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Resumo 
Este relatório tem como alvo de investigação buscar soluções para os problemas que 

dificultam o trabalho dos operadores do sistema penitenciário do Rio de Janeiro em 

ressocializar um condenado a pena privativa de liberdade. Suas principais fontes são os 

artigos científicos e livros disponibilizados na internet. É uma pesquisa quali-quantitativa de 

natureza exploratória que busca identificar os cinco principais problemas que ocorrem no 

complexo penitenciário de Gericinó e que afetam diretamente o caráter ressocializador do 

sistema. Em seguida, serão propostas ações focadas em cinco eixos de progressos para, dessa 

forma, buscar resultados avanços sociais como a diminuição da população carcerária e dos 

índices de violência urbana. 
  

Palavras-chave: Complexo de Gericinó, Sistema Prisional, Ressocialização. 
 

1 – Introdução 
 

A incapacidade do poder público em ressocializar o indivíduo condenado a pena 

privativa de liberdade fomentou debates nas mídias, escolas, sociedade civil e foi um dos 

principais temas debatidos nas eleições de 2018.  A população brasileira, sobretudo a carioca, 

sofre com os reflexos da incapacidade do sistema prisional em reabilitar, pois ela paga muito 

caro por um sistema que, além de ser ineficiente, devolve para a sociedade um indivíduo 

ainda pior daquele que ingressou em um estabelecimento penal, ou seja, a ineficiência do 

Estado gera aumento da violência urbana, de impostos e desrespeito às normas e tratados 

assinados pelo Brasil no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. 
Este relatório objetiva contribuir para uma melhora no número de presos 

ressocializados e para isto procura visitar aquilo não está dando certo no sistema, isto é, 

identificar os principais problemas que afetam o caráter ressocializador deste e, 

posteriormente, criar um plano de ação factível com vista a diminuir os problemas 

encontrados.  
As frequentes discussões e divergências entre familiares e amigos, especialmente 

sobre a forma correta de tratamento do preso e da maneira de ressocializar motivou o 

pesquisador a elaborar este relatório, pois este sempre acreditou que todo ser humano é 

socialmente recuperável e confia que através deste relatório possa ajudar estudantes, 

funcionários do Sistema Prisional, Ministério Público, Administradores Públicos, CNPCP 

(Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária) e a Sociedade Civil em geral a ter 

um uma atenção especial aos problemas que dificultam o trabalho dos operadores do sistema 

nos presídios de hoje no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. 
 A busca deste relatório é mostrar caminhos para a ressocialização, para isto ele se 

baseará em trabalhos realizados por autores da área como Andrew Coyle, ideias de Michel 
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Foucault sobre prisão e vigia, Alessandro Baratta e seus estudos sobre o reflexo da 

importância de uma sociedade consciente na luta pela ressocialização, dentre outros. 

 Por fim, será apresentado um plano de ação que contará com cinco eixos de progresso 

que devem ser tratados com a mesma intensidade, contendo detalhes de quem deverá fazê-lo 

com o apoio de uma matriz 5W2H objetivando melhorar a forma de ressocialização do nosso 

Sistema Penitenciário. 
 

2 – Apresentação do Caso 

 

Baseado no Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e com foco no 

complexo penitenciário de Gericinó que é um conjunto de estabelecimentos penais composto 

de 25 unidades prisionais, incluindo hospitais, institutos e penitenciárias que está localizado 

no bairro de Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro e atualmente está sob a gestão da Secretaria 

de Estado de Administração Penitenciária, criada através do Decreto nº 32.621, de 1º de 

Janeiro de 2003, órgão do executivo que tem a responsabilidade de investir e desenvolver o 

sistema prisional carioca sendo uma de suas principais funções reintegrar ao convívio social o 

condenado a pena privativa de liberdade. Este desafio baseia-se em transformar uma pessoa 

que ingressou no sistema prisional, fazendo-o entender que o seu comportamento é repudiado 

por toda a sociedade civil e oferecer-lhe um novo caminho, pois cabe a este Órgão a 

responsabilidade de realizar o que foi disposto na sentença penal: garantir que o condenado 

cumpra sua pena de forma integral, assim como, cumprir o papel de reintegrá-lo a sociedade 

de forma ressocializada para que ele não volte a cometer crimes. Existem as mais diversas 

atividades dentro destes estabelecimentos penais como serviços médicos, psicológicos, de 

assistência jurídica, assistência religiosa, formação dos servidores, um serviço de operações 

especiais (SOE), um grupamento de intervenção tática (GIT), uma gama de equipamentos de 

detecção de celulares, armas e drogas, ou seja, é grande a complexidade de gestão dos 

estabelecimentos penais. 

A LEP (Lei de Execução Penal) aduz no seu artigo 10 os direitos do preso com 

destaque para a alimentação, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa e ainda acrescenta que o objetivo dessas assistências é prevenir o crime e orientar o 

retorno à convivência em sociedade. Ora, sem os investimentos básicos não há possibilidade 

de oferecer os direitos do preso, ademais, cria-se no preso um perigoso sentimento de 

desorganização e desrespeito do Estado corroborando com a ideia de Andrew Coyle (2002, 

p.54), pois para ele o Estado que diz ter a capacidade de privar a liberdade de alguém deve 

igualmente ser capaz de cumprir essa responsabilidade respeitando os direitos do preso de 

modo digno e humano, ou seja, pode-se destacar que a falta de direitos elencados no artigo 10 

da LEP contribui para o fracasso do sistema.  

 Aliado ao problema da falta de investimento, o complexo de Gericinó sofre também 

com a falta de pessoal, pois um sistema que não dispõe de pessoas para a execução dos 

trabalhos cotidianos certamente não vai conseguir gerir os materiais necessários para garantir 

o mínimo como vestuário, assistência médico-hospitalar, alimentação adequada, isto é, 

precisa-se de pessoas para fazer estes serviços e o Estado do Rio de Janeiro não abre concurso 

para inspetor penitenciário desde 2012 e com o regime de recuperação fiscal que passa o Rio 
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de Janeiro ficou ainda mais complicado abrir concursos para orientar e vigiar esta enorme 

população carcerária. 

Outro grande desafio é solucionar os problemas nas progressões de regime do 

cumprimento da pena. Quando alguém é condenado a cumprir pena inicialmente em regime 

fechado a lei determina que ele possa progredir para o regime semiaberto após o cumprimento 

de 1/6 da pena no regime fechado em caso de crime comum e 2/5 em caso de crime de 

hediondo; ocorre que, quando ele cumpre este tempo de pena adquiri o direito de progredir 

para o regime mais brando, porém a lei não admite salto para o regime aberto. O que acontece 

no sistema prisional atual é que no regime semiaberto o preso tem que trabalhar em colônia 

agrícola, industrial ou estabelecimento similar e não há vagas para todos trabalharem. Dessa 

forma, o juiz não pode deixar de conceder um direito ao preso de progredir de regime por 

falta de infraestrutura do Estado, logo o juiz é obrigado a conceder o regime aberto a este 

condenado criando nele uma perigosa e verdadeira sensação de impunidade.  
Um quarto problema que afeta diretamente o caráter ressocializador do sistema é o da 

superpopulação carcerária, o Jornal Extra publicou matéria no dia 09/05/16 em que mostra 

que ele teve acesso a um levantamento da SEAP (Secretaria Estadual de Administração 

Penitenciária) realizada naquele ano mostra que já havia 48.488 internos num sistema que só 

comportava 27.242 pessoas e ainda acrescentou que “Em todas as unidades que compõem o 

Complexo de Gericinó, em Bangu, há 26.899 presas e presas ocupando um espaço com 

capacidade para 15.972 pessoas” (Extra 2016). O Brasil possui a 3º maior população 

carcerária do mundo com 726 mil presos, ficando atrás apenas dos EUA com 2 milhões de 

presos e da china com 1 milhão e 600 mil pessoas encarceradas. A partir deste dado podemos 

analisar o perfil da maioria da população carcerária brasileira: 
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 Fonte: DEPEN 2016 

 

Verifica-se que o perfil da maioria dos encarcerados no Brasil é de pessoas jovens, 

sem o ensino fundamental, solteiros e de etnia negra, ou seja, um sistema que reflete a 

desigualdade que é o Brasil onde ocorre uma verdadeira marginalização da camada menos 

favorecida em prol das elites e por isso não há interesse em reduzir o número da população 

carcerária no Brasil tampouco ressocializar estes que lá estão. 
O quinto grande problema que faz com que o sistema não ressocialize é o da não 

assistência ao egresso, problema este que recai diretamente em outro que é o da reincidência 

criminal que se divide em quatro sendo estas: a reincidência genérica, legal, criminal e 

penitenciária esta última será nosso objeto de estudo tendo em vista que esta é a reincidência 

que ocorre quando uma pessoa retorna ao sistema penitenciário após já ter cumprido pena em 

um estabelecimento penal. 
Um relatório de pesquisa realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

realizado em 2015 mostrou que 24,4% são reincidentes e o perfil destes é de idade entre 18 e 

24 anos, de sexo masculino, cor branca, com ensino fundamental incompleto, a maioria 

condenada por furto e com pena privativa de liberdade. 

Esses dados servem para mostrar a importância da assistência ao egresso, pois essas 

pessoas passaram pelo sistema e foram entregues a sociedade não reabilitado, ou seja, o 

Estado não vem promovendo a segurança da sociedade através da reabilitação.  
Estes problemas afetam os três pilares de um sistema penitenciário estável: a 

segurança, (não permissão das fugas), o controle (Não permitir o transtorno e desordem) e a 

https://www.politize.com.br/regimes-prisionais-os-3-tipos/
https://www.politize.com.br/unidades-prisionais-brasil-tipos/
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justiça (Compromisso do sistema penitenciário com o tratamento humano do preso com foco 

na reabilitação à sociedade) (Coyle, 2002). 
 

Matriz SWOT: Análise Micro e Macro dos pontos fortes e fracos. 
 Positivo Negativo 

In
te

rn
o

 

1 – Pessoal das comunidades religiosas 

sempre prontas a ajudar na 

ressocialização dos presos (APAC). 

2 – Condição de oferecer ensino 

fundamental, médio e 

profissionalizante. 

1- Tratamento desumano e 

degradante do preso. 

      2 – Falta de recursos humanos para 

execução dos trabalhos de apoio e 

Vigia. 

      3 – Superlotação Carcerária 

E
x
te

rn
o

 

1 – Pressão Internacional pelo caráter 

ressocializador do sistema. 

2 – Leis e tratados internacionais que 

oferecem diretrizes e medidas de apoio 

à ressocialização. 

1 – Falta de investimentos 

        2 – Inobservância dos preceitos 

legais da Lei de Execução Penal. 

        3 – Impunidade devido à falta de 

infraestrutura do sistema. 

     4 – Falta de políticas públicas de 

apoio ao egresso. 

Fonte: Dados das Referências Bibliográficas 
 

3 – Revisão Bibliográfica 

 

3.1 – Evolução histórica do Sistema Penitenciário 

 

 No ano de 1776, em Walnut Street nos EUA, surgiu o Sistema Filadélfico com três 

grandes pressupostos: isolamento em uma cela, oração e a abstinência total de bebidas 

alcoólicas, pois se acreditava que inação, solidão e castidade resultariam em um individuo 

reintegrado e com consciência social. Contudo, este sistema celular fracassou e abriu caminho 

para a discussão de um modelo onde o trabalho se fazia necessário, pois a ociosidade do preso 

se mostrou um grande problema. 

 Em 1821 surgiu o sistema Auburniano, neste sistema já prevalecia à ideia do fim das 

penas corporais onde os prisioneiros foram separados em três categorias: Na primeira ficaram 

os velhos e com mais delinquências em um isolamento contínuo, na segunda uns menos 

incorrigíveis e com permissão para trabalhar, na terceira aqueles que detinham uma 

capacidade maior de ressocialização sendo imposto a estes apenas o isolamento noturno.  

 Com o passar do tempo estes sistemas deram lugar ao atual sistema progressivo que 

encontra fundamento na pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade consiste, 
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essencialmente em, durante a privação de liberdade, permitir que preso possa ir conquistando 

sua soltura a partir de seu bom comportamento, boa conduta e adesão do recluso ao regime 

aplicado. Esta pena aplicada é distribuída em períodos aonde o preso vai progredindo, 

diminuindo a indolência, conquistado e ampliando cada um os privilégios que o recluso pode 

desfrutar de acordo com sua boa conduta e aproveitamento demonstrado do tratamento 

reformador. (BITENCOURT, 2012) 

 Este mesmo sistema que foi evoluindo ao longo da história encontra hoje no Brasil 

grandes críticas da sociedade devido as enormes dificuldades e problemas que foram 

explanados anteriormente e serão discutidos a seguir com base no que já foi produzido por 

autores que também se interessam sobre o tema. 
  

3.2 – A Falta de Assistência Básica 
 

 Em 2007 foi realizada uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que identificou 

problemas como falta de água tanto para higiene quanto para consumo, lixo e esgoto dentro 

das celas, urinas mantidas em garrafas nas celas, banheiro sendo um buraco no chão, odor 

insuportável, proliferação de insetos e ratos, celas que chegam a 50 ºC. Já a comida é pouca, 

de péssima qualidade e muitas vezes estragada. (BARCELLOS, 2015, p.4) 

Para Assis (2010. p 77) este sistema é de interesse das elites por que ele é excludente 

de camadas menos favorecidas assim como ocorre fora dos presídios onde existe um sistema 

que favorece a elite e exclui aqueles que não se adéquam a este sistema excludente, ou seja, 

não há repasse do recurso necessário para que os administradores façam uma boa gestão 

pouca pressão sociedade civil devido a forte controle exercido pelas elites brasileiras. 

Existe um presidio onde essa assistência básica é oferecida por um terço do valor de 

custo de um preso em presídios convencionais, esses presídios são as APAC’s (Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados). Eles se definem como uma entidade civil de direito 

privado, com personalidade jurídica própria que vem se dedicando à recuperação e a 

reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. Neste estabelecimento 

existem os três regimes de cumprimento de pena onde os presos são chamados de 

recuperando e não há guardas, agentes penitenciários e nem policiais, além disso, as chaves 

das celas ficam nas mãos dos recuperandos, porém há forte fiscalização e rigor com quem não 

cumpre as regras. (FALCÃO; DA CRUZ; 2015, p. 10). 
 

3.3– A Falta de Recursos Humanos 
 

 As mais diversas atividades que ocorrem nos estabelecimentos penais exigem material 

humano para que ocorra a manutenção e continuidade dos serviços básicos do presídio para 

possibilitar um ambiente mais humanizado para os presos, seus familiares e funcionários.  

 Estas pessoas voltam a cometer crimes devido ao tratamento desumano, degradante e 

inadequado que recebem na prisão, contrariando o que está disposto na lei de execução penal 

e como o princípio da legalidade é ferido, conferindo uma distorção do que está preceituado 

na Lei 7210 de 1984 e o que vem acontecendo nas penitenciarias brasileiras. Para Viveros 

(2010) este tratamento inobservante da LEP afeta a psiquê do preso, causando transtornos a 

este e a seus familiares ocasionando um efeito cascata onde presos, funcionários, famílias e 
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sociedade sofrem com o impacto psicológico negativo a que são submetidos pelo sistema 

penitenciário.  

 O que ocorre dentro dos estabelecimentos penais é apenas um retrato do que é 

praticado fora destes, ou seja, temos um modelo capitalista excludente que não se importa 

com os socialmente excluídos. A falta concursos públicos e de políticas públicas 

comprometidas em trazer a sociedade para dentro dos presídios através das escolas, 

universidades, entidades religiosas para ajudar na ressocialização mostra o descaso das 

autoridades. (BARATTA,1999, p.186) 
 O Estado do Rio de Janeiro possui diversas universidades públicas onde são 

ministrados os mais variados cursos, dessa forma, o governo poderia realizar uma política 

pública ou instalar um projeto de estágio compulsório para os universitários da rede pública 

nestes estabelecimentos o que iria diminuir os custos com pessoal e também ajudar a estes 

estudantes que procuram estágios. 
 

3.4 – Não Cumprimento Fiel da Sentença 
  

O não cumprimento fiel da sentença ocorre quando um preso salta do regime fechado 

direto para o aberto por falta de infraestrutura do governo e isso gera no preso uma sensação 

de impunidade. O Estado pode oferecer trabalhos em suas secretarias para estes presos como 

forma de auxílio ao custo que estes presos representam ao Estado, ou seja, resolve o problema 

da falta de trabalho e ajuda a custear a manutenção e ressocialização do encarcerado. 
O sistema progressivo mostra importância de o preso ir alcançando sua liberdade de 

modo progressivo, ou seja, do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto 

até, por fim, o alcance de sua liberdade definitiva. Ele também é fundamental para mostrar 

quanto é importante a ideia de punições e recompensas criada no preso, isto é, o preso sabe 

que seu bom comportamento vai permiti-lo avançar de fases que começa com intimidação e 

isolamento, depois o trabalho é visto como um avanço e benefício, na terceira fase ele passa 

pela moralização e por último período de trabalho comum onde se beneficia da de um regime 

menos rigoroso e com volta ao convívio social, porém supervisionado.(FOUCAULT, 1975, 

p.274) 
Encontra-se em artigos alguns autores que vem apontando através de seus trabalhos os 

caminhos para a ressocialização, para Baccarini (2012, p.13) não existe um modelo simplista 

para a ressocialização e que não se pode jogar toda a culpa no sistema penal, pois a 

ressocialização exige um comprometimento do Estado em se organizar por meio da educação, 

do aporte familiar ou da religião o que corrobora com a ideia de construção de APAC’s no 

lugar de unidades prisionais convencionais. 

 

3.5- Superpopulação Carcerária 
 

 O sistema prisional brasileiro possui problemas que tornam o papel da ressocialização 

ainda mais complexo como a superlotação carcerária que segundo o INFOPEN 

(Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias) num relatório de atualização de 

junho de 2016 apontou uma população prisional de 726,712 presos para 368,049 vagas, essa 
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superlotação não permite que seja realizado a individualização da pena, fator importante para 

a ressocialização. 

Segundo Silva, Cassiano a superpopulação carcerária no Brasil é um fator que  vem 

contribuindo cada vez mais para os problemas internos dos presídios brasileiros e ainda 

impedem a ressocialização dos presos, não obstante, o autor aponta também as constantes 

rebeliões dos presos, a falência da política prisional como consequência do modelo 

econômico excludente, bem como, a reincidência do egresso como consequência da ineficácia 

da ressocialização do sistema penitenciário. (2014, p. 28). 
Uma das possibilidades de diminuição dessas pessoas que aguardam julgamento é 

agilizar as decisões dos processos dos presos provisórios como a criação de uma força tarefa 

nos moldes da que ocorre atualmente com operação lava-jato em Curitiba onde existe um 

edifício inteiro dedicado a operação, pois dados do CNJ(Conselho Nacional de Justiça) em 

pesquisa realizada no ano passado revela uma população de 20.232 presos provisórios no Rio 

de Janeiro. 

 

3.6 – Falta de Assistência ao Egresso / Reincidência Criminal 

 

 Segundo a LEP nos seus incisos I e II do artigo 26 o egresso é uma pessoa que 

conquistou sua liberdade e vai ficar nesta condição pelo prazo de um ano, bem como, o 

liberado condicional, durante o período de prova. 
 Para Madeira (2004) o foco deve ser dado para os egressos onde estes necessitam de 

muito apoio da sociedade civil, além disso, a autora aponta importância da religião e da 

espiritualidade como um grande aliado da sociedade para a ressocialização do preso. A 

religião e espiritualidade são as bases do modo de ressocializar das APAC’s, ou seja, o 

método APAC deve ser estendido até os egressos do sistema penal. 

 A assistência ao egresso é a etapa final do processo de ressocialização, pois se o 

Estado prover a reinserção social do condenado com apoio e acompanhamento dificilmente 

ele voltará delinquir, porém, sem o apoio da sociedade, do Estado e sofrendo os preconceitos 

que envolvem um ex-detento e as dificuldades que são enfrentadas na obtenção de um 

emprego o crime passa a ser a única opção. 
  
 

4 - Plano de Ação 
 

 O plano de ação traça uma medida para cada problema encontrado, ou seja, precisa-se 

de cinco medidas para atacar os cinco principais problemas que culminam em um único e 

principal problema que é a falta de poder ressocializador do nosso sistema penitenciário. Para 

que seja diminuído o problema da falta de assistência básica devem-se investir no método 

APAC, pois o método APAC vem se mostrando um grande aliado dos operadores do sistema 

à medida que realiza um tratamento humano, com assistência religiosa, vestuário, baseado na 

conquista gradual de confiança e grau de recuperabilidade. As APAC’s realizam exatamente o 

que está disposto na LEP e o Estado deve reconhecê-la, apoiá-la o fomentar o seu 

desenvolvimento. 
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Para solucionar o problema da falta de pessoal devem-se criar concursos públicos 

tanto para inspetores penitenciários quanto para área de apoio e em conjunto a abertura destes 

novos concursos criar um programa de estágio obrigatório para alunos da rede ensino público, 

onde estes, antes de se formarem, devem cumprir uma determinada carga horária nestes 

estabelecimentos.  

Já para o problema da falta de infraestrutura do sistema que culmina no não 

cumprimento total da sentença o Estado deve criar postos de trabalho nas suas diversas 

secretárias, isto para que pena não seja cumprida “per saltum” e o preso possa ir 

gradativamente reconquistando sua liberdade a partir do seu bom comportamento social, 

como expressa o sistema progressivo da pena.  

No caso da superpopulação carcerária deve-se criar uma força tarefa dentro do poder 

Judiciário para oferecer celeridade nos processos penais dos presos provisórios, haja vista o 

grande número de pessoas que aguardam encarceradas o trânsito em julgado de longos 

processos. 

Por fim, para que ocorra a diminuição da reincidência criminal deve-se haver maior 

apoio ao egresso, sabe-se o preconceito que existe em torno de um presidiário, sabe-se 

também que ninguém quer oferecer trabalho a estas pessoas, desta forma, pode-se criar um 

projeto de auxilio experiência onde o Estado arca com as despesas do egresso durante o 

período de experiência no trabalho com o intuito de fomentar os empregadores à contratar 

estas pessoas. 
 Baseado no que foi explicitado anteriormente, pode-se montar um plano de ação onde 

se busca a solução para o problema da não ressocialização do sistema prisional com a criação 

de 5 eixos de progresso. Estes eixos deverão ser trabalhados de forma igualitária, ou seja, 

todos os eixos sendo tratados com o mesmo engajamento, devendo estar todos progredindo 

juntos e na mesma proporção através de ações que serão detalhadas no mapa a seguir.  
 

O que 
fazer 

(What) 

Onde 
(Where) 

Por quê 
(Why) 

Quando 
(When) 

Quem 
(Who) 

Como 
(How) 

 
 
 

Construir 

APAC’s 

Nas mais 

diversifica

das áreas 

do Estado 

do Rio de 

Janeiro 

Para que esta 

continue 

auxiliando o 

trabalho de 

ressocialização 

Imediatam

ente. 
Administr

ação direta 

e indireta. 

Repassando a 

verba destinada 

à criação de 

novos presídios 

para a criação 

de APAC’S 

Programa 

de estágio 

compulsór

io.  

O estágio 

será nos 

estabeleci

mentos 

penais. 

Mostrar ao 

aluno a 

importância 

social do seu 

curso. 

Nos 

períodos 

de 

cursando 

dos 

universitár

ios. 

Alunos de 

universida

des 

públicas 

das mais 

variadas 

áreas. 

Obrigatoriedad

e de um 

número de 

horas de 

estágio neste 

estabeleciment

o. 

Criação 
de 

Nas mais 

diversas 

Oferecer 

recursos 

Imediatam

ente 
Governo 

do Estado 
Abrindo 

concursos para 
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Concurso 

Público 

áreas. humanos 

necessários 

área de apoio e 

de inspeção. 

Melhorar 

a 

infraestrut

ura do 

sistema 

Nas 

secretarias 

e demais 

órgãos 

Fazer valer o 

Sistema 

Progressivo  

imediatam

ente 
Governo 

do Estado 
Criando vagas 

de trabalho em 

hospitais, 

escolas, obras e 

etc.. 

Força 

tarefa do 

Judiciário  

Edifício 

sede com 

todos os 

núcleos de 

operação  

Acelerar os 

processos dos 

presos 

provisórios 

imediatam

ente 

TJ, MP e 

Defensoria 

Pública. 

Força tarefa 

para celerizar 

os processos 

dos presos 

provisórios. 

Auxilio 

experiênci

a para o 

egresso. 

Nas 

empresas 

privadas. 

Para que o 

Egresso tenha 

um bom 

retorno ao 

convívio social 

e ao mercado 

de trabalho. 

Após sua 

saída do 

estabeleci

mento 

penal. 

Governo 

do Estado 

Salário mínimo 

nos três 

primeiros 

meses de 

trabalho do 

egresso. 

Fonte: Dados da pesquisa  

5 – Conclusão 
 
 Após uma análise do tamanho real da incapacidade Estatal de ressocialização do preso 

no Rio de Janeiro, verificou-se que  o problema da não ressocialização se desdobra em outros 

cinco, ou seja, temos um grande problema que é fruto da união de outros cinco que foram 

detalhados na revisão bibliográfica com base em grandes autores da área. Posteriormente, no 

plano de ação, foram propostas algumas medidas para minimizar os problemas e, 

consequentemente, melhorar o número de ressocializados pelo sistema penal. Cabe ressaltar a 

importância e urgência destas medidas que, caso tão logo não receba estas implementações, 

entrará em colapso, com uma população carcerária impossível de ser abrigada e, 

consequentemente, aumento exponencial da violência urbana. 
 Com o objetivo de igualar o número de ressocializados com o das APAC’S que é de 

70%, o presente relatório técnico trouxe a baila uma noção geral sobre o sistema penitenciário 

nacional e carioca. Esse objetivo só será alcançado se todos os eixos forem tratados 

igualitariamente, ou seja, deve-se haver um envolvimento dos três poderes com o judiciário 

acelerando, através da força tarefa, os processos dos presos provisórios; o Legislativo 

aprovando leis de estágio compulsório para estudantes e de auxílio experiência para o egresso; 

Já ao Executivo, cabe melhorar a infraestrutura do sistema, bem como, criar e apoiar novas 

APAC’s. 

O tratamento adequado do problema da não ressocialização possibilitará a obtenção de 

melhoria de outros resultados como a diminuição da violência urbana, diminuição dos custos 

do sistema penitenciário, referência no tratamento humanizado do preso. A partir deste 

relatório, espera-se que, como contribuição, o Estado promova politicas públicas de 
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enfrentamento do problema explanado, que surjam outros trabalhos baseados neste e que 

possam tratar com mais profundidade cada problema explanado aqui para, dessa forma, 

realizar um plano de ação ainda mais completo e com maior foco em cada eixo. 
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