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RESUMO: O presente trabalho visa elucidar a problemática da falta de documentação civil de 
sujeitos no sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, revelando a existência, segundo dados 
do grupo de trabalho do Sistema Penitenciário/2014, coordenado pelo Tribunal de Justiça do 
estado do Rio de Janeiro, de 1/3 da população total carcerária do estado do Rio de Janeiro sem 
a premissa de identificação civil adequada das pessoas privadas de liberdade, que estão sob 
tutela do Estado. O “sub-registro” significa que o indivíduo nunca teve efetivado seu registro 
civil de nascimento, consequentemente, não teve acesso aos direitos e benefícios mais 
fundamentais para a efetivação da sua cidadania. É invisível (não existente formalmente, não é 
sujeito de direito) à proteção do Estado, e este, por sua vez, omisso do cumprimento legal da 
Constituição de 1988. O mesmo é o “não cidadão” – aquele não possuidor do status, e de perfil, 
não coincidentemente, semelhante ao grupo que, historicamente, só conhece o braço punitivo 
do Estado dito “democrático de direito”. Logo, ao não ter o registro civil, também não tem seus 
dados informados, não faz parte dos sistemas informacionais de dados do governo; e ao não ser 
informado ao Estado, perde suas garantias, o que pressupõe que, não informado, não se 
comunica com as bases de dados necessárias para compelir a ele/ela dignidade da pessoa 
humana. Assim, não “ser” ou não “ter” um número de documentação civil faz com que perca 
suas condições de pessoa humana. Nesse sentido, tem-se a hipótese segundo a qual, a 
criminalização da pobreza e racial perpassa a questão desse sub-registro. Para isso à luz dos 
Direitos Humanos, Direitos Constitucional e Penal brasileiros, da Sociologia e Políticas 
Públicas, problematiza a situação de sujeitos que não foram atendidos pelos sistemas da 
educação, saúde, por exemplo, em virtude da falta da formalização de dados para a “cidadania 
regulada” pela documentação, logo, invisíveis para o Estado Democrático de Direito, mas em 
contradição, visíveis e passíveis de punição, pelo sistema prisional. Com base nos autores: 
Wacquant (2008), Zaffaroni (2003), Santos (1994), Batista (2001) e Malaguti (2003), a pesquisa 
de cunho metodológico bibliográfico, documental e iconográfico, com abordagem quanti-
qualitativa, propõe através da análise de processos criminais, audiências por videoconferência, 
articulações com referenciais teóricos da criminologia crítica e de dados estatísticos do Grupo 
de Trabalho do Sistema Penitenciário do TJ-RJ, acompanhamento dos casos de pessoas não 
documentadas civilmente dentro do sistema carcerário, identificar se a documentação serve para 
fins de troca e/ou atender a interesses eleitoreiros; para atender às exigências do sistema 
prisional; ou a desfavor do sujeito de direito.  
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