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SINOPSE CURTA
Nenhuma população carcerária cresce na velocidade da brasileira que já é a terceira maior do
mundo. Sem Pena desce ao inferno da vida nas prisões brasileiras, para expor as entranhas do
sistema de justiça do país, demonstrando como morosidade, preconceito e a cultura do medo
só fazem ampliar a violência e o abismo social existente.

SINOPSE LONGA
Com um cenário crescente de violência urbana é comum na sociedade um discurso punitivo,
que clama por penas cada vez mais altas. Nesse contexto há uma evidente incompreensão dos
direitos e garantias do outro, afetando sensivelmente o exercício do direito de defesa de
acusados de crimes.
O documentário Sem Pena retrata as adversidades vividas pelas pessoas presas e processadas
criminalmente e para tanto apresenta vários depoimentos. O filme traz ainda testemunhos de
juízes, promotores, advogados e especialistas do sistema de justiça criminal. A partir de
imagens impactantes de prisões brasileiras, o documentário pretende estimular uma análise
crítica da realidade do sistema de justiça, destacando temas relativos à alta taxa de
encarceramento e a falta de acesso à justiça no Brasil.
É fato que nenhuma população carcerária cresce na velocidade da brasileira que já é a terceira
maior do mundo. Sem Pena desce ao inferno da vida nas prisões brasileiras, para expor as
entranhas do sistema de justiça do país, demonstrando como morosidade, preconceito e a
cultura do medo só fazem ampliar a violência e o abismo social existente

HECO PRODUÇÕES
A Heco Produções atua, desde 1995, em projetos culturais de formação artística e educacional
nas áreas de cinema, televisão, publicação e exposição. Realizou os documentários Ozualdo
Candeias e o Cinema, São Miguel do Gostoso e República; em parceria com o cineasta Jorge
Bodanzky, Transanarquia, Sociologia da Crise e Luar de Vila Sônia. Está em fase de lançamento
do documentário Sem Pena, em parceria com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. A
Heco também realiza mostras de cinema com o enfoque em retrospectivas e homenagens à
produção brasileira, que incluem exposições, ciclo de palestras, livros e catálogos. Desde 2001,
realizou mais de 15 mostras e retrospectivas. Entre as principais mostras realizadas, estão
Nelson Rodrigues e o Cinema, Cinema Marginal e suas Fronteiras, Leila Diniz: Filmes,
Homenagens e Histórias e Retrospectiva Ozualdo R Candeias – 80 anos.
É detentora de um vasto acervo de imagens, documentos e filmes raros do cinema nacional, e
é a responsável pela conservação e difusão do acervo do cineasta Ozualdo R. Candeias,
composta por 16 mil fotografias e 33 filmes. É criadora do Portal Brasileiro de Cinema,
composto por treze sites e vasto conteúdo sobre o cinema nacional. A Heco tem como
principais parceiros a Cinemateca Brasileira, o Museu da Imagem e do Som, a TV Cultura, o
Museu Afro Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil, Caixa Cultural, Banco do Nordeste do
Brasil, CSN, BB DTVM e AMBEV. Já colaborou com o Museu Rainha Sofia, o Museu de Arte
Moderna de Nova York, o Festival Internacional de Rotterdam, a Cinemateca Portuguesa, entre
outros.

INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA
O Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD é uma organização da sociedade civil de
interesse público (OSCIP), fundada em julho 2000, que trabalha pelo fortalecimento do direito
de defesa. A missão do IDDD é fomentar na sociedade e em instituições do estado a ideia de
que todos têm direito a uma defesa de qualidade, à observância da presunção da inocência, a
um processo justo, ao cumprimento da pena imposta de forma digna e ao pleno acesso à
Justiça. Tudo isso independentemente da classe social, de ser culpado ou inocente, ou do
crime pelo qual está sendo acusado.
O Instituto trabalha em três principais eixos estratégicos: atuação jurídica, na qual se inserem
projetos de assistência jurídica gratuita e litigância estratégica; atuação política, especialmente
o trabalho de advocacy junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no sentido de
articular políticas públicas para a construção de um sistema de Justiça Criminal à luz do direito
de defesa e por fim, a sensibilização da sociedade civil para a importância do respeito aos
direitos fundamentais, e faz isso por meio de projetos com a imprensa educação em direitos e
com ações culturais dentro e fora do cárcere
Em mais de uma década de existência, o IDDD viu seu trabalho reconhecido em algumas
oportunidades, entre as quais destacamos: uma menção especial e duas menções honrosas no
Prêmio Betinho de Cidadania, promovido pela Câmara Municipal de São Paulo, em 2001, 2005
e 2006, respectivamente; moção de aplauso e congratulação recebida do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária (MJ), pelo concurso cultural O Direito de Olhar; projeto
premiado no Programa Petrobrás Cultural, em 2006/2007; e menção honrosa na categoria
Prêmio Especial do Prêmio Innovare de 2010.
O IDDD possui um Conselho Deliberativo formado por treze Conselheiros – entre eles seu
Presidente Arnaldo Malheiros Filho, o ex‐Ministros da Justiça José Carlos Dias e Márcio
Thomaz Bastos, o ex‐Secretários de Segurança Pública e Justiça do Estado de São Paulo
Antônio Cláudio Mariz de Oliveira e Eduardo Muylaert e o ex‐Governador do Estado do Rio de
Janeiro Nilo Batista. A Diretoria Executiva é composta por advogados criminais que atuam
voluntariamente.

SOBRE O QUE / QUEM ESTÁ NO FILME
O projeto Sem Pena consiste na produção de um documentário em longa‐metragem que
apresenta e discute o sistema de justiça criminal brasileiro. O filme mostra os conflitos
decorrentes do processo penal na vida familiar e social de pessoas acusadas de crimes e
discute a política criminal seletiva e o encarceramento abusivo que contribuem para o
aumento da violência, acentuando o ciclo “cadeia‐rua‐cadeia”.
A partir de depoimentos de pessoas que foram presas ou processadas e também de
especialistas, os temas abordados no documentário são a falta de acesso à justiça, entraves na
execução das penas privativas de liberdade, as dificuldades enfrentadas pelo egresso, a
ausência de infraestrutura na prisão, o fortalecimento do crime organizado dentro e fora das
prisões e as frequentes violações aos direitos humanos.
O documentário pretende propor uma reflexão sobre a importância de se construir uma
sociedade mais justa e tolerante, na contramão do discurso punitivo, e ainda chamar a atenção
para o fato de que a justiça só se realiza quando se garante ao acusado a oportunidade de se
defender em toda a sua plenitude. Com a diversidade de personagens, a gama de temas e a
riqueza do material filmográfico, acreditamos ser possível realizar um debate consciente e
maduro com os espectadores do documentário.
Sem Pena pretende sensibilizar a sociedade para a importância de se discutir com
profundidade a temática trazida pelo filme e com isso qualificar o debate.
Para isso, o filme traz o subterrâneo do sistema de justiça criminal brasileiro para colocar em
evidência a gênese, o funcionamento e as consequências do efeito criminógeno e sucessivas
violências que tais deformidades acarretam.
Antes das gravações, realizou‐se uma ampla pesquisa, ao longo de quatro anos, com o estudo
de casos, processos e escolhas de personagens. As gravações totalizam 278 horas de material
bruto com grande quantidade de informações, histórias reais e depoimentos de pessoas que
têm ou tiveram a liberdade cerceada, de seus familiares, advogados, juízes, promotores,
funcionários públicos em geral e membros da sociedade civil. As gravações foram realizadas
em locais públicos e privados, de forma a explicitar o funcionamento dos órgãos do sistema de
justiça (poder executivo e judiciário).

ALGUNS PERSONAGENS ENTREVISTADOS
‐ Nilo Batista ‐ Advogado e Professor Titular de Direito Penal na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, foi Secretário de Estado (Segurança e Justiça), Vice‐governador (1990‐1994) do
Estado do Rio de Janeiro, e Governador do Estado entre abril de 1994 e janeiro de 1995. É
autor de vários artigos e livros sobre Direito Penal e Criminologia. É fundador do Instituto
Carioca de Criminologia sediado no Rio de Janeiro.
‐ Luiz Eduardo Soares ‐ Antropólogo, autor dos livros “Justiça” e “Elite da Tropa”, foi Secretário
de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e ocupou a Secretaria Nacional de Segurança
Pública. É um dos maiores especialistas em segurança pública do país.
‐ Alvino Augusto de Sá ‐ professor de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, no Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia. Foi, durante
30 anos, psicólogo do sistema penitenciário paulista, chegando a fazer mais de dez mil exames
criminológicos na carreira, inclusive de grandes casos retratados pela mídia.
‐ Carlos Dias – Artista plástico. Andava na rua quando foi abordado por dois flanelinhas. Foi
espancado e levado de camburão à delegacia. A vítima o “reconheceu” pela janela do
camburão, pois estava com a mesma roupa do autor de um estupro que acabara de acontecer.
No ambiente hostil da prisão, o rapaz que já era tímido, retraiu‐se ainda mais. Levou mais de
um mês para a “confusão” ser esclarecida e a vítima assumir que não tinha visto o rosto do
sujeito dentro do carro. A sua vida foi completamente influenciada por este episódio.
‐ Verônica Espíndola – Mulher de 42 anos, ficou presa sete anos e meio e, durante o
cumprimento de sua pena, perdeu a guarda de seus filhos. Esse caso mostra o peso da prisão
na vida de uma mulher, as consequências, os traumas advindos da perda da guarda de seus
três filhos.
Sem Pena foi filmado em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, nos principais locais
relacionados à justiça criminal, como Penitenciárias (algumas nunca antes filmadas),
Defensorias Públicas, Centros de Ressocialização, Instituto Psiquiátrico, Fórum Criminal e
Tribunal de Justiça.

MOTIVAÇÃO
O Brasil já é a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos
e China apenas. Quase um terço desses presos ainda não foram sequer condenados. Em razão
do alto índice da criminalidade, é comum ouvirmos que a justiça não funciona e que a
impunidade reina no Brasil. O direito de defesa ainda é pouco compreendido por nossa
sociedade e muitas vezes é visto como um aliado da impunidade e não como uma garantia
constitucional que existe para proteger o cidadão do poder opressivo estatal.
Embora a liberdade seja a regra e prisão cautelar a exceção, a sociedade não só aceita como
prefere o encarceramento antes mesmo do julgamento definitivo, em clara afronta ao
princípio constitucional da presunção da inocência
Os motivos que podem explicar esse cenário é a falta de estrutura das Defensorias Públicas, o
descaso de diversos operadores do sistema de justiça criminal e a lógica encarceradora
enraizada em toda a sociedade e também a falta de problematização dessas questões pela
nossa imprensa de maneira mais ampla e aprofundada, o que acaba contribuindo para uma
visão distorcida da temática.
O filme Sem Pena busca refletir sobre a pena de prisão e sobre a sua real eficácia no combate à
criminalidade, tendo em vista que a violência não para de crescer, assim como a população
prisional.
O intuito do filme foi justamente promover uma discussão a respeito das fragilidades do
sistema judicial brasileiro, que pratica o encarceramento abusivo e seletivo. Sem Pena também
chama a atenção para as penas alternativas e para a importância da participação social efetiva
nessas questões. O documentário aborda histórias reais, mostrando o funcionamento dos
órgãos do Estado. As entrevistas estão atentas aos dramas pessoais, demonstrando que os
efeitos de um processo penal vão muito além da pessoa acusada.
Por meio do documentário, objetiva‐se ampliar uma discussão geralmente restrita a
operadores de direito e acusados, possibilitando que expectador analise e reflita sobre a nossa
atual política criminal e de segurança pública e os novos caminhos a serem trilhados
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