessoas tachadas como perigosas. 

 

Gráfico 8. Tipo de prisão (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

 As prisões, realizadas entre 26 de janeiro e 24 de outubro de 2012, resultaram 

majoritariamente de flagrantes (98,3%), sendo bastante reduzida a quantidade de prisões 

preventivas ocasionadas por cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária 

no curso de uma investigação. Esse dado revela de forma contundente a maneira pela qual 

se dá a atuação do sistema de justiça criminal e evidencia um desequilíbrio entre as 

atividades de repressão (flagrantes) e de investigação (cumprimento de mandados). 

Resultado bastante semelhante consta do relatório da pesquisa “Prisões em flagrante na 

cidade de São Paulo”, conduzida pelo Instituto Sou da Paz: 
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“Aqui cabe uma reflexão sobre o modelo de polícia adotado no Brasil, que parece estar mais 

voltado para a atuação no pós-crime com a atividade ostensiva de repressão no que no 

fortalecimento da investigação e inteligência policial.”23     

 

Dados sobre pedido de liberdade 

 

Gráfico 9. Existência de pedido de liberdade (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

Gráfico 10. Tipo de pedido de liberdade (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Existência de pedido de medida cautelar diversa da prisão (%) 

                                                           
23 Relatório da pesquisa Prisões em flagrante na cidade de São Paulo, Instituto Sou da Paz, 2012, p. 36. 
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Fonte: TJSP e Conectas. 

 

 No que concerne à existência de pedido de liberdade nos autos, verificou-se que em 

58,3% dos casos não havia qualquer medida com vistas à obtenção da liberdade da pessoa 

acusada. Na imensa maioria dos casos (95,2%) em que havia pedido de liberdade, ele foi 

feito pelos(as) defensores(as) públicos lotados(as) nas varas criminais singulares, tendo o 

restante dos pedidos (4,8%) sido feitos por defensores(as) públicos(as) atuantes no DIPO. 

 

Considerando a totalidade de casos (188) em que foi constatado pedido de 

liberdade, em 72,9% deles o pedido versava sobre a revogação da prisão preventiva e em 

23,9% tratava-se de pedido de liberdade provisória. Em 70,2% dos casos em que se 

constatou o pedido de liberdade, houve também o pedido de aplicação de medida cautelar 

diversa da prisão.  

 

O rol de medidas cautelares está consignado no artigo 319 do Código de Processo 

Penal, que foi alterado pela lei 12.403/2011: 

 
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:  

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, 

para informar e justificar atividades;  

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante 

desses locais para evitar o risco de novas infrações;  

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias 

relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;  

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou 

necessária para a investigação ou instrução;  
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V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o 

investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;  

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica 

ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações 

penais;  

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com 

violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-

imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;  

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos 

do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência 

injustificada à ordem judicial;  

IX - monitoração eletrônica.  

 

Além dessas medidas cautelares, os artigos 317 e 318 do CPP preveem também a 

prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva a pessoas maiores de 80 anos, pessoas 

extremamente debilitadas por motivo de doença grave, pessoas que são imprescindíveis aos 

cuidados especiais de pessoas menores de seis anos de idade ou com deficiência e mulheres 

gestantes a partir do sétimo mês de gravidez ou com gravidez de alto risco.  

 

Avaliando-se o conjunto de casos em que houve o pedido de medida cautelar 

diversa da prisão (136), tem-se que em 109 deles o(a) defensor(a) público(a) não especificou 

qual medida deveria ser aplicada e em outros oito, embora não houvesse especificação da 

medida, pedia-se que não fosse arbitrada fiança para a concessão da liberdade. Nos poucos 

casos restantes, o pedido versava sobre a aplicação das medidas previstas nos incisos I, IV e 

V do artigo 319 do CPP. 

 

Em 7,2% do total de casos examinados pela pesquisa, o(a) juiz(a), de ofício, 

revogou a prisão preventiva ou concedeu a liberdade provisória. Em sete desses 34 casos, a 

liberdade provisória foi concedida mediante recolhimento de fiança, o que ensejou o 

pedido, pela DPESP, de isenção ou diminuição do valor da fiança em dois casos24.  

                                                           
24

 A impetração de habeas corpus ao Tribunal de Justiça de São Paulo para a obtenção da liberdade das 
pessoas preventivamente presas foi raramente observada: verificou-se a existência de HC em três casos 
em que houve pedido de liberdade na vara e em outros três casos em que não houve. Assim, é possível 
concluir que o HC não é uma estratégia corriqueira, seja como única forma de obter a liberdade, seja 
como forma subsidiária ao pedido na vara criminal, ao menos no início da instrução criminal. Tendo-se 
em conta que a pesquisa teve como objeto processos em andamento, é plausível supor que o número 
de habeas corpus impetrados possa ser maior ao longo da persecução. 
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Gráfico 12: Intervalo entre prisão e pedido, em faixas de dias (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

O gráfico 12 evidencia quantos dias após a pessoa ter sido presa foi feito o pedido 

de liberdade. Nota-se que 27,9% dos pedidos foram realizados até 30 dias após a prisão, 

27,8% dos pedidos foram feitos entre 31 e 60 dias, 28,3% entre 61 e 90 dias e 16,0% após 

o decurso de mais de 91 dias contados a partir do momento em que a pessoa foi presa. Os 

dados revelam a concentração da atuação da Defensoria Pública nos primeiros três meses 

da prisão, havendo, como seria de se esperar, a apresentação mais intensiva de pedidos de 

liberdade no período que vai até 10 dias após a prisão (19,3%). Cabe questionar, entretanto, 

por que esse número não é ainda maior, já que a prisão afeta de forma muito profunda a 

vida das pessoas presas e de suas famílias e um dia a mais na prisão significa enorme 

sofrimento. 

 

Gráfico 13. Intervalo entre prisão e coleta de dados, em faixas de dias (%) 
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Fonte: TJSP e Conectas. 

 

O gráfico 13 permite observar que o trabalho de coleta de informações por parte da 

equipe de pesquisa concentrou-se no período “acima de 100 dias” (49,0%). O gráfico 

evidencia, ainda, que mais de 70% dos processos foram consultados quando já haviam 

transcorrido mais de 80 dias desde a prisão. Ao mesmo tempo, de acordo com o gráfico 12, 

quase 80% dos pedidos de liberdade constatados nos processos foram feitos até 80 dias 

depois da prisão.  

 

0,4 0,2 
0,8 

4,7 

6,9 

8,8 

7,3 

10,3 

11,6 

10,1 

11,8 

6,2 

3,9 4,1 

12,4 

de 11
a 20

de 21
a 30

de 31
a 40

de 41
a 50

de 51
a 60

de 61
a 70

de 71
a 80

de 81
a 90

de 91
a 100

de 101
a 110

de 111
a 120

de 121
a 130

de 131
a 140

de 141
a 150

acima
de 150



 

Página 26 de 42 
 

Gráfico 14. Comparação de intervalos entre prisão e pedido e entre prisão e coleta de 

dados, em faixas de dias (%).

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

A estratégia de coleta de dados considerou a necessidade de consultar os autos dos 

processos criminais após decurso de tempo suficiente para a apresentação do pedido de 

liberdade. Por se tratar de pesquisa que lidou com casos em andamento, é razoável supor 

que poderia ter sido apresentado algum pedido de liberdade após o momento da coleta, 

mas os números anteriormente mencionados possibilitam inferir que a probabilidade de 

isso ter ocorrido de forma ampla é bastante baixa. O gráfico 14 demonstra que o momento 

da coleta de dados foi, em regra, posterior ao momento do pedido de liberdade.  

 

O fato de os (poucos) pedidos flagrados nos processos se distribuírem com alguma 

regularidade ao longo de pouco mais de 100 dias é um resultado de pesquisa inesperado e 

que demandaria maior investigação sobre as razões que impelem os(as) defensores(as) 

públicos(as), tendo em vista que os dados indicam não ser a urgência em questionar a 

prisão cautelar.   

 

É interessante observar, ainda, o papel exercido pelo Ministério Público de São 
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requerida a liberdade do(a) réu(ré), o membro do MP se posicionou contrariamente à 

concessão. Os dados mostram que há um alinhamento entre a manifestação do Ministério 

Público e a decisão judicial: na maioria dos casos em que o MP se manifestou pelo 

indeferimento do pedido, a decisão seguiu o parecer. Essa conclusão também pode ser 

encontrada no relatório do projeto Tecer Justiça, realizado pelo Instituto Terra, Trabalho e 

Cidadania (ITTC) e Pastoral Carcerária.25   

 

Gráfico 15. Decisão judicial sobre o pedido de liberdade (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

 A apreciação dos casos em que houve pedido de liberdade (188) possibilita 

constatar que em cinco casos o pedido foi prejudicado pela concessão da liberdade de 

ofício e, considerando-se o conjunto restante de casos, 71,0% dos pedidos de liberdade 

foram indeferidos e apenas 11,5% foram deferidos. Como a pesquisa se voltou a processos 

judiciais em andamento, em 16,4% dos casos não havia ainda decisão a respeito do pedido 

realizado pela Defensoria. 

 

Nos casos em que houve deferimento do pedido (21 casos), o fundamento da 

decisão volta-se principalmente ao cometimento de crime sem violência ou grave ameaça e 

à ausência de antecedentes criminais. Nas situações em que o pedido de liberdade foi 

indeferido, é possível associar um maior número de indeferimentos ao perfil da pessoa 

presa, isto é, aquelas sem residência fixa, sem ocupação e com antecedentes criminais têm, 

segundo os dados coletados pela pesquisa, menores chances de alcançarem a liberdade, 

independentemente da gravidade do crime cometido. 

                                                           
25 BLANES, V. Denise; CERNEKA, Heidi Ann; JESUS FILHO, José de; MATSUDA, Fernanda Emy; 
NOLAN, Michael Mary (coords.). Tecer Justiça: presas e presos provisórios na cidade de São Paulo, São Paulo: 
ITTC, 2012, pp. 62-3. 
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Conforme anteriormente ressaltado, o campo correspondente à informação sobre a 

sentença foi o mais afetado pelo fato de a pesquisa abordar processos em andamento. Em 

apenas 50 do total de casos examinados constava sentença na ocasião da coleta: 48 pessoas 

foram condenadas pelo(a) juiz(a) da vara criminal e duas pessoas, um homem e uma 

mulher, foram absolvidas.  

 

No primeiro caso, trata-se de um homem de 24 anos de idade, com residência fixa e 

com antecedentes criminais, acusado de roubo. Preso em flagrante em 27 de maio de 2012, 

o rapaz teve pedido da DPESP em favor de sua liberdade. O Ministério Público 

manifestou-se contrariamente ao deferimento e o(a) juiz(a) concordou com o parecer, não 

concedendo a liberdade em “prol da ordem pública: atividade demasiadamente lesiva à paz 

social vinculada a crimes com violência e grave ameaça”. Assim, o jovem permaneceu 

privado de sua liberdade durante toda a instrução criminal, por aproximadamente quatro 

meses, até a prolação da sentença absolutória.  

 

O segundo caso ilustra de forma ainda mais pungente a desproporcionalidade da 

medida cautelar face o desfecho processual. Uma mulher de 34 anos de idade, sem 

antecedentes criminais, com residência fixa e com ocupação foi presa em flagrante em 5 de 

junho de 2012, sob a acusação de tentativa de furto. Não houve concessão de liberdade de 

ofício, tampouco foi apresentado pedido de liberdade pela Defensoria Pública. Em 4 de 

dezembro de 2012, a mulher foi absolvida e pôde, enfim, gozar de sua liberdade, após uma 

longa – e desnecessária – passagem pela prisão. 

 

Embora se tenham acessado poucos processos judiciais em que havia sentença de 

primeiro grau, os casos acima relatados são exemplos de injustiças produzidas pelo uso 

abusivo da prisão cautelar, mantendo em condições indignas pessoas que, ao final, foram 

absolvidas das acusações que pendiam sobre elas. 

 

Em alguns processos analisados, as circunstâncias do cometimento do crime 

sinalizavam a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância ou bagatela, 

ou seja, condutas que não lesam de forma significativa bens jurídicos considerados 

importantes e que, por isso, não deveriam acionar a máquina judiciária. Esse princípio não 

tem um estatuto legal, mas vem sendo amplamente aplicado pelos tribunais.  
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“Para afastar a tipicidade penal de uma conduta, ou seja, não considerar crime um ato ilegal, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu a necessidade de quatro requisitos: mínima 

ofensividade da conduta, total ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão jurídica.”26              

  

Do total de casos que constituíram o material empírico do estudo (470), 25 diziam 

respeito a situações em que se identificava o princípio da insignificância, como furtos de 

peças de roupa, roubo de fraldas, xampu e lâmina de barbear. Em apenas um caso houve 

concessão de liberdade de ofício. Em 15 desses casos a DPESP realizou pedido de 

liberdade. Contudo, nenhum desses pedidos foi deferido na vara criminal.  

 

Vale destacar dois casos abordados pela pesquisa. Em um deles, um homem sem 

antecedentes criminais e com residência fixa foi acusado de tentar furtar dez revistas de 

uma banca de jornais com vistas à obtenção de recursos para a compra de medicamentos. 

Preso em flagrante, o homem foi levado ao Instituto Médico Legal para realização de 

perícia, onde se constatou violação à integridade física por instrumento cortante. Na vara 

criminal, foi concedida, de ofício, liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. 

 

Em outro caso, um homem com residência fixa, ocupação lícita e sem antecedentes 

criminais foi preso em flagrante pela tentativa de furto a um supermercado – duas 

embalagens de queijo e presunto, sabonete e xampu eram os bens que nem chegaram a ser 

subtraídos. Não houve pedido de liberdade pela DPESP, o Ministério Público não deu 

parecer favorável à soltura e também não houve concessão de liberdade de ofício. No 

momento da consulta ao processo, o réu estava preso há dois meses, por um crime não 

violento e que não representou qualquer lesão ao patrimônio do supermercado.      

 

Gráfico 16. Existência de pedido de liberdade e comparação com grupo de controle (%) 

                                                           
26 Disponível em http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.tex 
to=109585. Último acesso em 19 de junho de 2013. 
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Fonte: TJSP e Conectas. 

 

Em comparação com o grupo de controle, verifica-se que há um pequeno aumento 

na quantidade de casos em que os(as) defensores(as) públicos(as) apresentam pedidos de 

liberdade em favor de pessoas cautelarmente presas após a aprovação do plano bianual de 

atuação da Defensoria. Entretanto, é notável que a diretriz não foi efetivamente 

implementada, já que persiste o reduzido número de pedidos face ao universo de casos. 

Ademais, a mudança na atuação foi tímida, não se podendo afirmar que decorre da 

aprovação da diretriz ou não.  

 

Cruzamento entre pedido de liberdade e outras variáveis 

 

 Para conhecer mais a fundo a atuação da DPESP e investigar se há critérios que 

orientam os(as) defensores(as) diante da prisão provisória, procedeu-se à realização de 

alguns cruzamentos que permitissem sua visualização.  

 

O sistema de justiça criminal opera também de acordo com categorias 

extrajurídicas, tanto para selecionar as pessoas que a ele são submetidas, quanto para 

efetuar o processamento dos casos. Desse modo, procurou-se descobrir se o trabalho 

dos(as) defensores(as) segue a mesma lógica seletiva.     

 

Gráfico 17. Existência de pedido de liberdade e crime cometido (%) 
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Fonte: TJSP e Conectas. 

 

 O cruzamento das variáveis “existência de pedido de liberdade” e “crime 

imputado” revela que nos crimes contra o patrimônio (roubo e furto), há uma proporção 

maior de pedidos de liberdade do que nos crimes relacionados a drogas.  

 

Todavia, é curioso observar que a taxe de pedidos de liberdade nos crimes de furto 

e roubo são extremamente próximas. Surpreende a inexistência de maior quantidade de 

pedidos em se tratando do furto, já que é uma conduta praticada sem violência ou grave 

ameaça, diferentemente do roubo. Além disso, o furto é um crime que comporta, no curso 

da persecução criminal, a suspensão condicional do processo e, na hipótese de condenação, 

penas mais baixas, possibilidade de substituição por pena alternativa e, também, 

possibilidade de regime inicial aberto.  

 

Dessa maneira, o furto é um crime que demonstra de forma mais eloquente a 

desproporcionalidade da contenção cautelar perante a resposta do sistema de justiça 

criminal, pois aquela se mostra muito mais gravosa do que esta – o que evidencia o uso do 

mecanismo da prisão provisória como a antecipação de uma pena que nem mesmo se 

concretiza. 

 

Tabela 1. Sexo e existência de pedido de liberdade (NA) 

 

 Sim Não NC 

56,3 55,0 

63,3 

42,5 43,0 

34,9 

1,2 2,0 1,8 

Furto Roubo Tráfico de drogas

não

sim

não consta
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Masculino 176 257 8 

Feminino 12 17 0 

Total 188 274 8 

Fonte: TJSP e Conectas. 

  

Embora o número de mulheres no banco de dados da pesquisa seja bastante 

reduzido, os resultados permitem refletir sobre a posição da mulher no sistema de justiça 

criminal. A lei processual penal confere a possibilidade de as pessoas responsáveis por 

crianças menores de seis anos de idade, grávidas a partir do sétimo mês de gestação e com 

gravidez de alto risco receberem medidas cautelares e não permanecerem presas. 

Entretanto, a tabela anterior mostra que não há diferenças expressivas entre homens e 

mulheres no que concerne aos pedidos de liberdade. 

 

Gráfico 18. Existência de pedido de liberdade e cor registrada (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

 

O cruzamento entre o dado sobre a existência de pedido e o dado sobre a “cor” 

mostrou uma diferença insignificante entre “branca” e a categoria agregada “parda e preta”. 

O mesmo ocorreu no concernente à presença de antecedentes criminais: não há diferença 

relevante que demonstre haver uma escolha para beneficiar um dos grupos. 

 

Gráfico 19. Existência de pedido de liberdade e presença de antecedentes criminais (%) 
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Fonte: TJSP e Conectas. 

 

A presença de antecedentes criminais não se mostrou como um elemento que 

produz diferença na existência de pedido de liberdade. A diferença porcentual entre os 

pedidos realizados nas duas situações é muito pequena, não permitindo que se faça uma 

afirmação de que a presença de antecedentes seja um fator que determina, ou mesmo que 

influencia, a atuação da Defensoria no que diz respeito aos pedidos de liberdade. 

  

Gráfico 20. Existência de pedido de liberdade e situação de residência (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 

  

Gráfico 21. Existência de pedido de liberdade e situação de trabalho (%) 
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Fonte: TJSP e Conectas. 

 

A situação de moradia da pessoa provisoriamente presa parece ter alguma 

importância na decisão do(a) defensor(a) público(a) em apresentar ou não o pedido de 

liberdade: há 11,5% a mais de pedidos em se tratando de pessoas com residência fixa. A 

situação de trabalho, que potencialmente exerceria o mesmo efeito, curiosamente parece 

funcionar no sentido contrário, havendo mais pedidos de liberdade em favor das pessoas 

que declararam não ter ocupação.  

 

Para sanar essa dificuldade de compreensão do fenômeno, procedeu-se à 

construção de categoria que abrangesse as três variáveis – situação de moradia, situação de 

trabalho e presença de antecedentes – e, em seguida, ao cruzamento com a informação 

sobre a existência de pedido visando à liberdade. 

 

Gráfico 22. Existência de pedido de liberdade e presença de antecedentes e situação de 

residência e trabalho (%) 

 

Fonte: TJSP e Conectas. 
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O gráfico anterior revela que os pedidos de liberdade se distribuem de forma 

praticamente igual entre os dois grupos, não havendo, consequentemente, como identificar, 

a partir dos dados coligidos, quais são os fatores que explicam a atuação dos(as) 

defensores(as) públicos(as) perante os casos de prisão provisória. Os dados coletados pela 

pesquisa, portanto, não indicam que os(as) defensores(as) públicos(as) apresentam pedidos 

de liberdade de acordo com o perfil da pessoa presa. Nem mesmo a análise combinada das 

categorias descritivas do perfil e do crime do qual a pessoa está sendo acusada permitem 

esclarecer essa questão.  

 

Considerações finais 

 

A proposta da pesquisa era verificar se a diretriz “pleitear a concessão de liberdade 

em todos os casos de prisão cautelar, independentemente da análise de probabilidade de 

deferimento” estava sendo cumprida pelos(as) defensores(as) públicos(as). Para isso, foram 

consultados 481 processos, selecionados aleatoriamente, em trâmite nas varas criminais do 

Fórum Central Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Não apenas constatou-se que a 

diretriz não vem sendo cumprida, como a medida desse descumprimento e, ainda, o 

impacto que a diretriz teve na atuação da DPESP. 

 

O pedido de liberdade em favor de pessoas assistidas pela Defensoria está presente 

em menos da metade dos casos analisados. Em comparação com a situação anterior à 

aprovação do plano bianual que contempla a diretriz estudada, há um ligeiro aumento – de 

34,7% para 40,0% –, mas é preciso avançar mais na direção da garantia de direitos da 

população presa, sobretudo no que tange o acesso à Justiça.       

 

Como se não bastasse o baixo número de pedidos visando à liberdade das pessoas 

cautelarmente presas, o sistema de justiça criminal como um todo parece impermeável à 

concessão da liberdade a pessoas que respondem a processos judiciais. Em uma quantidade 

reduzida de casos (7,2%) houve a concessão de liberdade de ofício pelo juiz e diante dos 

pedidos de liberdade formulados pela DPESP os(as) juízes(as) decidiram contrariamente 

em 71,0% – embora o número possa ser ainda maior, considerando que 16,4% dos pedidos 

não haviam sido apreciados na ocasião do encerramento da coleta de dados. 
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Já o Ministério Público, quando instado a manifestar-se sobre os pedidos de 

liberdade, posicionou-se contrariamente à sua concessão em 85,6% das situações, 

recebendo expressiva concordância do Judiciário. Vale destacar que o(a) promotor(a) de 

justiça pode, a qualquer tempo ao longo da investigação policial ou da persecução criminal, 

requerer a liberdade ou a aplicação de outra cautelar, exercendo seu papel de fiscal da lei, 

sempre que entender que a prisão não é adequada ao caso concreto. Isso não aconteceu em 

nenhum dos processos examinados. A pesquisa Prisões em flagrante na cidade de São Paulo, ao 

analisar a dinâmica dos inquéritos na fase policial e no DIPO, chegou a conclusão similar: 

 

“Destaca-se a inclinação funcional do MP em atuar como órgão acusatorial, em detrimento 

de funções menos parciais no âmbito do processo penal, a exemplo do que ocorre, por previsão 

constitucional, em outras esferas do Direito (como família, direitos difusos e coletivos, entre 

outros).”27 

 

A chamada lei das cautelares (12.403/2011), que promoveu mudanças no Código 

de Processo Penal, não surtiu tantos efeitos – é o que se depreende das informações 

obtidas a partir dos processos, ainda que não tenha sido esse o objetivo da pesquisa. Em 

28,9% dos casos houve o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da privação 

de liberdade, o que evidencia que, ao contrário do que se anunciava quando da entrada em 

vigor da lei, o sistema de justiça criminal continua reiterando sua opção privilegiada pela 

prisão. 

 

Diante desses resultados, não se pode admitir, entretanto, que a baixa probabilidade 

de sucesso nas varas criminais funcione como justificativa ou, ainda, como desestímulo 

para a apresentação de pedidos visando à liberdade das pessoas provisoriamente presas. 

Sobretudo face à lei das cautelares, que introduz um novo rol de medidas que podem ser 

aplicadas, pondo fim à dualidade prisão-liberdade, é preciso exercer pressão sobre a atuação 

do sistema de justiça criminal. Posturas institucionais arraigadas podem ser transformadas 

por meio da provocação sistemática, sendo possível vislumbrar uma mudança no panorama 

da justiça criminal, evitando o uso abusivo da prisão. Não só isso, é forçoso garantir a 

integralidade da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, o que só se alcança 

com a atenção adequada às pessoas que respondem ao processo criminal em regime de 

privação da liberdade, o que a pesquisa revelou estar longe de ser a regra.           

                                                           
27 Relatório da pesquisa Prisões em flagrante na cidade de São Paulo, Instituto Sou da Paz, 2012, p. 61. 
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É urgente que haja uma mudança na mentalidade institucional que permita o amplo 

acesso do público às atividades que são levadas a cabo pelo sistema de justiça criminal. O 

controle popular das ações que impactam o desenho da sociedade deve ser facilitado. As 

dificuldades encontradas para a realização do levantamento são mais um exemplo do 

despreparo das instituições para a produção e divulgação de dados referentes à sua atuação, 

podendo ser interpretado como uma escolha política de manter em segredo o que se passa 

nos espaços da Justiça.  

 

         Por fim, é fundamental que a Defensoria Pública adote medidas para avançar 

no cumprimento das diretrizes aprovadas nas Conferencias. As Conferencias são espaços e 

mecanismos de participação social extremamente ricos, mas é essencial que seus resultados 

sejam colocados em prática pela instituição, para que realmente produzam os efeitos 

almejados.  
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Apêndice: Instrumental de Coleta de Dados 

 

 

 
 

 

Monitoramento da implementação da diretriz 
“Pleitear a concessão de liberdade em todos os casos 
de prisão cautelar, independentemente da análise de 
probabilidade de deferimento” do Plano de Atuação 

da Defensoria Pública de São Paulo. 
 

 
Formulário para 
coleta de dados 

 

 

I. Informações preliminares       

Data da  
Coleta de Dados   01 

dia mês ano 

Pesquisador(a) 
02 

 

 

 

 

 

   

II. Perfil do acusado(a): 

Sexo do  
acusado(a)    08 

Masculino Feminino 

 

Qual documento aponta 
o registro/antecedentes 
criminais?                      12 

 

Número do Processo 
03 

 Nº da 
Vara  04 

 

Fase em que o processo está        05  
 

Data do oferecimento 
da denúncia        

          06 

Dia Mês Ano Data da nomeação da 
defensoria 

 07 

Dia Mês Ano 

Cor da pele 
09 

Preencher como consta nos documentos policiais ou judiciais 

Idade 
10 

Calcular a idade que tinha na data da fase policial 

 
Possui registro/ antecedentes 
 criminais?                                 11 

Sim Não 
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III. Dados Crime: 

Crime imputado 
(artigo de lei/qualificadoras/nomen 
iuris)                                        19 

Colocar como está na denúncia  Colocar como está no B.O. 

 

 
IV. Dados Processuais: 

 

Modalidade de Prisão  
27 

Flagrante/provisória/temporária. Se foi mais de uma modalidade, colocar todas. 

 

Realizado Laudo do IML 
28 

Não Sim Se sim, o que consta? 

 

A Defensoria requisitou o preso 
antes da resposta à acusação?           29 

Sim Não 

Já foi preso 
antes? 
                   13 

Não Sim Por qual crime? 
(Se sim) 

Residência Fixa           
                       14 

Sim Não Escolaridade 
                            15 

 

Profissão do(a) acusado(a) 
                                          16 

Como está nos documentos policiais Como está nos documentos  judiciais 

Tem filhos? 
 

17 

Sim Não Se for mulher, está 
grávida? 

18 

Não Sim Tempo de Gravidez: 
 (Se sim) 

Concurso de Agentes 
                       20 

Sim Não Consumado ou 
tentado?               21 

 

Detalhes 
do crime 
 

 
 

22 

Preencher com informações da denúncia - valor da coisa subtraída, quantidade de droga, tipo de droga, arma de brinquedo, adolescentes como co-partícipe etc. 

 

Está preso? 
23 

Sim Não Foi preso em algum momento por 
esse processo?                            24 

Sim Não 

Data na 
qual foi 
preso      25 

Dia Mês Ano Tempo que ficou preso 
até a data da coleta de 
dados                          26              

Se ainda estiver preso, colocar há quantos dias já está preso. 
Preencher em número de dias 



 

Página 41 de 42 
 

Foi concedida a requisição pelo juiz?  

                                                                   30 
Sim Não 

  
 

V. Dados Pedido de Cautelar (liberdade provisória ou outras): 
 

Pedido de liberdade 
31 

Sim Não Qual? (Ex. Liberdade provisória, revogação da 

prisão preventiva e etc.) 
 

 
 

Quem? 

 

Foi impetrado HC? 
32 

Sim Não Quando? 
 

Quem? 
 

 

Pedido de outra cautelar 
33 

Sim Não Qual/Quais? (Ex. Fiança, Prisão domiciliar e 

etc.) 
 

 

Quem? 
 

 

Concessão de liberdade ou 
outra cautelar de ofício  

                      34 

Sim Não Qual/Quais? 
 
 

Quem? 

 

 Se não teve pedido de liberdade provisória e nem de outra cautelar encerra-se aqui o formulário. Se teve, 
prosseguir a coleta de dados: 

 

 

 
 

 
 
 
 

Momento processual em 
que foi feito o pedido     35 

 Data do pedido  
36 

Dia Mês Ano 

Fundamento do pedido 
 
 
 

37 

Transcrever argumentos centrais 
 
 
 

 

Parecer do MP sobre o 
pedido                      38 

Favorável Contrário Resultado Judicial 
do pedido          39 

 

Quantos dias depois de feito o pedido veio o 
resultado?                                                      40 

Subtrair data do despacho judicial da dada do pedido. Preencher em número de dias 

Fundamento da decisão 
judicial 
 
 

41 

Transcrever argumentos centrais 
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Se o processo ainda não teve sentença, encerra-se aqui o formulário. Se já teve sentença prosseguir com a 
coleta de dados. 

 
 

 
 
 
 

VI. Sentença: 

 

Resultado da Sentença 
Proferida                       42 

Absolvição 
 

Condenação 

 

Em caso de condenação  
                      43 

Quanto tempo? 
 

Qual crime? 

 

 

Em caso de absolvição 
 
 
 
 
 
 

46 

Fundamentos Principais 

 

 

 

Pena de Multa 
 

                   44 

Sim Não Pena restritiva 
de direitos 

           45 

Sim Não  


