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A primeira igualdade é a justiça.
Victor Hugo.
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RESUMO
A presente dissertação tem por objetivo analisar de que forma foram aplicadas as penas
em algumas varas criminais do Estado do Rio de Janeiro, em um período compreendido entre os
anos de 2005 e 2015, nas comarcas da Capital, Niterói e São Gonçalo. De uma maneira clássica,
ao encarar os dados da pesquisa, depara-se com um quadro demonstrativo de como são prolatadas
as sentenças judiciais, em especial nos processos penais, em razão da diversidade de
entendimentos a respeito de seguirem ou não os critérios literais das leis, as súmulas tradicionais
e as jurisprudências quando explicitam as fundamentações de suas decisões. Observa-se também
nessa pesquisa de que forma o tratamento particularizado dado aos apenados tem como base a sua
condição financeira e social, uma vez que o estudo aponta como o inicio de um processo com
sentenças equivocadas prossegue nesse mesmo diapasão na execução da pena aplicada,
culminando com o cumprimento dessa pena em condições desfavoráveis àqueles que, em
confronto com os ditames constitucionais, não são iguais perante a lei, devido as dificuldades que
possuem em recorrerem até as últimas instâncias da pena aplicada que consideravam injustas. A
pesquisa mostra ainda que a dificuldade em ter os dados para conhecer a realidade do nosso
sistema penal, só faz com que o desconhecimento desta realidade aprofunde ainda mais esta
situação de inconstitucionalidade. O apenado invisível, que não aparece em estatísticas, é aquele
que mais sente na sua existência o descaso do Estado em fornecer ferramentas adequadas aos
pesquisadores para que estes possam apontar onde pode ser encontrado o cerne dos problemas e
de que maneira, ao serem apontados, estes problemas, através de um pacto social entre todos os
entes envolvidos, poderão ser solucionados. Ao final, os resultados da pesquisa demonstram que
a cultura jurídica brasileira espelha um quadro que ainda está longe de ser mudado, ao reproduzir
as desigualdades e insegurança jurídica, em especial aos despossuídos, mantendo-se assim uma
sociedade hierarquizada.
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ABSTRACT

The purpose of this dissertation is to analyze how the penalties were applied in some criminal
courts of the State of Rio de Janeiro, between 2005 and 2015, in the districts of the Capital,
Niterói and São Gonçalo. In a classic way, when looking at the data of the research, it is faced
with a demonstration of how penalties are applied in judicial sentences, in criminal proceedings,
because of the diversity of understandings about whether or not judges follow the literal criteria
of laws, precedents and jurisprudential understandings when they explain the reasons for their
decisions. It is also observed in this research how the particular treatment given to the offenders
is based on their financial and social condition, since the study points out how the beginning of a
process with wrong sentences continues in the same time frame in the execution of the sentence
applied, culminating in the fulfillment of this sentence in conditions unfavorable to those who, in
comparison with the constitutional dictates, are not equal before the law, due to the difficulties
they have in appealing to the last instances of the sentence that they considered unfair. The
research also shows that the difficulty in having the data to know the reality of our penal system,
only makes the ignorance of this reality further deepens this situation of unconstitutionality. The
unseen distress, which does not appear in statistics, is the one that most senses in its existence the
neglect of the State in providing adequate tools to the researchers so that they can point out where
the heart of the problems can be found and how, when they are pointed out, these problems,
through a social pact between all the entities involved, can be solved. In the end, the research
results show that Brazilian legal culture mirrors a framework that is still far from being changed,
reproducing inequalities and legal insecurity, especially the dispossessed, thus maintaining a
hierarchical society.
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