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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o sistema penitenciário brasileiro e a 
reintegração dos apenados no Brasil. A situação dos presídios do nosso país é 
reprovável e incoerente com sua função. O cumprimento de pena do sistema prisional 
brasileiro deveria ser encarado como uma segunda chance ao Estado de garantir os 
direitos e dignidade das pessoas, mas na prática não é o que acontece. Nossa Lei de 
Execução Penal não é respeitada na prática. Os desafios da ressocialização residem 
não na lei, mas em outros fatores econômicos, sociais e administrativos, os quais são 
objeto do presente trabalho. 
Palavras-chave: Ressocialização. Preso. LEP. Sistema Prisional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

This work has as general objective to analyze the Brazilian penitentiary system and 
the reintegration of the prisioners em Brazil. The situation of our country’s prisons are 
reprehensible and inconsistent with its function. The fulfillment of punishment in the 
Brazilian prision system should be considered as a second chance to the State of 
guarantee the rights and dignity of the people, but in the pratice is not what happens. 
Our Criminal Law Enforcement is not respected in practice. The challengens of 
resocialization lie not in the law, but in other economic, social and administrative 
factors, which are the object of this work.  
Keywords: Resocialization. Imprisoned. LCE. Prison System. 
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INTRODUÇÃO 

Praticar a ressocialização do preso consiste em propiciar aos penitenciados 

um suporte dentro do período em que estiverem privados de sua liberdade para que 

estes reintegrem-se à sociedade, ao cumprir a pena que lhes foi imposta pela 

Execução Penal. 

O presente trabalho pretende expor a situação do sistema penitenciário 

brasileiro, as omissões do Estado e das consequências nefastas de uma sociedade 

negligente com o ser humano, para nos questionar se a pena, da forma como é 

aplicada é capaz de cumprir sua função ressocializadora, se permite ao apenado sua 

reintegração à sociedade após o cumprimento da pena. Percebe-se que os sistemas 

penais desenvolveram-se, muito embora não prestem suporte suficiente para 

contribuir com a possibilidade de retorno ao convívio social.   

Abordou-se os sistemas penitenciários, sendo estes, o panóptico que 

marcou o início das penitenciárias e foi considerado por Focault como uma máquina 

de fazer experiências, o pensilvânico que mantinha os presos em isolamento e sua 

premissa era o silencio, o auburniano, que por sua vez também baseava-se no 

silencio, entretanto, permitia o trabalho durante o dia e por último os sistemas 

progressivos que dividem-se em Inglês e Irlandês, considerados os mais avançados 

quando se fala em preocupação com o preso, haja a vista que passou a considerar o 

regime de progressão da pena.  

Após compreender a pena e os sistemas penitenciários, passamos a 

observar a realidade punitiva brasileira, a situação encontrada nos presídios, o 

tratamento dos detentos no sistema, abordando também a situação dos presídios 

femininos que não diferem dos masculinos, apesar de tantas leis e declarações em 

defesa dos direitos do preso, é crescente a violação destes e os aspectos negativos 

levam a ‘fama’ de má administração da segurança pública, tão distante dos objetivos 

determinados pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.  

Falar em abandono do sistema prisional é falar do descumprimento da 

legislação já existente e sua ineficiência. E, por fim, abordaremos medidas 

ressocializadoras presentes em nossa legislação e sua suposta efetividade.  

No que tange a metodologia, a referida pesquisa buscou informações em 

livros, artigos, revistas, jornais etc, e o método utilizado é bibliográfico, serão 

apresentados dados fornecidos pelo Governo, através de dados da secretaria de 

Segurança Públlica do Rio de Janeiro e pelo Departamento Penitenciário Nacional, 
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demonstrando que as penitenciárias tornaram-se um dos problemas da atualidade 

brasileira.  
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1 SISTEMAS PENITENCIÁRIOS 

Como considerar a penintenciária como um modelo ideal, diante da crise 

atual do sistema?  

Os sistemas de Filadéfia e de Auburn formam a matriz do moderno sistema 

penal, contudo esse sistema apresenta sinais de crise e enfraquecimento e não mais 

cumprindo as funções previstas anteriormente, agravado após 1970 com a crise da 

indústria.  

(...) a cadeia, a casa de correção e a prisão não fazem senão acumular 
fracassos gritantes. As provas que atestam que essas instituições geram 
mais criminalidade do que as previnem são contundentes.(National Advisory 
Commission on Criminal Justice Standards and Goals. Task Force Reporto n 
Corrections. Washington: U. S. Govermment Printing Office, 1973, p. 597) 

Para Foucault o cárcere é o emblema do modelo de organização do poder 

disciplinar exercitado no contexto social de quem detém o próprio poder, um modelo 

que assume aspectos quase metafísicos e que perde, extamente devido à sua 

generalização e abstração, uma dimensão histórica precisa. De forma diversa, Melossi 

e Pavarini procuram constantemente comparar os esquemas teórico-interpretativos 

que propõem para explicar primeiro a gênese e depois o desenvolvimento dos 

distintos sistemas penintenciários e a incidência concreta que as instituições 

penintenciárias têm na organização econômica e social que estão analisando. 

O modelo prisional que visava ressocializar ou reeducar teve origem no fim 

do século XVI com a criação de Casas Correcionais para homens e mulheres. A 

princípio o intuito destas era albergar vadios, mendigos e prostitutas em decorrência 

das dificuldades sociais que a sociedade europeia de maneira geral estava passando 

à época. Entretanto, apesar do caráter educativo que se esperava que tivesse, 

“educando” a mão de obra para o capital, as  penas de suplício não deixaram de ser 

aplicadas pelos Tribunais do Santo Ofício.  

(...) em sua origem o supplicium era um tipo de sacrifício que se realizava em 
um animal com a intenção de agradar aos Deuses. Este significado originário 
foi evoluindo e a palavra suplício passou a adquirir dois novos significados: 
como forma de tortura e sofrimento moral. (CONCEITOS, 2017)  

No final do século XVIII e início do século XIX o corpo deixou de ser o 

principal alvo da repressão penal.  

(...) a supressão do espetáculo punitivo. O cerimonial da pena vai sendo 
obliterado e passa a ser apenas um novo ato de procedimento ou de 
administração. A confissão pública dos crimes tinha sido abolida na França 
pela primeira vez em 1791, depois novamente em 1830 após ter sido 
reestabelecida por breve tempo; o pelourinho foi supresso em 1789; a 
Inglaterra aboliu-o em 1837. As obras públicas que a Áustria, a Suíça e 
algumas províncias americanas como a Pensilvânia obrigavam a fazer em 
plena rua ou nas estradas – condenados com coleiras de ferro, em vestes 
multicolores, grilhetas nos pés trocando com o povo desafios, injúrias, 
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zombarias, pancadas, sinais de rancor ou de cumplicidade – são eliminados 
mais ou menos em toda parte no fim do século XVIII, ou na primeira metade 
do século XIX. O suplício de exposição do condenado foi mantido na França  
até 1831, apesar das críticas violentas; ela é finalmente abolida em abril de 
1848. (FOUCAULT, 2002, p. 12) 

Data desse período histórico o desenvolvimento de estudos e reflexões 
sobre o que veio a se constituir como sistema penintenciário.  

A penintenciária, segundo John Howard, filótrompo inglês, deveria inflingir 
castigo humanamente, isto é, científica e impessoalmente. O trabalho, o 
isolamento e a disciplina monástica seriam os principais instrumentos de 
punição e visariam despertar a consciência do condenado e gerar o 
arrependimento. (PINHEIRO, apud, ALMEIDA, 2009, p. 02)  

Ou seja, o objetivo era que os tormentos da penitenciária levariam a 

salvação moral do criminoso ao despertar o sentimento de culpa. Contudo, Foucault 

concluiu que tal pensamento estava enganado. 

Pensava-se que somente a detenção proporcionaria transformação aos 
indivíduos enclausurados. A ideia era que estes refizessem suas existências 
dentro da prisão para depois serem levados de volta à sociedade. Entretanto, 
percebeu-se o fracasso desse objetivo. Os índices de criminalidade e de 
reincidência dos crimes não diminuíram e os presos em sua maioria não se 
transformaram. A prisão e a prisionização mostram-se em sua realidade e em 
seus efeitos visíveis denunciados como um grande fracasso penal. 
(FOUCAULT, 1987, p. 32.) 

 Segundo Beccaria, com a necessidade de uma organização para a 

sociedade surgiu a pena privativa de liberdade, em decorrência do crescimento dos 

grupos em disputa por recursos:  

A multiplicação do homem, embora lenta, porém muito superior aos meios 
que a terra, em seu estado natural, oferecia para satisfazer as necessidades 
que se tornavam a cada dia mais numerosas, obrigou o homem a separar-se 
novamente e formar mais sociedades. Estas, naturalmente, se opuseram às 
primeiras, e um estado de guerra foi transferido dos indivíduos para as 
nações. Assim, foi a necessidade que forçou o homem a abrir mão de parte 
de sua liberdade. É certo, então, que cada indivíduo disporia ao depósito 
público a mínima porção possível de sua liberdade, suficiente apenas para 
induzir outros a defende-lo. O agregado dessas mínimas porções possíveis 
formas do direito de punir. Tudo o que vai além disso é abuso, não justiça. 
(BECCARIA, 2012, p. 14) 

 

1.1 SISTEMA PANÓPTICO 

 Idealizado por Bentham o sistema panóptico, para fins de cumprimento 

de pena, marca o início das penitenciárias. Foi contruido pela primeira vez nos EUA 

em 1800, sua arquitetura foi criada de modo que permitisse, fiscalização constante e 

ao mesmo tempo proporcionasse isolamento aos presos. Ao contrário das celas que 

anteriormente preteriam os condenados com escuridão, nestas há luz constante. 

Sobre o tema, reflete Foucault:  

(...) na periferia uma construção em anel, no centro, uma torre; esta é 
vazadade largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a 
construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a 
espessura da construção; elas tem duas janelas, uma para o interior, 
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correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite 
que a luz atravesse a cela de lado a lado.   
(...) O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver 
sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra 
invertido; ou antes, de suas três funções – trancar, privar de luz e esconder – 
só se conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. A plena luz e o olhar 
de um vigia captam melhor que a sombra, que finalmente protegia. A 
visibilidade é uma armadilha. 
(...) É visto, mas não vê; objeto de informação, nunca sujeito numa 
comunicação. A disposição de seu quarto, em frente da torre central, lhe 
impõe uma visibilidade axial; mas as divisões do anel, essas celas bem 
separadas, implicam uma visibilidade lateral. E esta é a garantia da ordem. 
(FOUCALT, 2001, p. 215 e 216) 

O sistema não foi criado apenas para penitenciárias, mas também para 

escolas, hospícios e hospitais, em decorrência de seu caráter isolatório o que permitia 

diversos experimentos científicos e sociais. Relata Foucault:  

(...) o Panóptico pode ser utilizado como máquina de fazer experiências, 
modificar o comportamento, treinar ou retreinar indivíduos. Experimentar 
remédios e verificar seus efeitos. Tentar diversas punições sobre os 
prisioneiros, segundo seus crimes e temperamento, e procurar as mais 
eficazes. Ensinar simultaneamente diversas técnicas aos operários, 
estabelecer qual é a melhor. Tentar experiências pedagógicas – e 
particularmente abordar o famoso problema  da educação reclusa, usando 
crianças encontradas. (FOCAULT, 2001, p. 218) 

 Para Bentham, o sistema traz como forma de disciplina e ressocialização 

do prisioneiro o trabalho, fazendo dele mão de obra barata e ocupando o tempo 

ocioso. 

É necessário que todo esforço que ele faça tenha sua recompensa; mas não 
é necessário que essa recompensa seja tão grande, ou quase tão grande, 
quanto a que ele teria se trabalhasse em outro local. O confinamento, que é 
sua punição, ao impedir que ele leve o produto do seu trabalho para um outro 
mercado, sujeita-o a um monopólio, do qual o contratador, seu senhor, tira, 
naturalmente, como qualquer outro monopolista, o maior proveito que pode. 
(BENTHAM, 2000, p. 54) 

 

1.2 SISTEMA PENSILVÂNICO OU FILADÉLFICO  

 O sistema pensilvânico, também nomeado como sistema belga ou 

celular, o sistema Filadélfico teve início em 1776 na prisão de Walnut Street Jail, 

idealizada por Benjamin Franklin e Willian Bradford e posteriormente teve a aplicação 

de seu sistema nas prisões de Pittsburgh e Cherry Hill. Teve influencia do sistema 

panóptico e inspiração no Direito Canônico. Como uma de sua principal diretriz, o 

isolamento, o detento deveria ficar sem qualquer contato com o ambiente exterior, 

visitas, comunicação com outros condenados e em constante observação.  

Era autorizada a leitura da Bíblia e passeios inconstantes, objetivando 

arrepender-se do delito através da expiação religiosa e alcançar o perdão da 

sociedade e do Estado. Cada indivíduo recebia tratamento diferenciado com base em 
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relatórios comportamentais, afim de proporcionar tratamento adequado para destruir 

os maus hábitos de praticar delitos.  

Sobre o surgimento do sistema, Cezar Roberto Bittencourt declara que “o 

início definido do sistema filadélfico começa sob a influência das sociedades 

integradas por quacres e os mais respeitáveis cidadãos da Filadélfia e tinha como 

objetivo reformar as prisões” e prossegue,  

Já não se trataria de um sistema penitenciário criado para melhorar as prisões 
e conseguir a recuperação do delinquente, mas de um eficiente instrumento 
de dominação servindo, por sua vez, como modelo para outro tipo de relações 
sociais. (BITENCOURT, 2000; p. 92 e 94) 

Alvo de muitas críticas, tal sistema, que tinha características de dominação, 

solidão e silêncio que muitas vezes enlouqueciam os prisioneiros e não um sistema 

penitenciário capaz de melhorar as prisões e recuperar o autor do crime; foi adotado 

com algumas alterações em diversos países Europeus durante o século XIX, como 

Inglaterra em 1835, Bélgica (1838), Suécia (1840), Dinamarca (1846), Holanda, 

Noruega e na Rússia em 1851. 

No isolamento absoluto – como em Filadélfia – não se pede a requalificação 
do criminoso ao exercício de uma lei comum, mas à relação do indivíduo com 
sua própria consciência e com aquilo que pode iluminá-lo de dentro. Sozinho 
em uma cela o detento está entregue a si mesmo; no silencio de suas paixões 
e do mundo que o cerca, ele desce à sua consciência, interroga-a e sente 
despertar em si o sentimento moral que nunca perece inteiramente no 
coração do homem. 
 
Não é portanto um respeito exterior pela lei ou apenas o receio da punição 
que vai agir sobre o detento, mas o próprio trabalho de sua consciência. Antes 
uma submissão profunda que um treinamento superficial; uma mudança de 
“moralidade” e não de atitude. Na prisão pensilvânica, as únicas operações 
da correção são a consciência e a arquitetura muda contra a qual ela esbarra. 
(FOCAULT, 2002, p 255-256).   

 

1.3 SISTEMA AUBURNIANO 

Baseado no sistema Pensilvânico, o sistema Auburniano foi instituído 

através da construção de uma nova penitenciária na cidade de Auburn, no estado de 

Nova York em 1818. Seu principal objetivo era a ressocialização do preso pelo 

trabalho, através de silêncio, do isolamento noturno e da disciplina. No que diz respeito 

a estrutura, Focault apresenta:  

O modelo de Auburn prescreve a cela individual durante a noite, o trabalho e 
as refeições em comum, mas, sob a regra do silêncio absoluto, os detentos 
só podendo falar com os guardas, com a permissão destes e em voz baixa. 
Referência clara tomada ao modelo monástico; referência também tomada à 
disciplina de oficina. A prisão deve ser um microcosmo de uma sociedade 
perfeita onde os indivíduos estão isolados em sua existência moral, mas onde 
sua reunião se efetua num enquadramento hierárquico estrito, sem 
relacionamento lateral, só se podendo fazer comunicação no sentido vertical. 
Vantagem do sistema aubumiano segundo seus partidários: é uma repetição 



14 
 

da própria sociedade. A coação é assegurada por meios materiais mas 
sobretudo por uma regra que se tem que aprender a respeitar e é garantida 
po uma vigilância e punições. Mais que manter os condenados “a sete chaves 
como uma fera em sua jaula”, deve-se associá-lo aos outros,” fazê-los 
participar em comum de exercícios úteis, obrigá-los em comum a bons 
hábitos, prevenindo o contágio moral por uma vigilância ativa, e mantendo o 
recolhimento pela regra do silêncio”. Esta regra habitua o detento a 
“considerar a lei como um preceito sagrado cuja infração acarreta um mal 
justo e legítimo”. Assim esse jogo do isolamento, da reunião sem 
comunicação, e da lei garantida por um controle ininterrupto, deve requalificar 
o criminoso como indivíduo social: ele o treina para uma atividade útil e 
resignada; devolve-lhe hábitos de sociabilidade. (FOCAULT, 2004, p. 255)   

Também conhecido como silente system or separate, o sistema permitia 

apenas que os presos se comunicassem com os guardas com permissão e voz baixa, 

segundo Bitencourt. 

A segregação é a maior diferença entre os dois sistemas, no pensilvânico 

era durante todo o dia; neste, era possível o trabalho coletivo por algumas horas. Para 

ambos, porém era necessário impedir a comunicação e o isolamento noturno 

acontecia em celas individuais. Bitencourt explica que este sistema deixou de lado o 

confinamento absoluto do preso em 1824 “a partir de então se estendeu a política de 

permitir o trabalho em comum dos reclusos, sob absoluto silêncio e confinamento 

solitário durante a noite.” 

Embora o sistema ainda tivesse o objetivo de ‘evitar contaminação moral’, 

na realidade fática o objetivo era que a prisão conseguisse se manter, em questões 

de recurso para manutenção. Para Bitencourt o sistema Auburniano é individualista 

com hierarquia para fins lucrativos, nas suas palavras os motivos que levaram ao 

fracasso do sistema Auburniano:  

O modelo Auburniano, da mesma forma que o filadélfico, pretende, 
consciente ou inconscientemente, servir de modelo ideal à sociedade, um 
microcosmos de uma sociedade perfeita onde os indivíduos se encontram 
isolados em sua existência moral, mas são reunidos sob um enquadramento 
hierárquico estrito, com o fim de resultarem produtivos ao sistema. 
(BITENCOURT, 2012, p. 164) 
Uma das causas desse fracasso foi a pressão das associações sindicais que 
se opuseram ao desenvolvimento de um trabalho penitenciário. A produção 
nas prisões representava menos custos ou podia significar uma competição 
ao trabalho livre. Outro aspecto negativo do sistema auburniano – uma de 
suas características – foi o rigoroso regime disciplinar aplicado. A importância 
dada à disciplina deve-se, em parte ao fato de que o silente system acolhe, 
em seus pontos, estilo de vida militar. (...) se criticou, no sistema auburniano, 
a aplicação de castigos cruéis e excessivos. (...) No entanto, considerava-se 
justificável esse castigo porque se acreditava que propiciaria a recuperação 
do delinquente. (BITENCOURT, 2000, p. 96) 

Na visão de Manoel Pedro Pimentel, sobre as falhas do sistema:  

O ponto vulnerável desse sistema era a regra desumana do silêncio. Teria 
origem nessa regra o costume dos presos se comunicarem com as mãos, 
formando uma espécie de alfabeto, prática que até hoje se observa nas 
prisões de segurança máxima, onde a disciplina é mais rígida. Usavam, como 
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até hoje usam, o processo de fazer sinais com batidas nas paredes ou nos 
canos d`água ou, ainda, modernamente, esvaziando a bacia dos sanitários e 
falando no que chamam de boca do boi. Falhava também o sistema pela 
proibição de visitas, mesmo dos familiares, com a abolição do lazer e dos 
exercícios físicos, bem como uma notória indiferença quanto à instrução e ao 
aprendizado ministrado aos presos. (PIMENTEL, 1983, p. 138) 

Na definição de Massimo Pavarini, a penitenciária não é uma célula 

produtiva, mas uma fábrica de homens para transformar criminosos em proletários; 

ou segundo Focault, uma máquina de mutação antropológica de sujeitos reais, 

agressivos e violentos, em sujeitos ideais, disciplinados e mecânicos.   

Mesmo com o ‘avanço’ em permitir aos presos que trabalhacem o sistema 

Auburniano sofreu muitas críticas, dando assim lugar para o Sistema Progressivo. 

 

1.4 SISTEMAS PROGRESSIVOS 

Considerado um dos percussores do sistema progressivo da pena o 

Coronel Manoel Montesinos Y Molina, um dos maiores críticos do sistema Auburniano, 

foi diretor do presídio San Agustin em Valência na Espanha no ano de 1834, criou a 

redução da pena, em terça parte, bem como a liberdade condicional por bom 

comportamento, o preso aprendia um ofício e era remunerado por este, um sistema 

no qual o preso não era explorado economicamente. Conforme explica Farias Junior, 

o processo era divido em seis etapas:  

(...) o preso chegava, era identificado, recebia um uniforme, tinha seus 
cabelos raspados e nele eram colocadas correntes que lhe prendiam as 
pernas e os pulsos. Ficando por um tempo determinado sem trabalho e em 
silêncio; depois dessa primeira etapa ele passava a incorporar os trabalhos 
mais severos do presídio; na terceira etapa, após analisado o 
comportamento, o preso passava a ser aprendiz das oficinas que lá existiam, 
na quarta etapa, havendo aprovação ele poderia ser Oficial da Oficina, além 
de receber um salário, que era considerado o passo mais importante; na 
quinta etapa o preso atingia a liberação gradual e intermediária e, na sexta 
etapa, a liberdade condicional.” (FARIAS JUNIOR, 2001, p. 664). 

O intuito do sistema é a reabilitação do preso por meio de recompensar seu 

bom comportamento, da qualificação profissional e fazer com que estes sejam 

considerados membros da sociedade e não indivíduos que vivem a sua margem. O 

regime brasileiro é claramente inspirado nesse sistema, podendo ser fechado, 

semiaberto, aberto.  

Cezar Roberto Bitencourt adverte que: 

A essência deste regime consiste em distribuir o tempo de duração da 
condenação em períodos, ampliando-se em cada um os privilégios que o 
recluso pode desfrutar de acordo com a sua boa conduta e o aproveitamento 
demonstrado do tratamento reformador. Outro aspecto importante é o fato de 
possibilitar ao recluso reincorporar-se à sociedade antes do término da 
condenação. A meta do sistema tem dupla vertente: de um lado pretende 
construir um estímulo à boa conduta e à adesão do recluso ao regime 



16 
 

aplicado, e, de outro, pretende que este regime, em razão da boa disposição 
anímica do interno, consiga paulatinamente sua reforma moral e a 
preparação para a futura vida em sociedade. (BITENCOURT, 2000, p. 98)  

Considerado como um avanço no tratamento do presidiário, é utilizado em 

muitos países. Há dois tipos de Sistema Progressivo o Inglês e o Sistema Progressivo 

Irlandês, em razão de suas formas de aplicação, os quais veremos a seguir.  

 

1.4.1 Sistema Progressivo Inglês ou Mark System 

O capitão da Marinha Real Inglesa, Alexandre Maconochie, quando foi 

nomeado governador da ilha de Norfolk, na Inglaterra em 1846, decidiu mudar a forma 

de cumprimento de pena vigente ao deparar-se com as péssimas condições de vida 

dos presos. O tempo da execução aumentava ou diminuía de acordo com a dedicação 

do preso, com seu bom comportamento e a gravidade do delito praticado.  

O sistema era dividido em três estágios: 1- reclusão celular diurna e 

noturna; 2- trabalho em comum sob regra de silêncio e, 3- liberdade condicional.  

Segundo Rogério Greco:  

No primeiro deles, conhecido como período de prova, o preso era mantido 
completamente isolado, a exemplo do que acontecia no sistema pensilvânico; 
como progressão ao primeiro estágio, era permitido o trabalho comum, 
observando-se o silêncio absoluto, como preconizado no sistema auburniano, 
bem como o isolamento noturno, “passando depois de algum tempo para as 
chamadas public work-houses, como vantagens maiores”; o terceiro período 
permitia o livramento condicional. (GRECO, 2004, p. 544) 

Farias Junior explica à respeito de números de vales que eram necessários 

de acordo com o tamanho da pena para que se obtivesse a concessão da liberdade 

condicional, era a forma de se mensurar a fase em que se encontrava o preso. 

(...) a primeira era chamada de classe especial e o sentenciado teria que obter 
2.900 marcas na terceira para passar para a segunda e 2.920 marcas na 
segunda para passar para a classe especial, e o tempo desta dependia do 
tempo que faltasse para completar a pena, mas o convicto continuava tendo 
que atingir o mínimo de oito marcas por dia para poder obter o ticket of leave 
que era o salvo-conduto para alcançar o benefício da liberdade condicional. 
(FARIAS JUNIOR, 2001, p. 665) 

1.4.2 Sistema Progressivo Irlandês 

O Sistema Irlandês difere do Inglês pelo acréscimo de mais uma fase, 

ficando, portanto, da seguinte maneira: 1- reclusão diurna e noturna; 2- reclusão 

noturna e trabalho diurno em comum; 3- período intermediário e, 4- liberdade 

condicional, de acordo com Bitencourt. Importante ressaltar que ambos os sistemas 

trabalham a ressocialização também através do incentivo e responsabilidade do preso 

para com a sua pena, afinal sua durabilidade vai depender de como ele vai se 

comportar em relação a ela.  
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Roberto Lyra sobre o tema:  

O sistema irlandês de Walter Crofton (1857) concilia os anteriores, baseando-
se no rigor da segregação absoluta no primeiro período, e progressiva 
emancipação, segundo os resultados da emenda. Nessa conformidade, 
galgam-se os demais períodos – o segundo, com segregação celular noturna 
e vida em comum durante o dia, porém, com a obrigação do silêncio; o 
terceiro, o de prisão intermediária (penitenciária industrial ou agrícola), de 
noite e de dia em vida comum para demonstrar praticamente os resultados 
das provocações anteriores, isto é, a esperada regeneração e a aptidão para 
a liberdade; por fim, chega-se ao período do livramento condicional. (LYRA, 
1958, p. 215) 

Walter Crofton era direitor das penitenciárias da Irlanda em 1853, adotou o 

sistema dos vales com algumas modificações, e é considerado por muitos o criador 

dos sistemas progressivos, sistema utilizado extensivamente por muitos países no 

mundo e que mais coincide ao fim de ressocializar.  

Muito utilizado pelo mundo no final do século XIX e seguintes, o sistema 

Progressivo, embora modificado com o passar dos anos, contribuíram para a 

individualização da execução penal e é aplicado inclusive no Brasil. O Código Penal 

de 1940, em sua redação original, estabelecia quatro fases progressivas para os 

condenados à pena de reclusão. Durante três meses, reclusão total, primeiro 

momento; depois passava-se para atividades laborais junto a outros reclusos, todavia, 

isolamento noturno; terceira fase, em caso de bom comportamento e após o 

cumprimento de metade da pena, livramento condicional, desde que estivessem 

presentes os requisitos do artigo 60 do decreto-lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940, 

como podemos analisar a seguir:  

DECRETO LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 
Requisitos do livramento condicional 
Art. 80. O juiz pode conceder livramento condicional ao condenado a pena 
de reclusão ou de detenção superior a três anos, desde que: 
I- cumprida mais da metade da pena, se o criminoso é primário, e mais de 
três quartos se reincidente; 
II- verificada a ausência ou a cessação da periculosidade, e provados bom 
comportamento durante a vida carcerária e aptidão para promover à própria 
subsistência mediante trabalho honesto; 
III- satisfeitas as obrigações civis resultantes do crime, salvo quando 
provada a insolvência do condenado. 
Paragrafo único. As penas que correspondem a crimes autônomos, podem 
somar-se, para efeito do livramento, quando qualquer delas é superior a três 
anos. 
 

Quanto ao regime de progressão de pena para pena de reclusão e 

detenção, estes eram regulados pelos artigos 30 e 31 da referida lei: 

DECRETO LEI Nº 2.848, DE DEZEMBRO DE 1940 
 
Reclusão 
Art. 30. No período inicial do cumprimento de pena de reclusão, se o 
permitem as suas condições pessoais, fica o recluso também sujeito a 
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isolamento durante o dia, por tempo não superior a três meses. 
parágrafo primeiro: O recluso passará, posteriormente, a trabalhar em 
comum, dentro do estabelecimento, ou em obras ou serviços públicos, fora 
dele. 
parágrafo segundo: O recluso de bom procedimento pode ser transferido 
para colônia penal ou estabelecimento similar: 
II- se já cumpriu metade da pena, quando esta não é superior a três anos. 
paragrafo terceiro: A pena de reclusão não admite suspensão condicional, 
salvo quando o condenado é menor de vinte e um anos ou maior de 
setenta, e a condenação não é por tempo superior a dois anos. 
Detenção 
Art. 31. O condenado a pena de detenção fica sempre separado dos 
condenados à pena de reclusão e não esta sujeito ao período inicial de 
isolamento diurno. 
Parágrafo único. O trabalho, desde que tenha caráter educativo, pode ser 
escolhido pelo detento, na conformidade de suas aptidões ou de suas 
ocupações anteriores. 

Luis Regis Prado, desenvolvendo sobre a evolução do Sistema Progressivo 

no Brasil, reitera que: 

A lei 6.416/ 1977 introduziu substanciais alterações no sistema progressivo, 
a saber: a) foi facultado o isolamento celular inicial para os reclusos; b) foram 
criados os regimes de cumprimento de pena (fechado, semi-aberto e aberto); 
c) oinício do cumprimento da pena poderia dar-se em regime menos rigoroso, 
observados o tempo de duração daquela e a periculosidade do réu; d) o 
livramento condicional poderia ser concedido ao condenado à pena privativa 
de liberdade (reclusão ou detenção) igual ou superior a dois anos. (PRADO, 
2006, p. 545).  
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2 SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: lotação, infraestrutura e direitos 

O sistema prisional brasileiro, com suas graves deficiências estruturais, 

superlotação carcerária e condições desumanas de custódia, tem impingido ao país a 

nódoa da violação de direitos fundamentais, são palavras do Presidente do Conselho 

Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janot Monteiro de Barros no livro “Sistema 

prisional brasileiro” em 2016. 

A população prisional aumenta a cada ano no Brasil de maneira 

assustadora. Segundo dados de dezembro de 2014, do INFOPEN, p. 15 o banco de 

dados contém informações das unidades prisionais, população, perfis dos presos 

entre outros. No total temos 622 mil detentos, sendo 40% destes presos provisórios, 

ou seja, quando se fala que as cadeias estão superlotadas, temos que pensar que 

quase metade da população carcerária é formada por suspeitos que ainda não foram 

julgados. Esses dados são dados pelo Ministério da Justiça, “52% dos detentos têm 

entre 18 e 19 anos; 75,8% têm só até o ensino fundamental completo e 61,6% desses 

detentos são negros/pardos”. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do 

mundo, a maior é a dos EUA, depois vem a China e a Rússia e está em quarto lugar 

o Brasil.  

Existe uma grande insuficiência de dados  no que diz respeito a 

classificação dos condenados o que compromete a fiscalização das prisões, por 

exemplo, o ultimo relatório de dados prisionais supracitado é de 2014, faz com que 

seja perpetuado violações de direitos e impossibilita a implementação de mudanças 

para a correta aplicação do que preconiza a lei de execução penal, especialmente no 

que diz respeito a superlotação carcerária.  

Até hoje as penitenciárias – locais da punição penal por excelência – são 
verdadeiras caixas pretas. A falta de dados e a dificuldade de acesso às 
unidades prisionais são exemplos da névoa de sigilo que encobre a execução 
da pena contemporânea. Por trás desse sigilo se escondem gravíssimas 
violações de direitos. A pena de prisão, apesar de ter sido concebida para 
restringir apenas um direito da pessoa – o de ir e vir – acaba por violar 
diversos outros. (CALDERONI e CUSTODIO, 2016, p.06)  

A respeito da posição brasileira no ranking mundial, o diretor geral da 

DEPEN – Departamento de Execução Penal. Renato Campos Pinto de Vitto, declarou 

ao portal G1, em entrevista:  

É possível que hoje já tenhamos ultrapassado a Rússia. A gente tem falado 
muito que, nesses países acima do Brasil, existem tendências muito claras 
de decréscimo. O Brasil é um dos poucos países, nesse grupo de países que 
mais prendem, que têm crescimento significativo. Dos 50 estados norte-
americanos, 37 têm visto decréscimo. É uma política de democratas e 
republicanos por lá. (PORTAL G1, 2016) 
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Dados do anuário de 2014, quanto a relação de presos e as vagas 

existentes, a infraestrutura dos alojamentos, contabilizam 579.423 presos quando a 

capacidade é de 375.892 vagas, o que indica que temos uma porcentagem de 1,5 

preso por vaga. Aconteceu um crescimento acelerado nos números absolutos, no 

nosso sistema que não possui infraestrutura sequer para comportar os aprisionados 

que já estavam, muito menos para receber novos presos, como poderemos observar 

na tabela a seguir. 

 
 

 

 

 

Fonte: Ministério da Justiça/Departamento Penitenciário Nacional – Depen; Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – 

IBGE; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Referências: jun./2013 e jun./2014. 

   

As casas de detenção surgiram com a função de castigar, no entanto, com 

a evolução da sociedade a finalidade transformou-se e hoje tem a função de 

ressocializar. Está presente na nossa Lei de Execução Penal, também conhecida 

como LEP, Lei número 7.210 de 11 de julho de 1984 em seu artigo 1º  acerca da 

ressocialização: Art. 1º: A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado. 
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De acordo também com a determinação da LEP, em seu artigo 85, a 

realidade contingencial dos nossos presídios também está em desacordo:  

Art 85. O estabelecimento penal deverá ter a lotação compatível com a sua 
estrutura e finalidade. 
Parágrafo único: O conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo 
a sua natureza e peculiaridades. 

A LEP visa regulamentar a execução da pena através de instruções 

específicas quanto a organização dos espaços destinados aos presos, assim como a 

separação de acordo com os crimes e seu grau de periculosidade, incluído a pouco 

(2015) e que poderíamos dizer que ainda não apresenta resultados na diminuição da 

desordem.  

Dada a atual superlotação, mesmo com relativa quantidade de 

estabelecimentos no estado do Rio de Janeiro, são estes 56 estabelecimentos 

prisionais, sendo nove presídios, doze são penitenciárias e treze cadeias publicas, 

segundo dados do Conselho Nacional de Justiça; no que concerne a cumprimento em 

regime fechado não existe cela individual para todos e, mesmo que as tivessem não 

seriam suficientes por conta da atual superlotação. Sobre os estabelecimentos penais, 

na LEP: 

Art. 84. O preso ficará separado do condenado por sentença transitada em 
julgado. 
§1º Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes 
critérios: (Redação dada pela Lei No 13.167, de 2015) 
I- acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; (incluído pela 
Lei No 13.167, de 2015) 
II- acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave 
ameaça à pessoa; (incluído pela Lei No 13.167, de 2015) 
III- acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos 
apontados nos incisos I e II. (incluído pela Lei No 13.167, de 2015) 
Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em 
regime fechado. 
Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os 
Territórios poderão constituir penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos 
presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos 
ao regime disciplinar diferfenciado, nos termos do art. 52 desta lei. 
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; 
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados) 

Em matéria do Portal G1 Rio, Henrique Coelho relata: 

Após as rebeliões em três estados do Norte e Nordeste do Brasil, 
representantes da Justiça Criminal do Rio estudam medidas para diminuir a 
população carcerária do Rio, que chega a 85% além da capacidade, de 
acordo com mo Ministério Público. Segundo levantamento realizado pelo G1 
junto à Defensoria pública e à Secretaria de Administração Penitenciária, o 
Rio tem 23.871 presos a mais do que comporta. 



22 
 

(...) o presídio do estado do Rio de Janeiro em piores condições em termos 
de superlotação era a Cadeia Milton Dias Moreira, em Japeri, com 3.047 
presos para 884 vagas – ou 244% a mais que a capacidade. A taxa é superior 
à do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, onde 56 
presos foram mortos e decapitados após confronto entre facções no início do 
ano. Ali, havia 1.800 presos em unidades que comportavam 590 internos, ou 
205%. É superior também à da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em 
Roraima, e à da Penitenciária de Alcaçuz, o Rio Grande do Norte. As duas, 
que também tiveram rebeliões neste ano, têm respectivamente 87% e 84% 
mais presos do que vagas. Outro presídio que preocupa autoridades 
fluminenses é a Penitenciária Alfredo Tranjan, conhecida como Bangu 2. 
Também no dia 2, ela tinha taxa de ocupação 196% além da capacidade: 
2.850 presos para 960 vagas. (COELHO, PORTAL G1 Rio, 2016) 

Os noticiários, depois de rebeliões costumam exibir as condições 

deploráveis dos presídios, em muitos casos os presos chegam a matar uns aos outros 

dentro das unidades prisionais. Isso acontece pela notória superlotação, e da estrutura 

precária que fazem evidente o descaso do governo na manutenção dos presídios. 

Um exemplo desfavorável da situação nos presídios brasileiros é o de 

Pedrinhas que fica na cidade São Luis do Maranhão, ficou famoso nos noticiários por 

conta das mortes cruéis e recorrentes em seu interior. Em matéria publicada na revista 

Veja no dia 04 de janeiro de 2014 entitulada “Pedrinhas: a barbárie em um presídio 

fora de controle” relata a carnificina que aconteceu e aterrorizou o país em todos os 

meios de comunicação:  

Ás vésperas da virada do ano, o governo do Maranhão anunciou o envio de 
60 homens da Polícia Militar e do Batalhão de Choque para atuar na 
segurança do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, São Luís, que chocou o 
país com cenas de barbárie medieval: decapitações, detentos esfolados vivos 
e cadáveres esplhados após brigas de facções criminosas. A ação da 
governadora Roseana Sarney (PMDB) tinha um objetivo claro: evitar uma 
intervenção federal – precisamente, o envio de tropas do Exército – em 
assuntos internos do Estado. No entanto, logo no segundo dia do ano, 
Pedrinhas contabilizou mais duas mortes em circuntâncias não menos cruéis: 
um preso foi estrangulado até a morte e outro foi perfurado dezenas de vezes 
por um “chuço”- objeto pontiagudo fabricado pelos detentos, similar a uma 
pequena lança. O número de presos assassinados chega a 62 desde janeiro 
do ano passado. (VEJA online, 2014) 

Com a ocorrência das rebeliões no Complexo de Pedrinhas no referido ano 

a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e a OAB Maranhão juntas, levaram 

ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA 

(Organização dos Estados Americanos) a realidade sobre integridade dos presos 

daquela unidade. No mesmo ano de 2013 foi aprovada em 16 de dezembro, a 

Resolução 11/2013 determinando que o país deveria tomar medidas urgentes para 

tomar o controle da situação do complexo:  

Em vista dos antecedentes assinalados, a CIDH considera que o presente 
assunto reúne prima facie os requisitos de gravidade, urgência e 
irreparabilidade contidos no artigo 25 do seu regulamento. Em consequência, 
a Comissão solicita ao Governo do Brasil que: 
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(I) Adote medidas necessárias e efetivas para evitar novas mortes e danos à 
integridade dos presos; 
(II) Reduza imediatamente a superlotação;  
(III) Investigue os fatos denunciados pelas organizações e que levaram a 
Comissão a adotar estas medidas. 

A indiferença fica perceptível na matéria publicada em 30 de julho de 2015 

na qual é denunciado homicídios e o aumento da superlotação:  

Quatro entidades de proteção aos direitos humanos visitaram o presídio nos 
dias 9 e 10 de junho e constataram diversas violações no local. Essa é a 
primeira visita do grupo ao complexo em 2015. Só nos primeiros seis meses 
do ano, foram registrados quatro homicídios e 14 fugas do local. 
O problema de superlotação ainda foi “ampliado”, segundo Dino (governador 
do estado do Maranhão), por causa do aumento de 10% da população 
carcerária do Maranhão no primeiro semestre deste ano. Em junho, 
Pedrinhas estava com 2.601 presos, 45% a mais do que sua capacidade 
(1.786 vagas). (PORTAL R7, 2015) 

Nota-se que mesmo depois de uma Resolução da Comissão Internacional 

de Direitos Humanos da OAB contra a situação do presídio de Pedrinhas e uma 

intimidação de possível condenação internacional o Governo Brasileiro não tomou 

medidas efetivas para evitar o que vinha e permaneceu acontecendo. 

 Com relação ao estado do Rio de Janeiro, a ONU no ano de 2012, 

chegou a pedir o fechamento de celas no presídio Ary Franco, devida as péssimas 

condições das celas e da estrutura em geral: 

(...) Com 70 celas espalhadas por oito galerias, a maioria subterrânea e 
acessível por um labirinto de escadas, corredores e grades, e uma população 
duas vezes maior do que a capacidade, o Presídio Ary Franco, em Água 
Santa, Zona Norte da cidade, é uma versão contemporânea das masmorras 
medievais. Seu ambiente claustrofóbico, fétido e asfixiante. As celas estão 
infestadas de ratos, morcegos e incetos. Se dependesse do Subcomitê de 
Prevenção à Tortura das Nações Unidas, o presídio já estaria posto abaixo. 
Porém, diante da situação de penúria do governo estadual, a única 
possibilidade de cumprimento da exigência internacional, feita em 2011, seria 
abrir os cadeados e deixar os 1.854 presos (lotação do inicio do mês) saírem. 
(OTÁVIO, O GLOBO, 2016) 

O desisteresse do poder público com a situação de falta de higiene do 

referido ambiente prisional tem conexão com a ploriferação de doenças em todos que 

ali frequentam, não só os presos mas dos agentes penitenciários que passam horas 

dentro dos presídios expostos e de juízes que fazem vistorias nos mesmo. Na mesma 

reportagem retrata: 

(...) Nada, porém, é mais eloquente do que o drama vivido pelo juiz Eduardo 
Oberg, titular da Vara de Execuções Penais, em Novembro de 2014. Ele fazia 
a vistoria no Ary Franco quando os presos de uma das galerias correram para 
as grades e reclamaram das condições desumanas do presídio: - Fui retirado 
às pressas pela segurança, mas deu para perceber um alvoroço no teto. 
Perguntei o que era e os agentes me explicaram que era o bater de asas dos 
morcegos que infestam as celas. No dia seguinte, Oberg teve febre, fraqueza 
e viu seu estado se agravar. Levado para um hospital, esteve entre a vida e 
a morte por 20 dias no CTI. Diagnóstico: histoplasmose pulmonar – uma 
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infecção causada pela inalação de esporos de um fungo das fezes de 
morcego – provavelmente contraída na vistoria.  

Diante disto, observa-se que o princípio basilar da nossa Constituição 

Federal, dignidade da pessoa humana, não é respeitado quando a pessoa de que se 

trata é um presidiário. A colocação de Luís Roberto Barroso, versa sobre o tratamento 

igualitário entre as pessoas:  

A dignidade da pessoa humana é o valor e o princípio subjacente ao grande 
mandamento, de origem religiosa, do respeito ao próximo. Todas as pessoas 
são iguais e têm direito a tratamento igualmente digno. A dignidade da pessoa 
humana é a ideia que informa, na filosofia, o imperativo categórico kantiano, 
dando origem a proposições éticas superadoras do utilitarismo: a) uma 
pessoa deve agir como se a máxima da sua conduta pudesse transformar-se 
em uma lei universal; b) cada indivíduo deve ser tratado como um fim em si 
mesmo, e – não como um meio para realização de metas individuais. As 
coisas têm preço; as pessoas têm dignidade. Do ponto de vista moral, ser é 
muito mais do que ter. (JURISWAY, 2014) 

O respeito aos direitos dos presos é de extrema importância para garantir 

condições de ressocialização, o Estado Democrático de Direito preconiza a 

legalidade. No artigo 41 da Lei de Execuções Penais estão elencados os direitos dos 

presos: 

Art. 41 – Constituiem direito do preso: 
I- alimentação suficiente e vestuário; 
II- atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III- previdência social; 
IV- constituição de pecúlio; 
V- proporcionalidade na distribuição do tempo para trabalho, o descanso e a 
recreação; 
VI- exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 
VII- assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
VIII- proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX- entrevista pessoal e reservada com advogado; 
X- visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI- chamamento nominal 
XII- igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização 
da pena; 
XIII- audiência especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV-representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de seus 
direitos; 
XV- contato com  o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes. 

No inciso XLIX do artigo 5º da Constituição Federal, ainda a respeito da 

‘proteção ao preso’, assegura a integridade moral e física do apenado: “é assegurado 

aos presos o respeito à integridade física e moral”. Sobre os direitos constitucionais 

dos presos, Fernanda Mathias de Souza Garcia afirma “no que tange ao direito do 

presidiário à saúde, ao bem-estar, à proteção, à vida, cabe reconhecer um verdadeiro 
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direito público positivo e individual a prestações materiais, deduzidas diretamente da 

Constituição (...)”.  

Em pesquisa ‘Imparcialidade ou cegueira: um ensaio sobre prisões 

provisórias e alternativas’ realizada pela organização não governamental Instituto de 

Estudos da Religião – Iser – juntamente com o Centro de Estudos de Segurança e 

Cidadania da Universidade Candido Mendes, revela que os encarcerados no Rio, em 

sua metade, estão aguardando julgamento e não receberam qualquer tipo de pena e 

estão cerceados de sua liberdade aguardando sentença, quando a restrição da 

liberdade deveria ser a exceção. Segundo o mesmo documento: 

(...) quando um juiz julga um caso, a maioria desses presos é absolvida ou 
liberada da cadeia, sinalizando que a prisão provisória pode ser evitada, 
inclusive pelo custo – cada preso consome R$ 760 por mês dos cofres 
públicos. 
Próximo à média nacional de 41$, o Rio de Janeiro tem 42,7% de presos 
provisórios do total de mais de 50 mil detentos nas 50 penitenciárias do 
estado segundo o Iser. Eles custam R$38 milhões por mês, embora ao final 
do processo legal, 54,4% recebam uma pena alternativa. (CARTA CAPITAL, 
2016) 

A especialista Paula Jardim Duarte, coordenadora do estudo tem na sua 

avaliação que as prisões provisórias são reflexos de uma “cultura punitivista” do 

Judiciário, um espelho do “clamor social” e sustenta: 

As pessoas acham que punindo mais e prendendo mais gente teria uma 
sociedade segura, quando não há nenhuma correlação entre o numero de 
prisões e a diminuição de crimes violentos, ninguém conseguiu provar isso. 

O Iser cita pesquisa da Universidade de Brasília – UnB – e afirma que, ao 

contrário do que diz o senso comum, a reincidência no crime é maior entre as pessoas 

que já ficaram presas. Nos leva a entender que os supostos criminosos que aguardam 

julgamento em liberdade ou os sentenciados mas que recebem penas alternativas, 

nos casos possíveis, e que portanto, não chegam as casas de detenção tem maior 

probabilidade de não voltar a cometar algum tipo de ato delituoso, isso se dá, segundo 

a especialista, pelo fato da cadeia retirar a dignidade e humanidade do indivíduo, 

desestimulando a reflexão sobre o ato e dificultando a mudança de cultura.  

A Defensoria Pública do Estado do Rio, em avaliação aos dados, acredita 

que os juízes, para manter pessoas na prisão, abusam do argumento de “garantia da 

lei e da ordem”. O subcoordenador de Defesa Criminal da defensoria, advogado 

Ricardo André de Souza, critica o judiciário que deveria agir como “mediador”. 

Juízes, no lugar de assumir a vocação que, acredito, seja ancestral da função, 
que é conter abusos e racionalizar o poder punitivo, parece que se identificam 
mais com as funções policiais do que [com a função de] garantidor de direitos 
fundamentais previstos na Constituição. 
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2.1 LEI DE EXECUÇÃO PENAL – Lei n. 7.210 de 11 de julho de 1984 

Quando tratamos da lei de Execução Penal, é pertinente lembrar que na 

esfera criminal é permitido que um indivídui seja preso cauterlamente, ou seja, quando 

não existe sentença condenatória transitada em julgado. Por este motivo, apesar 

deste individuo não ter sua culpa ou dolo comprovados e por isso ser considerado 

ainda como inocente, é realizada a restrição da liberdade, quando configura-se como 

essencial para a defesa de interesses maiores. No caso da prisão preventiva trata-se 

de ordem pública. A preservação do objeto em questão é atingida através da prisão 

do indivíduo, preso provisório. As prisões cautelares do nosso ordenamento são: 

prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária.  

Após a prática de um ilícito penal, bem como de decorrido processo legal, o 
juiz avaliará a responsabilidade criminal do agente e, se o mesmo for 
considerado culpado, ser-lhe-á imposta uma pena, uma ‘retribuição pelo 
delito cometido. (SALLES JUNIOR, apud, ARGÔLO, 2015) 

Nossa Constituição Federal reservou incisos do seu 5º artigo, que trata das 

garantias fundamentais do cidadão. As garantias para a execução da pena estão 

presentes em diversos estatutos legais, destacamos a LEP que em seus 204 artigos 

dispõe sobre o procedimento executivo penal, desde a sua justificativa de 

institucionalização, passando pelo tratamento ao preso, até os métodos judiciais e as 

condições para lidar com os presos enquanto cumprem a pena. 

A redação do artigo 1º da LEP traz que “a execução penal tem por objetivo 

efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para 

a harmônica integração do condenado e do internado”. E prossegue a cerca das 

garantias que não foram atingidos por lei ou sentença: 

Art. 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos 
não atingidos pela setença ou pela lei. 
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, 
religiosa ou política. 

Percebe-se que com o advento da referida lei, o procedimento das penas 

privativas de liberdade moldou-se em regras que davam prioridade ao respeito dos 

direito dos condenados e condenadas. A ressocialização dos apenados passou a ser 

um objetivo do Estado, em tese, porque esta cada vez mais longe de ser alcançado e 

certamente nunca será, se o sistema prisional não for reformado. Apartir do momento 

que o preso à ser tutela do Estado, ele deveria apenas perder seu direito de liberdade, 

nossas leis e do mundo como um todo têm inúmeros legislações afim de garantir os 

outros direitos fundamentais que não deveriam ser atingidos pela sentença, porém o 

que constatamos e que é diariamente veiculado na mídia global são castigos, maus 
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tratos, agressões físicas e psicológicas, até tortura que partem tanto dos agentes 

prisionais como de outros presos por conta da ausência de dicotomia entre os 

pequenos infratores e os presos de alta periculosidade.  

 Os abusos e as agressões cometidos por agentes penitenciários e por 
policiais ocorrem de forma acentuada principalmente após a ocorrência de 
rebeliões ou tentativas de fuga. Após serem dominados, os amotinados 
sofrem a chamada “correição”, que nada mais é do que o espancamento que 
acontece após a contenção dessas insurreições, o qual tem a natureza de 
castigo. Muitas vezes esse espancamento extrapola e termina em execução, 
como no caso que não poderia deixar de ser citado do “massacre” do 
Carandiru, em São Paulo, no ano de 1992, no qual oficialmente doram 
executados 111 presos. (ASSIS, 2007, p. 03) 

O Capítulo II, da LEP, fala da “Assistência”ao preso, assistência material, à 

saúde, assistência jurídica, educacional, social, religiosa e por fim mas não menos 

importante a assistência ao egresso. A assistência material consiste no fornecimento 

de alimentação, vestuário e instalações higiênicas; dispondo de instalações e serviços 

que atendam suas necessidades, além de locais destinados à venda de produtos e 

objetos permitidos e não oferecidos pela Administração. 

A assistência a saúde consistirá no tratamento preventivo e curativo 

compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico, prevendo 

inclusive que se o estabelecimento penal não estiver aparelhado para promover a 

assistência, esta será feita em outro local, mediante autorização da direção do 

estabelecimento. Na situação de caos que vive a saúde publica o Estado não 

consegue garantir estes direitos nem ao cidadadão que não esta privado do seu direito 

de liberdade, muito menos consegue prestar aos presidiários. Renato Marcão, em sua 

obra, cita acórdão no qual o Tribunal concede licença especial domiciliar para 

tratamento médico: 

Diante da pública e notória total falência das instituições prisionais no nosso 
País, não podem as autoridades responsáveis pelo acompanhamento das 
execuções penais deixarem (sic) de tomar certas atividades humanitárias em 
prol dos sentenciados, sob pena de permitirem verdadeiras violações aos 
mais elementares direitos dos seres humanos. (MARCÃO, 2007, p. 22)   

A lei traz regras de boa sobrevivência e os Tribunais pronunciam-se de 

forma positiva, entretanto, o Estado ao deixar de fazer investiventos ou faze-los de 

forma quase insignificante de tão irrisória, permite que as falhas aconteçam.  

Declaração da Human Rights Watch, entidade em defesa dos direitos 

humanos, a respeito da assistência médica básica: 

A delegação da Human Rights Watch que visitou os presídios não incluía um 
médico e assim nós não pudemos avaliar a qualidade do tratamento oferecido 
em casos específicos. As deficiências gerais do tratamento médico oferecido 
nos estabelecimentos prisionais do Brasil, no entanto, eram evidentes até 
para não-médicos. Para citar um exemplo revelador, nós não encontramos 
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um médico sequer durante todas as visitas que fizemos aos presídios. Ao 
invés disso, encontramos várias enfermeiras orientadas por presos 
enfermeiros, ou, às vezes, por apenas um enfermeiro externo. As farmácias 
nos presídios, estavam, frequentemente, sem os medicamentos necessários 
e os presos reclamaram que suas famílias tinham que supri-los com os 

medicamentos de que precisavam. (PANTHEON, 2017)  

No tocante à assistência jurídica gratuita aos detentos, mais uma vez a 

realidade se distancia do que reza a lei, onde os internados sem recursos para 

constituir advogados receberiam assistência jurídica gratuita. Mais uma vez nos 

deparamos com a realidade espacial dos presídios, se já não se tem espaços 

suficientes para alojar os presos, não há também local adequado para atendimento, 

defensores públicos suficientes à demanda e assim por diante. Gerando assim a 

demora na concessão de benefícios, por exemplo, a progressão de regime. 

Traz a LEP no artigo 17 a respeito da assistência educional, esta 

compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, 

podendo ser as atividades objeto de convênio com as entidades públicas ou 

particulares. Cada estabelecimento deverá dotar-se de uma biblioteca para o uso de 

todas as categorias de reclusos, providas de livros instrutivos, recreativos e didáticos.  

Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos os 
reclusos que daí tirem proveito, incluindo instrução religiosa (...) A educação 
de analfabetos e jovens reclusos será obrigatória (...) Tanto quanto for 
possível, a educação de reclusos deve ser integrada no sistema educacional 
do país, para que depois de sua libertação possam continuar, sem 
dificuldades, a sua educação. (MARCÃO, 2007, p. 22) 

A Declaração está em conformidade com o item 77 das Regras Mínimas 

da ONU para o Tratamento dos Reclusos e deixa clara a preocupação com reinserção 

do detento na sociedade, para que ele esteja devidamente ressocializado.  

O serviço de assistência social tem por finalidade amparar o preso para o 

retorno a liberdade, os incisos do artigo 23 trazem as incumbências do serviço de 

assistência social:  

Artigo 23 da LEP:  
I- conhecer os resultados dos diagnósticos e exames; 
II- relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as 
dificuldades enfretadas pelo assistido; 
III- acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas 
temporárias; 
IV- promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 
V- promover a orienação do assistido, na fase final do cumprimento da 
pena, e do liberandom de modo a facilitar o seu retorno à liberdade;  
VI- providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da previdência 
social e do seguro por acidente no trabalho; 
VII- orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado 
e da vítima. 

A determinação da assistência social na LEP, se torna importante quando 

paramos para refletir que seu objetivo nada mais é do que aliviar a situação de 
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sofrimento que os condenados estão vivendo, propiciar um tanto de equilíbrio, com o 

objetivo futuro de que ao recuperarem suas liberdades não venham a reincidir.  

De acordo com a LEP, aos presos e internados será prestada assistência 

religiosa, com liberdade de culto, permitindo-se a participação destes nos serviços 

organizados no estabelecimento, bem como posse de livros de instrução religiosa. 

Deverá existir no estabelecimento prisional, local apropriado para os cultos religiosos, 

que será livremente frequentado pelos detentos, desde que assim os desejem. Jason 

Albergaria declara sobre a assistência religiosa:  

É reconhecido que a religião é um dos fatores mais decisivos na 
ressocialização do recluso, Dizia Pio XII que o crime e a culpa não chegam a 
destruir no fundo humano do condenado o selo impresso do Criador. É este 
selo que ilumina a via da reabilitação. O Capelão Peiró afirma que a missão 
da instituição penitenciária é despertar o senso de responsabilidade do  
recluso, abrir-lhes portas dos sentimentos nobres, nos quais Deus mantém 
acesa a chama da fé e da bondade capaz de produzir o milagre as redenção 
do homem. (ALBERGARIA apud, MARCÃO, 2007, p.24) 

Da assistência ao Egresso, artigo 25 da LEP, consiste em: 

I- na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade; 
II- na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em 
estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses. 
Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma 
única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na 
obtenção do emprego. 
Artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos desta lei: 
I- o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do 
estabelecimento; 
II- o liberado condicional, durante o períodp de prova. 

 Diante das atribuições ditadas pela LEP, concluímos que o Patronato 

tem a função de assistir e orientar o probacionário, liberado e egresso. 

Toda medida pré-liberdade ou de semiliberdade, como transição da ultima 
fase da execução penal, está sujeita à assistência e orientação do Patronato. 
Essa assistência e a orientação devem começar como preparação para a 
liberdade, desde o ingresso do recluso no estabelecimento penal, para que 
não se debilitem os vínculos com a família e a sociedade. 
(...) O seu propósito é assistir o indivíduo para obter o seu satisfatório 
relacionamento ou convivência social, dentro dos limites de sua capacidade 
e dos padrões essenciais da comunidade. (ALBEGARIA, 1993, p. 136 e 138) 

A finalidade principal da execução penal é a ressocialização do apenado, 

mas não podemos ignorar:  

(...) essa ressocialização, depois de longo afastamento e habituado a uma 
vida sem responsabilidade própria, traz, ao indivíduo, dificuldades 
psicológicas e materiais que impedem a sua rápida sintonização no meio 
social. Eis o motivo de se promover, sempre que possível, por etapas lentas, 
a sua aproximação com a liberdade definitiva. (LAGE, apud, MARCÃO, 2007, 
p. 23) 

Apesar de tantas leis e declarações na tentativa de se fazer a defesa dos 

direitos dos encarcerados, mentem-se a constante violação destes e a inobservância 

das garantias legais previstas na execução das penas privativas de liberdade. Ao 
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invés de colocarmos em prática, a realidade do nosso sistema prisional é um 

tratamento execrável, que faz com que o preso sofra os mais variados castigos, 

degradação e perda de dignidade, num processo que inviabiliza toda e qualquer 

condição de preparar seu retorno útil à sociedade. Na prática, nenhum dos benefícios 

são oferecidos na extensão contemplada pela lei, é oferecida em níveis mínimos para 

a maior parte dos presos.  

Hoje, talvez mais do que em qualquer tempo, os detentos com a ajuda de 

assessores jurídicos do Patronato para tentar ter seus problemas resolvidos, muitas 

vezes este transcende do trabalho puramente jurídico à prestação de um trabalho 

social.  

 

2.2 SISTEMA PRISIONAL FEMININO 

Para falar do sistema prisional feminino vale lembrar que nos primórdios os 

cárceres exclusivamente femininos com caráter reeducacional ou de ressocialização 

surgiram em uma tentativa na Holanda no século XVII. Criou-se a Spinhis para 

mulheres, com seções especiais para meninas. Mas só passou a ganhar destaque 

séculos depois, com a criação de uma das primeiras penitenciárias femininas, 

independente financeira e administrativamente, na cidade de Nova York.  

As primeiras tentativas, no Brasil, para implantação de um sistema 

carcerário essencialmente feminino e sua codificação ocorreu na década de 30, 

porém, apenas em 1984 que foi aprovada a lei de execução penal, lei nº 7.210, que 

garantiu às mulheres direitos comuns a qualquer encarcerado, independente do sexo, 

como o direito a alojamento próprio, em ambiente individual e salubre e adequado a 

sua condição pessoal.  

Percebe-se que a realidade brasileira não era diversa da que se apresentava 
nos demais países. As primeiras instituições próprias para mulheres foram a 
de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1937, seguido pelo presídio de 
mulheres de São Paulo, inaugurado em 1942 e o presídio de mulheres de 
Bangu, no Rio de Janeiro, também inaugurado em 1942. Destes, oúnico que 
foi construído com características similares aos presídios masculinos foi o de 
Bangu, no Rio de Janeiro. Os demais foram espaços adaptados para este 
fim. (SANTOS, SANTOS, 2017, p. 09) 

A autora Nana Queiroz em “Presos que menstruam” ratifica que muitos dos 

presídios antes eram masculinos, ou antigos hospitais e conventos, elaborados de 

forma improvisada, sem levar em consideração a questão do gênero feminino. 

No Estado de São Paulo, as pessoas presas sob responsabilidade da 
Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) recebem uniformes quando 
adentram a unidade. Certa vez, houve a desativação de uma unidade 
feminina que seria reaberta como masculina. A SAP pediu que a diretora da 
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unidade em referência recolhesse os uniformes das presas, pois poderiam 
redistribuí-los aos homens assim que estes chegassem à unidade. Isto 
porque o uniforme era feito para os homens e distribuídos para as mulheres. 
(QUEIROZ, Nana, 2015, p. 108) 

Basileu Garcia defende que a construção de presídios femininos não se 

justifica pelo aumento da criminalidade praticada por elas, mas sim, para que se 

pudesse ter um local especifico em que estas pudessem cumprir sua pena.  

A impressão que me desperta o projeto é a melhor impossível. A falta de um 
presídio para mulheres, organizado de acordo com as normas que regem o 
nosso sistema penitenciário, era extraordinariamente sensível, por várias 
razões. As mulheres condenadas cumpriam e cumprem pena nas cadeias 
públicas. Ora, as cadeias destinam-se ao aprisionamento provisório e não ao 
cumprimento definitivo das penas. Não estão sujeitas aos métodos racionais 
estabelecidos para obtenção da plena eficácia da medida penal. (GARCIA, 
Basileu, apud SANTOS, SANTOS, 2017, p. 10 ) 

O Sistema Prisional Brasileiro caracteriza-se principalmente pelas suas 

condições precárias, para ambos os sexos. Após uma pesquisa realizada nas 

penitenciárias brasileiras, em 1988, a Human Rights Watch, maior entidade em defesa 

dos direitos humanos, constatando as condições carcerárias:  

(...) a realidade no Brasil passa longe das descrições da lei. Primeiro, o 
sistema penal do pais sofre a falta de infra-estrutura física necessária para 
garantir o cumprimento da lei. Em muitos estados, por exemplo, as casas dos 
albergados simplesmente não existem; em outros, falta capacidade suficiente 
para atender o número de detentos. (PANTHEON, 2017)  

Ainda se falando em estrutura física, um dos problemas é que quase não 

são construídas penitenciárias propriamente ditas femininas, muitas vezes o Estado, 

diante da superlotação do cárcere feminino e a necessidade de novas vagas, apenas 

reabre alguma antiga unidade prisional sem nem realizar reformas estruturais, 

acarretando situações de aprisionamento degradantes. Tudo isso contribui para a 

proliferação de epidemias e doenças. 

Segundo dados do último levantamento nacional de informações 

penitenciárias (Infopen), e do Ministério da Justiça, o Brasil encontra-se com um total 

de 37.380 detentas inseridas no sistema prisional entre os anos de 2000 e 2014, 

aumento de 567%, e apenas metade dessas presas possuem o ensino fundamental 

completo. Do número total de mulheres encarceradas, 30% delas ainda está 

aguardando julgamento.  
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Fonte: Ministério da Justiça - a partir de 2005, dados do Infopen/MJ 

Ainda analisando dados do INFOPEN nos deparamos com dados a 

respeito do percentual de mulheres, por unidade da federação, que encontram-se 

presas mas que ainda não tem condenação:  

Segundo dados informados pelos gestores de unidades prisionais no estado 
do Sergipe, existiam em junho de 2014 253 mulheres encarceradas em todo 
o estado e, dessas, 251 eram presas sem condenação. Ainda que o número 
absoluto de mulheres encarceradas no estado seja pequeno, é possível 
apontar a provável inconsistência do dado informado para o contingente de 
presas provisórias. (INFOPEN, 2014, p. 21)  
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Fonte: Infopen, jun/2014. Departamento Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça. 

O grande número de presos provisórios, e neste caso não falamos 

unicamente do gênero feminino, comprova o excessivo uso de uma medida que 

deveria ser exceção no direito penal e não regra. O artigo 5º, LIV da Constituição 

Federal tras que: “inguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. Tais números divergem do princípio constitucional do devido 

processo legal. E da Lei de Prisão Temporária, lei n. 7.960 de 21 de dezembro de 

1989, a saber: 

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, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes 
crimes:  
a) Homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2º);  
b) Sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1º e 2º); 
c) Roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º); 
d) Extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1º e 2º); 
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e) Extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º); 
f) Estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e 

parágrafo único); 
g) Atentado violento ao pudor (art. 214, e sua combinação com o art. 223, 

caput, e parágrafo único); 
h) Rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223, caput, e 

parágrafo único); 
i) Epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1º); 
j) Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal 

qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado 285);  
k)   
l) Quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 
m) Genocídio (arts 1º, 2º e 3º da lei n° 2.889, de 1º de outubro de 1956), em 

qualquer de suas formas típicas; 
n) Tráfico de drogas (art. 12 da lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); 
o) Crimes contra o sistema financeiro (lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986); 

p) Crimes previstos na lei de terrorismo. (incluído pela lei n° 13.260, 2016). 
Se faz necessário discutir a cerca da interpretação que se pode ser 

aplicada para adaptarmos aos parâmetros da Constituição e dos acordos 

Internacionais aos quais o Brasil é signatário. Muita das vezes fica a critério do juiz e 

suas razões a necessidade das medidas, tal subjetividade traz uma vulnerabilidade 

ainda maior para um sistema que já se encontra falho, desgastado e superlotado. Para 

Beccaria, “a interpretação arbitrária das leis é um mal, também o é a sua obscuridade, 

pois precisam ser interpretadas”. (Beccaria, 2005, p. 12) 

Acrescentando aos efeitos da prisão preventiva ou temporária ainda temos 

os morosos processos criminais, durante os quais o acusado permanece encarcerado, 

quando já que não foram condenados deveriam presumir-se inocentes. 

O Artigo 9(3) do Pacto Internacinal dos Direitos Civil e Políticos reza que: 

(...)a prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá 
constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias 
que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência e a 
todos os atos do processo, se necessário for, para a execução da sentença.  

Desta forma, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas definiu a 

necessidade como: “para prevenir fuga, interferência com as provas da recorrência do 

crime” ou “quando a pessoa em questão constituir uma ameaça clara e séria à 

sociedade que não pode ser contida de outra maneira”.  

As distinções entre o sistema prisional feminino e masculino não 

encontram-se apenas na estrutura e  nos serviços oferecidos, quando uma mulher é 

presa ela é duplamente penalizada. Isto ocorre porque ela, ao cometer um delito, está 

rompendo tanto com a lei penal vigente quanto com um código social que é conduzido 

para cobrar das mulheres um bom comportamento. Na prática as detentas não tem 

os direitos que a lei vigente determina, nesta linha, toda e qualquer pessoa 

encarcerada tem direito de acesso à educação e trabalho, no entanto, é raro se 
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encontrar penitenciárias que ofereçam esses serviços de maneira eficaz e apesar da 

proporção de detentos que se dedicam a alguma forma de trabalho produtivo seja 

variável de prisão para prisão, apenas algumas penitenciárias femininas oferecem o 

mesmo de forma abudante. Alguns exemplos significativos entre os estabelecimentos 

que a Human Rights Watch visitou:  

(...) cerca de 15% da população carcerária na Penitenciária Raimundo Vidal 
Pessoa, em Manaus estavam empregados; cerca de 50 a 60% da população 
carcerária na Penitenciária Estadual de São Paulo estavam empregados; 
nenhum preso de Segurança Máxima de João Pessoa estava empregado; 
cerca de 30 a 40% da população carcerária da Penitenciária Regional de 
Campina Grande tinham emprego; cerca de 15% da população carcerária do 
Presídio Central de Porto Alegre tinham emprego. 
A situação é pior ainda nas delegacias policiais. A única oportunidade de 
trabalho que elas oferecem é serviço de faxina. Apenas poucos detentos em 
cada carceragem trabalham nesse serviço, geralmente de dois a seis 
detentos, dependendo do tamanho da delegacia. Todos os outros detentos, 
condenados ou não, ficam ociosos. (PHANTHEON, 2017) 

A perspectiva atual dos presídios brasileiros, quando se trata de cárcere é 

crítico, para ambos os sexos. Grave, pois vemos que apesar de expressamente 

estabelecidos e assegurados, os direitos das pessoas que vivem no sistema prisional 

é desumano.  

Quando então nos deparamos com o gênero e paramos para observar o 

processo de afirmação de um delineado mais democrático na Constituição de 1988, 

encontramos diversas lacunas neste sentido. Essas falhas encontram-se tanto na 

redução das desigualdades de gênero, quanto na superação das disfunções do 

sistema prisional que cada vez mais vem se consolidando a idéia de que não se trata 

mais de um instituto eficaz para a sociedade. Ademais, vivemos em uma sociedade 

marcada pelo machismo, que reflete na vida das mulheres seja com a vida pessoal, 

como na profissional, sua inserção no mercado de trabalho e no sistema penal 

propriamente dito.  

Se observarmos  a legislação internacional destaca-se as Regras das 

Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de 

liberdade para mulheres infratoras, visto que há uma preocupação com esse grupo 

vulnerável de presas, que demandam necessidades e exigências especiais, em 

especial uma vez que proíbe na citação da regra 49, que crianças sejam tratadas 

como encarceradas quando estão na companhia de suas mães, nas unidades 

prisionais, cumprindo e respeitando o princípio da pessoalidade da pena. Chamada 

também de Regras de Bangkok:  

Considerando que mulheres presas são um dos grupos vulneráveis com 
necessidades e exigências específicas, Consciente de que muitas 
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instalações penitenciárias existentes no mundo foram concebidas 
principalmente para presos do sexo masculino, enquanto o número de presas 
tem aumentado significativamente ao longo dos anos, Reconhecendo que 
uma parcela das mulheres infratoras não representa risco à sociedade e, tal 
como ocorre para todos os infratores, seu encarceramento pode dificultar sua 
reinserção social, acolhendo o desenvolvimento pelo Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime do manual intitulado Manual Para Gestores e 
Formuladores de Políticas Públicas sobre Mulheres e Encarceramento 
Decisões para autorizar os filhos a permanecerem com suas mães na prisão 
deverão ser fundamentadas no melhor interesse da criança. Crianças na 
prisão com suas mães jamais serão tratadas como presas. (CNJ, 2016) 

Notamos que além de sofrerem os mesmos problemas que os homens 

presos, há ainda uma carga muito maior para as mulheres presas, as mulheres no 

cárcere integram grupos de muita vulnerabilidade e exclusão social. A maioria são 

jovens, possuem filhos por vezes menores de idade, e ainda as que estão gestantes 

e que sofrem toda uma gestão com o cárcere, o abandono do parceiro e até das 

famílias, esquecidas no sistema. 

É um dever estatal a destinação de unidades prisionais conforme o gênero, 

caracteriza-se como um aspecto fundamental para a implementação de politicas 

públicas voltadas a esse segmento; maternidade no cárcere, que traz problemas 

relacionados aos filhos das presas, como estão sendo criados, por quem, maternidade 

a distancia, guarda e amamentação. Observamos dados do INFOPEN mulheres, o 

crescente número é evidente e não pode ser ignorado pelo Poder público. 

Portanto, se há que se discutir a respeito da perspectiva dos presídios 

femininos no Brasil, conclui-se que as unidades para a destinação exclusiva das 

mulheres, são poucas. Se pensarmos ainda nos espaços que lhes é de uso para 

necessidades como amamentação, que são quase inexistentes. Os direitos que lhe 

são assegurados, admitimos que não são exercidos, não por culpa delas, mulheres 

que fazem do cárcere o seu lar, mas do Estado, que se nega a reconhecer a 

importância da diferença entre os gêneros, reconhecendo e fazendo uso da 

desigualdade entre eles.  

 

2.2.1 A LEP pelas leis nº 11.942/09 e nº 12.121/09 

A Lei de Execução Penal se omitia em relação as reais necessidades das 

detentas, e no que esta não se omitia, tratava de maneira discriminatória as mulheres 

encarcerads. No ano de 2009, foi inseridas mudanças pelas leis nº 11.942/09 e nº 

12.121/09, que trouxeram conquistas significativas às mulheres encarceradas.  

A lei 11.942/09 começa modificando o artigo 14 da LEP, acrescentando um 

parágrafo a respeito do acompanhamento médico da mulher gestante, um avanço, 
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porém, como observamos não condiz com a realidade em que vivem as presas. 

Contemplou-se o principio da humanidade da pena quando trouxe essa garantia a 

encarcerada, mas raramente encontra-se ginecologistas e médicas (os) 

especializados na saúde da mulher para exercer tal garantia. “Art. 14 da LEP §3º Será 

assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-

parto, extensivo ao recém nascido”. (acrescentado pela lei n. 11.942, de 28-5-2009). 

Mais longe ainda da realidade existente encontra-se o §2º do referido 

artigo: §2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a 

assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 

autorização da direção do estabelecimento. 

A partir do artigo 40 da lei de Execução Penal temos uma lista dos direitos 

assegurados aos presos, alimentação, vestuário, assistência material à saúde, visitas 

e comunicação adequada com o mundo exterior. 

Passando para a parte da referida lei que trata dos estabelecimentos 

penais, vimos ainda que a norma e a realidade se contradizem, antes e depois do 

advento das leis nº 11.942/09 e nº 12.121/09, no que tange as necessidades básicas 

das detentas. Quando a LEP institui os estabelecimentos penais, nada é lido a respeito 

das necessidades básicas das mulheres, tanto é visível que nem sobre a detenta 

gestante foi tão aprofundado. Simplesmente trata dos estabelecimentos para os 

detentos, e de que deverá haver na unidade espaço destinado à educação, recreação, 

trabalho e atividades esportivas. Estes espaços, como já foi dito, não existem na 

maioria das unidades prisionais, configurando-se irreal para ambos os sexos.  

Além de elencar uma série de serviços que devem ser oferecidos às 

pessoas incorporadas ao sistema prisional o artigo 83 da LEP trata do 

estabelecimento penal e suas finalidades; acesso à educação, atividades esportivas 

e laborativas, recreação. Porém até então nada destinado as particularidades 

femininas, até as lei supramencionadas trazerem esses direitos. Dentre as garantias 

asseguradas, está a determinação de que os estabelecimentos penais destinados as 

mulheres possuam locais destinados aos berçários para que as condenadas possam 

ter contato com seus filhos, cuidar deles e amamenta-los, no mínimo até seis meses 

de vida, estes locais também devem ter apenas agentes do sexo feminino.  

Art. 83 da LEP 
§2º Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de 
berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive 
amamenta-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade. (redação 
determinada pela lei n. 11.942, de 28-5-2009). 
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§3º Os estabelecimentos de que trata o §2º deste artigo deverão possuir, 
exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas 
dependências internas. (acrescentado pela lei n. 12.121, de 15-12-2009). 

Trazer a questão das gestantes encarceradas caracterizou uma grande 

conquista para essas mães, ainda no que cerne a maternidade mais inovações são 

trazidas pela lei n. 11.942/09, com nova redação determinada ao artigo 89:  

Art 89. Além dos requisitos referidos no art 88, a penitenciária de mulheres 
será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar 
crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a 
finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. 

É sabido que se faz fundamental para o desenvolvimento do menor a 

permanência com a mãe no inicio de sua vida, não apenas para consolidação e 

fortalecimento do vínculo afetivo materno, mas principalmente pela questão da 

amamentação, do recebimento do leito materno. Todavia, esse convívio deve ser 

limitado, e romper-se de maneira gradativa pela saúde de ambos, mesmo que seja 

necessário garantir o direito de convívio, as unidades prisionais não possuem uma 

área reservada para ambos, nem estrutura viável para que isso se realize, visto que o 

Brasil tem seu índice de mulheres presas cada vez mais elevado, não se faz 

necessário um estudo tão aprofundado para entender minimamente que não é um 

ambiente saudável para o desenvolvimento físico e psicológico de qualquer criança.  

RESOLUÇÃO Nº - 04, DE 15 DE JULHO DE 2009 
Art 2º Deve ser garantida a permanência de crianças no mínimo até um ano 
e seis meses para as (os) filhas (os) de mulheres encarceradas junto as suas 
mães, visto que a presença da mae nesse período é considerada 
fundamental para o desenvolvimento da criança, principalmente no que tange 
à construção do sentimento de confiança, otimismo e coragem, aspectos que 
podem ficar comprometidos caso não haja uma relação que sustente essa 
primeira fase do desenvolvimento humano; esse período também se destina 
para a vinculação da mãe com sua (seu) filha (o) e para a elaboração 
psicológica da separação e futuro reencontro. 

A recomendação feita pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária – CNPCP – é que a partir de um ano e seis meses de idade da criança, 

haverá uma ruptura gradual da mãe encarcerada e sua criança, para que no futuro 

fora do cárcere exista uma relação familiar sem maiores prejuízos. 

Atrevo-me a dizer que a lei de execução penal discrimina a mulher pelo que 

deixa de mencionar, ao fazer uso de um discurso supostamente neutro, que é mais 

difícil de ser superado, pois a administração pública submete-se ao que é ordenado 

por lei, mesmo quanto a conveniência e oportunidade do ato administrativo. Por sua 

vez, também discrimina pelo que diz, que traz a nítida desigualdade entre os gêneros 

na sociedade em que foi promulgada e até os dias atuais, pela maneira que ainda é 

executada. A solução para este importante conflito legislativo, que gera tanta 
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discriminação, seria a realização de uma interpretação orientada pelo principio da 

igualdade.  
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3. A RESSOCIALIZAÇÃO NO BRASIL 

A crise no sistema prisional atual é a resposta de décadas, séculos de 

inobservância das medidas ressocializadoras aplicadas através do nosso 

ordenamento jurídico, em constante evolução desde 1940. Aliada a essa 

inobservância podemos acrescentar uma cultura punitiva e arbitrária diante dos 

índices de criminalidade. Para Bitencourt, “devemos, definitivamente, abandonar o 

terreno dos dogmas e as teorias e mergulhar na realidade prisional que nos cerca para 

conseguirmos conclusões mais efetivas em torno do tema”. (Bitencourt, 2006, p. 143) 

Antonio Garcia-Pablos de Molina declara que:  

“a pena não ressocializa, mas estigmatiza, que não limpa, mas macula, como 
tantas vezes se tem lembrado aos ‘expiacionistas’; que é mais difícil 
ressocializar uma pessoa que sofreu uma pena do que outra que não teve 
essa amarga experiência; que a sociedade não pergunta porque uma pessoa 
esteve em um estabelecimento penitenciário, mas tão somente se lá esteve 
ou não”. (MOLINA, apud, Bitencourt, 2006, p. 143) 

No livro Punir os Pobres: A nova gestão da miséria nos Estados Unidos, 

Loic Wacquant traz o seguinte questionamento que podemos e devemos trazer para 

nós, para o nosso ordenamento: 

“(...) para que serve, finalmente, a prisão no século XXI? Seria fácil perceber, 
se tal questão fosse colocada, que, na verdade, ninguém sabe mais porque 
trancafiam as pessoas. Invoca-se ritualmente a filosofia terapêutica e 
continua-se a acreditar e fazer acreditar que a prisão tem por missão 
“reformar” e “reinserir” seus internos, enquanto tudo, da arquitetura à 
organização do trabalho dos guardas, passando pela indigência dos recursos 
institucionais (trabalho, formação, escolaridade, saúde), pelo esgotamento 
deliberado da liberação em condicional e pela ausência de medidas concretas 
de ajuda na saída, o nega. Basta citar o guarda da prisão central que dizia: 
“A reinserção alivia a consciência de alguns. Não a de pessoas como eu, mas 
a dos políticos. Na casa de detenção é a mesma coisa. Quantos eu já ouvi 
dizer, ‘chefe, não se preocupe, eu não vou voltar nunca mais’ e paf!, seis 
meses depois... A reinserção não é na prisão que se faz. É tarde demais. É 
preciso inserir as pessoas dando trabalho, uma igualdade de oportunidades 
no inicio, na escola. É preciso fazer a inserção”. (WACQUANT, 2003, p. 155) 

Uma das maneiras de ressocializar acontece através do trabalho, a Lei de 

Execuções Penais, em seu capitulo III, discorre sobre o tema. O artigo 28 da referia 

lei, discorre sobre a finalidade do trabalho, qual seja, “dever social” e “condição de 

dignidade humana”, com “finalidade educativa e produtiva”. Também presente no 

artigo 31 “o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na 

medida de suas aptidões e capacidade”; e no artigo 41 que traz os direitos dos presos 

nos seus incisos, “II- atribuição de trabalho e sua remuneração”.  

Além de ser considerado uma obrigação do preso, também o é um direito, 

haja vista a possibilidade da remição da pena de regime fechado ou semiaberto na 

proporção de um dia de pena para cada três dias de trabalho (artigo 126 da LEP). 
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Todavia, mesmo com a previsão legal não são todos os apenados que usufruem 

dessa prerrogativa. Como podemos observar pelos dados do Ministério da Justiça do 

INFOPEN – Informações penitenciárias. 

 
Fonte: Ministério da Justiça/Departamento Penitenciário Nacional – Depen; Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias INFOPEN – Dezembro de 2014 

A remição está disposta na LEP em seu artigo 126: 

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto 
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da 
pena. 
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§1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:  
I- 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade 
de ensino fundamental, médio, inclusive de profissionalizante, ou superior, ou 
ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 
II- 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 
§2º As atividades de estudo a que se refere o §1º deste artigo poderão ser 
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distancia 
e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos 
cursos frequentados. 
§3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 
trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 
§4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos 
estudos continuará a beneficiar-se com a remição. 
§5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 
(um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior 
durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 
competente do sistema de educação. 
§6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que 
usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de 
ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da 
pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do §1º deste 
artigo. 
§7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. 
§8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 
Público e a defesa.  

 Sobre o instituto da remição Julio Fabrini Mirabete preceitua: 

“A remição é um direito dos condenados que estejam cumprindo a pena em 
regime fechado ou semi-aberto, não se aplicando, assim, ao que se encontra 
em prisão de albergue, já que a este incumbe a submeter-se aos papeis 
sociais e às expectativas derivads do regime, que lhe concede, a niveel 
objetivo, a liberdade do trabalho contratual. Pela mesma razão, alias, não se 
concede a remição ao liberado condicional. Tambem não tem direito à 
remição o submetido a pena de prestação de serviço à comunidade, pois o 
trabalho, nessa espécie de sanção, constitui, essencialmente, o cumprimento 
de pena”. (MIRABETE, 2006, p. 320) 

Nas suas palavras, Maurício Kuhene, em sua obra, ressalta o desperdício 

dos Estados ao não aproveitarem a mão de obra dos apenados e ao mesmo tempo 

dar uma oportunidade de reabilitação à estes. 

“O trabalho, sem dúvida, além de outros fatores apresenta um instrumento de 
relevante importância para o objetivo maior da Lei de Execução Penal, que é 
desenvolver uma pessoa em condições de ser útil. É lamentável ver e saber 
que estamos no campo eminentemente pragmático, haja vista que as 
unidades da federação não tem aproveitado o potencial da mão de obra que 
os cárceres disponibilizam”. (Kuhene, 2013, p. 32).   

Outro fator importante que deve ser considerado na ressocialização é a 

assistência educacional, o artigo 17 da LEP dispõe que “a assistência educacional 

compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado”. 

Sobre a habilitação profissional Mirabete afirma: “a habiliatcao profissional é uma das 

exigências das funções da pena, pois facilita a reinserção do condenado no convívio 

familiar e social a fim de que ele não volte a delinquir”. 
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Abaixo, podemos ver a distribuição percentual de pessoas envolvidas em 

atividades de ensino formal, por nível de ensino, são dados do Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias – INFOPEN do Ministério da Justiça. 

 
Fonte: Ministério da Justiça/Departamento Penitenciário Nacional – Depen; Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN – dezembro DE 2014 

Podemos citar também, outros tipos de atividades educacionais que são a 

remição através da leitura, esporte ou outras atividades educacionais não formais de 

caráter complementar, como as videotecas e atividades de lazer. Todavia, o 

questionamento é, a estrutura e disponibilidade dos presídios em oferecer aos 

apenados acesso à esses elementos construtores.  

“a assistência educacional deve ser uma das prestações básicas mais 
importantes não só para o homem livre, mas principalmente aquele que esta 
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preso, constituindo-se, neste caso, em um elemento importante para 
reinserção social”. (MIRABETE, 2006, p. 73) 

Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior defendem que a 

ressocialização é de incubência do Estado:  

“Tanto quanto possível, incumbe ao Estado adotar medidas preparatórias ao 
retorno do condenado ao convívio social. Os valores humanos fulminam os 
enfoques segregacionistas. A ordem jurídica em vigor consagra o direito do 
preso ser transferido para local em que possua raízes, visando a 
indispensável assistência pelos familiares”. (NERY e JUNIOR, 2006, p. 164) 

Sobre as atividades ressocializadoras que deveriam ser oferecidas aos 

apenados e sua importância, Mirabete destaca: 

“Exalta-se seu papel de fator ressocializador, afirmando-se serem notórios os 
benefícios que da atividade laborativa decorrem para a conservação da 
personalidade do delinquente e para a promoção do autodomínio físico e 
moral de que necessita e que lhe será imprescindível para o seu futuro na 
vida em liberdade”. (MIRABETE, 2006, p. 87) 

 Levando-se em consideração a situação crítica das casas de detenção do 

nosso país, não pode ser cumprida a função ressocializadora da pena, haja vista que 

não há o mínimo de infraestrutura na maioria dos presídios, em grande parte por conta 

da superlotação e falta de condições básicas, ausência de estruta, para atender o que 

se tem determinado e oferecer profissionalização aos apenados.    

Mirabete aborda as penúrias do sistema: 

“a ressocialização não pode ser conseguida numa instituição como a prisão. 
Os centros de execução penal, as penitenciárias, tendem a converter-se num 
microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as graves contradições 
que existem no sistema social exterior (...). A pena privativa de liberdade não 
ressocializa o recluso, impedindo sua plena reincorporação ao meio social. A 
prisão não cumpre a sua função ressocializadora. Serve como instrumento 
para a manutenção da estrutura social de dominação”.  (MIRABETE, 2006, p. 
24) 

Winfriend Hassemer, faz uma crítica sobre a finalidade da ressocialização:  

“o que realmente se quer  atingir com o fim apontado: uma vida exterior 
conforme ao Direito (ou só conforme o Direito Penal?), uma ‘conversão’ 
também interna, uma ‘cura’, um consentimento (?) com as normas 
sociais/jurídicas/penais (?) de nossa sociedade? A resposta ainda está 
pendente. Sem uma determinação clara e vinculante, nenhum programa de 
recuperação, a rigor, se justifica”. (HASSEMER, 1993, p. 39) 

Infelizmente nota-se em nossa sociedade o estereótipo, preconceito contra 

o que um dia esteve na prisão e que busca mudar de vida através do trabalho digno. 

Sobre o “preconceito social”, o penalista Rogério Grecco escreveu: “parece-nos que 

a sociedade não concorda, infelizmente, pelo menos à primeira vista, com a 

ressocialização do condenado. O estigma da condenação, carregado pelo egresso, o 

impede de retornar ao normal convívio em sociedade”.  
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3.1 PRIVATIZAÇÃO 

Com a notória falência do sistema penitenciário brasileiro, surge a questão 

da privatização, para alguns, a solução para a recuperação do sistema carcerário, 

para que então este cumpra sua função social.  

Original de São José dos Campos (SP), criada pelo advogado Mário 

Ottoboni em 1972; as Associações de Proteção e Assistencia aos Condenados é um 

exemplo de iniciativa no estado de Minas Gerais. Em virtude de seu “sucesso e grande 

êxito na recuperação de condenados” antes instalada em Itaúna, foi lançada em 

outros municípios.  

“A APAC é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que se dedica à 
recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de 
liberdade, bem como socorrer a vítima e proteger a sociedade. Opera, assim, 
como uma entidade auxiliar do Poder Judiciário e Executivo, respectivamente 
na execução penal e na administração do cumprimento das penas privativas 
de liberdade. Sua filosofia é ‘Matar o criminoso e Salvar o homem’, a partir da 
disciplina rígida, caracterizada por respeito, ordem e o envolvimento da 
família do sentenciado”. (FARIA, 2017) 

Encontra-se em tramitação a PLS n. 513/2011 que versa sobre normas 

gerais para a contratação de parceria publico-privada para a construção e 

administração de estabelecimentos penais. O objetivo não é de privativar mas sim de 

uma co-gestão segundo Vicentino Alves (PR-TO), autor do projeto. Desta forma a 

empresa vai ficar responsável de garantir aos apenados o que o Estado não está 

sendo capaz de provir de maneira adequada, higiene, assistência jurídica, 

acompanhamento médico e odontológico, capacitação profissional, além da 

infraestrutura.  

Em Minas Gerais foi construído Complexo Prisional Público-Privado, 

inaugurado em 2013 e em funcionamento; administrado pelo consórcio de Gestores 

Prisionais Assciados – GAP, segundo seu site, cada parte tem suas atribuições, quais 

sejam:  

“O Estado é responsável por: 
- Vias de acesso, facilidades e utilidades públicas; 
-  Questões disciplinares e de segurança (Poder de Polícia); 
- Controle da execução da pena; 
- Segurança externa e de muralhas; 
- Transporte de presos (escoltas); 
- Fiscalização do contrato de PPP. 
A GPA é responsável por: 
- Construção, administração e manutenção física do Complexo Prisional; 
- Projeto arquitetônico; 
- Planos operacionais e de ressocialização; 
- Financiamento do empreendimento; 
- Prestação de serviços assistenciais (jurídico, educacional, de saúde, 
material, de trabalho, cultural e profissionalizante); 
- Uso de tecnologia de ultima geração (controles eletrônicos de segurança); 
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- Gestão do Complexo Prisional 
- Entrega do empreendimento ao Estado, ao fim do contrato, em excelentes 
condições; 
- Prestação de contas bimestrais ao Estado acerca da qualidade na 
execução dos serviços”.  

José Eduardo Faria é contra a privatização e o trabalho do preso na 

penitenciária privada, para ele a relação do aprisionado como condenado judicial e 

preso como sujeito de direitos trabalhistas:  

“Numa penitenciária privatizada, por exemplo, em que o preso é convertido 
em mão-de-obra compulsória, de que modo enquadrar seus deveres, como 
condenado judicial, com seus direitos trabalhistas, enquanto operário? De 
que maneira enquadrar esses direitos e deveres previstos em lei com as 
normas internas de segurança impostas pelas firmas de vigilância e voltadas 
para os ganhos de produtividade? Qual o interesse dessas firmas, cujas 
‘fábricas’ podem enfrentar problemas de flutuação de mão-de-obra, em 
ressocializar os presos que se revelarem excelentes trabalhadores em suas 
linhas de mintagem?” (FARIA, 2000, p. 16-17) 

Diante do sucateamento dos nossos presídios, que são de 

responsabilidade do Estado, nos cabe refletir se a privatização seria uma solução ou 

violação de direitos/deveres.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pudemos perceber durante a pesquisa que a situação do nosso sistema 

prisional encontra-se carente, tratamento desumano com aqueles que estão à 

margem da sociedade, falamos dos princípios básicos de humanização da pena que 

são descumpridos. 

Sabemos que as leis são necessárias para se viver em sociedade, 

regulando a conduta do individuo com direitos e deveres, entretanto, a execução da 

pena como um todo é alvo de questionamentos, quando tratamos de sua eficácia, já 

que a parte final, a execução é esquecida, não deveria ser tão difícil cumprir o que a 

LEP determina e se isso não acontece, deveríamos começar a mudar o caminho, 

entendo que a prevenção deve ser sempre considerada o melhor caminho, diante de 

tudo que foi exposto a respeito da lei, percebemos que o problema da falência prisional 

não reside na lei, mas em seu efetivo cumprimento, por isso, não há também que se 

falar no endurecimento das leis já que apenas isso não nos garantiria a solução do 

problema, não há como garantir que estas seriam cumpridas se as que já temos não 

são.  

Destarte, se aqui chegamos, no sistema penitenciário, sua função é 

ressocializar e o que vemos hoje é o aumento da criminalidade, da violência, e por 

conseguinte da insegurança, sem falar na disparidade social e econômica que assola 

nossa sociedade.  

São muitos os desafios da ressocialização, é expressa na lei, mas ao sair 

da prisão onde já vivem sem qualidade de subsistência, sem objetivos, sem dignidade, 

a sociedade não está preparada para receber os egressos em seu convívio, os ex-

presidiários carregarão este estigma ao sair e não conseguem trabalho, que é o 

mínimo existencial para viver uma realidade diferente da que os levaram a ser presos, 

promover realmente uma reabilitação que garanta seu retorno a sociedade. 

Deveria ser preocupação do Estado, reestruturar e modernizar a arquitetura 

penitenciária, proporcionar assistência jurídica de qualidade, saúde, assistência 

psicológica e social, investir em trabalho e educação, fiscalizar o uso dos recursos 

destinados pela administração pública e recuperar a dignidade da pessoa humana, 

são mandamentos constitucionais, tarefa do Estado necessária para a consolidação 

da cidadania. O fato de estarem privados de sua liberdade não poderia permitir ofensa 

física, moral. Nesse contexto surge a privatização, com argumentos prós e contras, 

mas que já encontra-se adotado em diversos países e que não deveria ser de tudo 
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desprezado, haja vista que chegamos em um limite de crise que pode gerar um 

‘explosão’ a qualquer momento. Assunto este que vem atona apenas nos momentos 

de rebeliões e logo permanecem no esquecimento, como os encarcerados.  

Aliado a todo o exposto, não podemos deixar de pensar em diminuir o 

excesso de prisão provisória; a busca por penas alternativas a restrição de liberdade; 

na necessidade de tratamento aos usuários de substâncias entorpecentes.  

Por fim, concluo que o sistema penitenciário brasileiro deve ser estudado, 

revisto, aprimorado e modificado para a longo prazo começar a obter êxito no que é o 

seu propósito; em conjunto com a sociedade, afinal deveria ser de interesse de todos 

a ressocialização, pois só assim diminuiria a violência social que afeta a todos. 
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