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RESUMO 

O Direito Penal, no Brasil, e o sistema de aplicação de penas é relativamente recen-

te, reportando à época do descobrimento, quando o país foi colonizado e passou a 

utilizar a sanção nos moldes de Portugal, com forte influência iluminista. As penas 

de morte e as cruéis e humilhantes foram gradativamente substituídas pelas penas 

de prisão, as quais, em tese, foram se tornando cada vez mais humanas, com ob-

servância dos direitos e garantias dos presos nos dispositivos legais do país, além 

das leis internacionais. No entanto, a pena privativa de liberdade e o sistema prisio-

nal, em nosso país, estão falidos, uma vez que a pena não alcança suas finalidades 

de ressocialização e prevenção, o que também provoca uma grande crise na segu-

rança pública, que, por sua vez, incide negativamente no sistema penitenciário, num 

círculo vicioso nefasto e difícil de combater. Necessário, portanto, examinar os moti-

vos causadores desse colapso no sistema prisional brasileiro, bem como buscar 

possíveis soluções para tal problemática. 

Palavras-Chaves: Sistema penitenciário; Brasil; Problemática. 
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ABSTRACT 

 

The Penal Law in Brazil and the system of penalties are relatively recent, reporting at 

the time of the discovery, when the country was colonized and began to use the 

sanction in the mold of Portugal, with a strong Enlightenment influence. Death sen-

tences and cruel and humiliating sentences were gradually replaced by prison sen-

tences, which in theory became increasingly humane, obeying the rights and guaran-

tees of prisoners in the country's legal provisions, as well as the international laws. 

However, the custodial sentence and the prison system in our country are bankrupt, 

since the penalty does not reach its goals of resocialization and prevention, which 

also provokes a great crisis in public security, which has a negative effect on the pen-

itentiary system, in a vicious circle that is nefarious and difficult to combat. It is there-

fore necessary to examine the causes of this collapse in the Brazilian prison system, 

as well as to search for possible solutions to this problem. 

Keywords: Prison system; Brazil; Problematic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

                  O presente trabalho tem como objetivo geral o de analisar o sistema 

carcerário brasileiro e a problemática em torno deste. Como objetivos específicos, 

estão os de analisar a evolução histórica do direito penal brasileiro, estabelecendo 

sua relação com o sistema carcerário atual; averiguar os fatores que contribuem 

para a falência do sistema carcerário no Brasil; comparar sistema prisional de nosso 

país com alguns sistemas estrangeiros; e identificar os possíveis meios para 

solucionar a problemática de nosso sistema prisional. 

         Foi utilizada a pesquisa bibliográfica, através da análise de livros, 

monografias, artigos científicos, sites da Internet e textos normativos. A pesquisa é 

explorativa, pois buscou dados sobre o tema, e descritiva, porque descreve os 

fenômenos sociais estudados. 

          No capítulo dois, examina-se o histórico do sistema penal no Brasil 

desde suas origens até os dias atuais, investigando as instituições do passado para 

verificar sua influência na sociedade atual. Ademais, é feita também uma análise 

histórica da pena e o exame de suas finalidades. Por fim, são tecidos breves 

comentários acerca dos sistemas penitenciários progressivos. Utiliza-se, para tanto, 

do método histórico.  

          No terceiro capítulo, parte para uma averiguação das problemáticas 

concretas do sistema prisional brasileiro, observando, assim, os acontecimentos 

responsáveis pela atual conjuntura de tal sistema. Para isso, emprega o método 

observacional. 

          No quarto e último capítulo, analisa alguns sistemas prisionais 

estrangeiros, fazendo uma comparação destes com o sistema carcerário brasileiro, 

verificando as semelhanças e as diferenças, e examinando os motivos que não 

permitem que aqueles sistemas tenham aplicabilidade no Brasil. Para tanto, além do 

método observacional, utiliza-se do método comparativo. Destaca-se, ainda, a 

utilização de alguns gráficos e figuras com finalidade de esclarecer alguns pontos e 

de corroborar com o que está exposto no texto. 
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2 DIREITO PENAL NO BRASIL E A PENA DE PRISÃO 

 

          O Sistema Penal Brasileiro teve seu início na fase colonial, quando o 

Brasil foi colonizado por Portugal, tendo o direito penal da época advindo das 

Ordenações do Reino, sem aproveitamento algum do direito penal da cultura 

indígena, uma vez que os índios que viviam aqui não tinham nenhum tipo de 

evolução, sendo bastante violentos na aplicação das penas. Eles estavam na fase 

da vingança privada, com a aplicação de penas desproporcionais à ofensa cometida, 

tais como: execução com tacape, sepultamento de pessoas vivas, o qual também 

era aplicado às crianças, desterro, envenenamento etc. A prisão tinha apenas 

natureza cautelar, enquanto se aguardava o momento da pena corporal1. 

 

2.1 Breve Histórico do Direito Penal Brasileiro 

Assim, Portugal iniciou o Direito Penal no Brasil com a introdução, em 

nossas terras, das Ordenações do Reino, que eram uma sistematização das leis que 

vigoravam em Portugal, advindas do Direito Romano, Germânico e Eclesiástico. No 

entanto, as Ordenações do Reino são subdivididas em períodos. 

          As Ordenações Afonsinas tiveram início, em Portugal, no ano de 1446. 

Os delitos eram tratados como pecados, com penas muito severas e 

desproporcionais, como a pena de morte (de diversas formas), pena de degredo, na 

qual o apenado, muitas vezes, era condenado a ir para as colônias do reino, como o 

Brasil e a África, pena de humilhação pública etc. 

          As Ordenações Manuelinas vigoraram de 1521 até 1603, tendo forte 

influência canônica e, portanto, com várias referências a pecado; também era 

rigorosa ao extremo, quanto à aplicação das penas e à criminalização das condutas. 

Apesar disso, tinha uma técnica legislativa melhor elaborada, se comparadas às 

Ordenações Afonsinas. 

                                                           
1
 PINTO, Francisca Fernanda Alves. A Ressocialização no Sistema Penal Brasileiro: Uma Abordagem 

Com Foco Na Pena Privativa De Liberdade, p.34. 
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          As Ordenações Filipinas vigoraram entre 1603 e 1830. A principal 

punição, nessa época, era a pena de morte, que podia ser civil, simples, cruel ou 

atroz. Houve inovação no que diz respeito à justiça privada, a qual foi bastante 

combatida, remanescendo, contudo, em alguns casos, como nas traições, nas quais 

o marido traído tinha o direito de matar a sua mulher e o amante desta. Outro ponto 

que merece destaque aqui é que a pena passava da pessoa do condenado. Os 

objetivos desse código eram a retribuição e a prevenção de crimes através do 

imenso terror que a crueldade das penas impunha à sociedade da época2. 

          Com a independência do Brasil, em 1822, inaugura-se uma nova fase 

para todo o Direito, com a edição da primeira Constituição Brasileira, no ano de 

1824, a qual foi predominantemente iluminista, com alguns resquícios, porém, do 

autoritarismo combatido pelo Iluminismo.  

          Estamos na fase Imperial, que trouxe consigo importantes mudanças 

no âmbito do Direito Penal e Processual Penal, dentre as quais algumas merecem 

destaque, como: a necessidade de fundamentação da prisão, que deveria ser 

informada ao réu no prazo de 24 horas; a proibição das torturas; a individualização 

das penas; a anterioridade da lei penal; a melhoria na estrutura e saneamento das 

cadeias; o cumprimento da pena em locais distintos, dependendo da natureza e das 

circunstâncias dos crimes praticados. 

          Outra evolução importante para este período foi a limitação da pena de 

morte, que ficou circunscrita apenas aos casos de homicídio, latrocínio e insurreição 

de escravos. Além disso, haviam as penas de banimento, degredo e desterro, perda 

do emprego e o açoite em escravos. As que prevaleciam, entretanto, eram as penas 

de privação de liberdade e a de prisão perpétua com trabalho obrigatório. 

          Apesar da previsão constitucional de dignidade das cadeias, tal 

previsão não era observada, pois os centros prisionais eram locais improvisados, 

desprovidos de higiene, inadequados para a custódia de pessoas, servindo, 

portanto, como instrumento de exclusão social. 

                                                           
2
 VELASCO, I. M. Poveda. Ordenações do Reino de Portugal, online. 
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          A despeito dessas e de outras limitações, o Direito Penal da época, com 

o Código Penal de 1830, foi considerado humanista e evoluído, mesmo que tal 

evolução ficasse apenas no plano teórico, restrita à letra da lei3. 

Já na fase da Velha República, com a proclamação da República, em 

1889, e o fim da escravidão, iniciou-se um processo de significativas mudanças 

sociais, políticas e institucionais, com a consequente mudança na estrutura 

legislativa do Brasil. 

         Como a transição da Monarquia para a República, em nosso país, foi 

liderada pelos militares, tínhamos um novo governo preocupado com as instituições 

de segurança, o que pode explicar a edição de um código penal antes mesmo que 

fosse editada uma Constituição Republicana, nascendo, assim, o Código Penal de 

1890. 

         O Código de 1890, apesar das críticas recebidas durante sua vigência, 

representou um importante progresso no direito penal, já que aboliu a pena de 

morte, as penas corporais e as penas infamantes, e delimitou a pena privativa de 

liberdade ao tempo máximo de 30 (trinta) anos. Além disso, houve a retirada das 

penas que eram direcionadas especificamente aos escravos. Assim, pode-se dizer 

que o código de 1890 era liberal e, portanto, a pena, apesar do caráter retributivo, 

deveria ser humanizada4. 

         Durante toda a Velha República, a legislação penal foi alvo de duras 

críticas, o que possibilitou a criação de diversas leis dispersas, aumentando ainda 

mais as críticas e os anseios por uma nova legislação, o que culminou com a 

promulgação do Código Penal de 1940, vigente até os dias atuais, com algumas 

alterações. 

         Com a instituição do Estado Novo, de Getúlio Vargas, foi outorgada a 

Constituição de 1937, que teve forte influência fascista, com extrema centralização 

do poder no Presidente da República. Com relação ao direito penal, a novidade foi a 

                                                           
3
 PINTO, Francisca Fernanda Alves. A Ressocialização no Sistema Penal Brasileiro: Uma Abordagem 

Com Foco Na Pena Privativa De Liberdade, p. 37. 
4
 PINTO, Francisca Fernanda Alves. A Ressocialização no Sistema Penal Brasileiro: Uma Abordagem 

Com Foco Na Pena Privativa De Liberdade, p. 38. 
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não retroatividade da lei penal, além de terem sido proibidas as penas corporais de 

caráter perpétuo, sendo mantidas as garantias da prisão preventiva efetuada 

mediante ordem judicial fundamentada, com contraditório antes e depois da 

formação da culpa. Apesar disso, a pena de morte voltou a ser possível em diversas 

situações em que se atentasse contra o Estado, e nos casos de homicídio por 

motivo fútil praticado com extremos de perversidade. 

         O Código de Processo Penal, diploma legal que dispõe sobre os 

procedimentos processuais, a competência, as fases e formas dos processos 

penais, é também desse período, formando, junto ao Código Penal e outras leis 

especiais, o arcabouço jurídico penal do período. 

         Já durante o Regime Militar, as questões de segurança e justiça 

resumiram-se à intensificação da repressão e às exacerbadas violações dos direitos 

humanos pelo Estado. Os instrumentos legais e as instituições de justiça estavam 

enfraquecidos pela deterioração da democracia. 

         A conclusão a que se pode chegar, portanto, é que o Brasil pouco 

avançou desde o início da República até o período do Estado Novo e do Regime 

Militar, principalmente na prática. No plano teórico, houve importantes avanços, 

dentre os quais merecem destaque: a extinção da pena de morte, que ficou restrita 

ao excepcional caso de guerra declarada; a extinção da tortura e das penas 

infamantes; a introdução das penas alternativas e da progressão de regime prisional. 

 

2.2 Breve Histórico da Pena de Prisão 

A privação da liberdade de quem praticasse ilícitos penais sempre 

existiu, servindo apenas para garantir o julgamento e a possível execução da pena. 

Porém, não é possível precisar quando surgiu a pena de prisão. Certo é que, na 

Antiguidade, não existia esse tipo de pena com o objetivo de punir quem cometesse 

atos ilícitos. 

Naquela época, as penas eram bastante cruéis, com a punição dos 

corpos dos condenados, a exemplo dos açoites, mutilações e das penas de morte. 

Carrara classifica as penas dessa época em aflitivas, para se referir às penas que 
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lesionavam a integridade física do condenado; e restritivas, referindo-se àquelas que 

punham limites à liberdade pessoal do condenado5. 

As prisões eram utilizadas para manter os acusados custodiados até a 

data de seu julgamento, e eram consideradas aposentos de martírio, uma vez que 

os detentos eram constantemente torturados para que confessassem o ato pelos 

quais eram acusados. Muitas vezes, já esgotados, acabavam admitindo a autoria do 

crime, mesmo que inocentes, almejando que acabasse a tortura, muitos deles 

preferindo a morte6. 

Portanto, a pena de prisão, na Antiguidade, servia apenas para garantir 

que o réu fosse julgado e, posteriormente, condenado, pagando pelo prática do 

delito com seu próprio corpo e, muitas vezes, com a própria vida. 

Na Idade Média, a prisão continuava servindo como custódia temporária 

do acusado, enquanto se aguardava o julgamento deste. As sanções continuavam 

sendo cruéis, com penas de morte, mutilação etc., expostas ao público. A novidade, 

nesse período, foi o surgimento de dois tipos de prisão: prisão eclesiástica e prisão 

de Estado7. Além disso, era permitido o julgamento de objetos. 

                                                           
5
 CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal, v. II, § 665. “As penas que nós chamamos 

aflitivas diretas ou positivas, outros preferem chama-las corporais, mas, será apropriado este termo? 
Creio que não, pois em toda distinção o nome que se dá a uma espécie exige naturalmente que se 
lhe contraponha outro nome e outra espécie; pelo qual, se às penas aflitivas diretas, como a marca e 
os açoites, lhes damos o nome de corporais, teríamos que chamar de não corporais as penas aflitivas 
indiretas, como o cárcere e o desterro. Mas me parece uma contradição colocar um espécie de penas 
não aflitivas do corpo, e portanto, me atenho à nomenclatura dada por meu mestre. Na realidade, 
creio mais exato dividir radicalmente as penas que CARMIGNANI chama de aflitivas do corpo, em 
duas classes distintas, quer dizer, dando-lhes o nome de aflitivas às que lesionam a integridade 
pessoal ou causam uma dor direta, e a de restritivas às que unicamente limitam o exercício da 
liberdade pessoal”. 
6
 ISIDORO, David Alcântara. Análise Crítica das Penas de Privação de Liberdade – Colapso Atual e 

Possíveis Soluções, p. 18. 
7
 Sobre a prisão eclesiástica e a prisão de Estado, David Alcântara Isidoro, em ANÁLISE CRÍTICA 

DAS PENAS DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE – COLAPSO ATUAL E POSSÍVEIS SOLUÇÕES, 
explica que “A primeira era baseada nos ideais da Igreja: caridade, redenção e fraternidade. Tinha o 
objetivo de punir clérigos ou monges faltosos, que deveriam recolher-se às suas celas para, em 
silêncio, meditarem e se arrependerem de suas faltas, reconciliando-se com Deus. Essa pena era 
denominada de detrusio in monasterium. Para castigar os hereges utilizava-se a pena chamada de 
murus largus. A segunda era destinada aos chamados inimigos do poder, aqueles que tivessem traído 
a confiança do rei, bem como os opositores dos governantes. A prisão de Estado possui duas 
modalidades: a primeira, e já conhecida, tinha o objetivo de custódia, constituindo o local em que o 
acusado aguardaria a sua pena, que seria paga com o seu próprio corpo; a segunda tinha como 
objetivo a detenção temporal, constituindo o local onde o acusado passaria um tempo, podendo até 
mesmo ser uma prisão perpétua, ou até que este recebesse o perdão da coroa, tendo como 
exemplos famosos a Torre de Londres e a Bastilha de Paris.” 
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O período medieval foi marcado pelo Direito ordálico, no qual os réus 

seriam condenados ou absolvidos depois de participarem de provas que 

comprovassem sua inocência ou sua culpa; tais provas envolviam os elementos da 

natureza, como o fogo, o ar ou a água. 

Nesse período, a prática de corrupção era frequente, uma vez que os 

juízes geralmente julgavam a favor da parte que mais lhe pagasse, cometendo, 

assim, o crime de prevaricação8. 

Na Idade Moderna, a Europa passou por uma grande crise financeira, 

aumentando vertiginosamente a pobreza, levando, assim, as pessoas a praticarem 

crimes como forma de sustento. 

Com o aumento do número de crimes, houve a necessidade de criar 

uma nova forma de sanção, uma vez que seria inviável condenar um número tão 

grande de pessoas à morte. Assim, surgiram as penas de açoites, com deportações 

e com execuções, as quais eram fortemente questionadas, uma vez que se 

percebeu que tais penalidades não cumpriam os fins propostos9. 

Foi nesse período, mais especificamente no século XVI, que surgiu a 

cruel pena de galés 10 . Foi também nesse contexto que nasceu a ideia de 

ressocialização dos condenados, inicialmente defendida por Franci11. 

Portanto, apesar de remanescerem as penas corpóreas, principalmente 

nos delitos mais graves, é possível perceber, na Idade Moderna, a utilização da 

privação da liberdade como forma de sanção, deixando a prisão de servir apenas 

como forma de garantir o julgamento e a futura punição do condenado. 

A pena de prisão tornou-se mais evidente a partir do século XVIII, na 

Idade Contemporânea. Foi nessa época que a ideia de dignidade da pessoa 

humana foi reconhecida, compreendendo os jusnaturalistas que as penas, inclusive 
                                                           
8
 ISIDORO, David Alcântara. Análise Crítica das Penas de Privação de Liberdade – Colapso Atual e 

Possíveis Soluções, p. 20. 
9
 ISIDORO, David Alcântara. Análise Crítica das Penas de Privação de Liberdade – Colapso Atual e 

Possíveis Soluções, p. 21. 
10

 “As galés consistiam em uma espécie de embarcação que alojaria uma prisão flutuante para onde 
eram enviados as pessoas que cometiam crimes graves, bem como os prisioneiros de guerra. Havia 
um grande contingente de presos, que eram acorrentados a bancos e obrigados a remar sob a mira 
de um chicote.” - ISIDORO, David Alcântara. Análise Crítica das Penas de Privação de Liberdade – 
Colapso Atual e Possíveis Soluções, p. 21. 
11

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão, p. 41. 
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as de morte, deveriam ser executadas de forma mais humana, minimizando o 

sofrimento do sentenciado. 

A Revolução Francesa contribuiu de forma significativa para a 

dignificação da execução das penas, de acordo com Isidoro: 

A Revolução Francesa e a consequente publicação da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, constitui um 
dos principais acontecimentos da história, consolidando a igualdade, a 
fraternidade e a liberdade. A DDHC é considerada um marco de 
fundamental importância na história mundial, sendo ainda hoje aplicada pelo 
Conselho Constitucional francês e fazendo parte do chamado bloc de 
constitutionnalité, que serve de base para o controle de projetos de lei38. 

(...) 

Os pensamentos “garantistas” começaram a ser utilizados no Direito Penal 
e no Direito Processual Penal, levando em consideração o princípio da 
dignidade humana, que deve ser observado durante o due process of law. 

A DDHC objetivava consolidar os direitos humanos, consoante se infere da 
leitura do seu preâmbulo, que afirma que o seu objetivo é “declarar 
solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem”. 
Esses direitos possuem as seguintes características: abstração, apesar de 
terem sido declarados pelos franceses, são de todos, independente de sua 
nacionalidade; inalienabilidade, ou seja, não são disponíveis, não podem 
ser retirados das pessoas; imprescritibilidade, não se perdem com o passar 
do tempo; universalidade, pertencendo a todos ao mesmo tempo em que 
são considerados individuais, pois são inerentes a cada um. São direitos 
naturais, pois para possuí-los basta ser uma pessoa. 

 

A Idade Contemporânea, portanto, é um marco na transformação da 

execução das penas, com a modificação e humanização das sanções, 

especialmente as privativas de liberdade, e abolição das penas corporais 

desumanas, tudo isso em respeito à dignidade da pessoa humana. Foram, inclusive, 

criados novos sistemas penitenciários, como o pensilvânico, o auburniano e os 

progressivos. Este último, por ser o mais importante, será abordado de forma 

específica em momento oportuno. 

 

2.3 Finalidades da Pena 

 Atualmente, muito se tem discutido sobre as funções da pena, se esta deve 

ser utilizada apenas como forma de punir, castigar o agente do ilícito, ou se deve, 

além disso, servir como uma tentativa de impedir a prática de novos crimes, servindo 

como um meio de promover a segurança da sociedade. 
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Delinear e entender as funções da pena ajudará na formação do 

pensamento crítico acerca do sistema penitenciário, pois, a depender do ponto de 

vista adotado, algumas imposições serão dispensadas, enquanto outras serão 

observadas. 

As teorias sobre as funções da pena são divididas em absolutas e 

relativas. As absolutas são aquelas que vêem a sanção como um fim em si própria, 

isto é, como uma punição, “castigo/retribuição/reação” ao delito cometido, justificada 

pelo seu valor axiológico. A contrario sensu, as teorias relativas compreendem a 

pena como um meio de prevenir a prática de novos crimes, numa visão utilitarista da 

sanção12. 

Como bem explicou Greco13, as teorias absolutas têm os seus voltados 

para o passado, para a infração cometida pelo agente, que deve ser devidamente 

retribuída, enquanto que as teorias relativas têm os olhos voltados para o futuro, na 

intenção de prevenir que novos delitos sejam praticados. 

A teoria absoluta encontra na reprovação o caráter retributivo da pena, 

sem que esta tenha uma finalidade socialmente útil, servindo apenas como expiação 

da culpa do infrator. É absoluta, pois desvinculada do efeito social. Tal concepção de 

pena é decrépita, remontando à Antiguidade14. 

Essa concepção retributiva surgiu em um Estado Liberal, onde “todos 

são iguais perante a lei”, tendo-se aqui, portanto, a ideia de igualdade formal. Ocorre 

que tal conceito é insuficiente, pois o meio social em que cada indivíduo vive 

influencia na sua personalidade, não havendo, portanto, igualdade entre uma 

pessoa criada em meio à pobreza e outra criada em meio à opulência. 

Por outro lado, a teoria relativa possui uma perspectiva utilitarista, 

respaldada no critério preventiva, que se divide em prevenção geral, negativa e 

positiva, e prevenção especial, negativa e positiva. 

A prevenção geral, em seu enfoque negativo, conhecida também por 

prevenção por intimidação, aduz que a pena aplicada ao infrator reflete na 

                                                           
12

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão, p. 204. 
13

 GRECO, Rogério. Sistema Prisional: Colapso Atual e Soluções Alternativas, p. 217. 
14

 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general, p. 81-82. 
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sociedade em que ele está inserido, fazendo com que as demais pessoas reflitam 

antes de optar por praticar algum delito. Assim, a sociedade é advertida tanto por 

meio da ameaça abstrata da pena, positivada na lei, como por meio da condenação 

concreta de outros indivíduos, que acabam servindo de “exemplo”. 

Já o enfoque positivo da prevenção geral se distingue em três fins e 

efeitos distintos: o efeito da aprendizagem, o exercício na confiança do Direito, e o 

efeito de pacificação, que se menciona hoje, para a justificação de reações jurídico-

penais, com o termo “prevenção integradora”15. 

Com relação à prevenção especial negativa da pena, a ideia é a 

neutralização do criminoso a partir de sua segregação do meio social, com a 

privação de sua liberdade, impedindo-o de cometer novos crimes, pelo menos na 

sociedade em que estava inserido anteriormente, já que o cárcere é palco da prática 

dos mais variados delitos. 

No que tange à prevenção especial positiva, esta se resume a 

convencer que o infrator desista de cometer novos delitos futuramente, ou seja, a 

prevenção especial positiva seria a ressocialização do criminoso. 

Sobre os objetivos da pena de prisão, Anabela Miranda16 ainda traz a 

ideia de se evitar a dessocialização do recluso, tratando tanto do efeito que a 

criminologia tem chamado de “infantilização” dos detentos, quanto da “subcultura 

prisional”, ambos como ações tipicamente dessocializadoras da prisão. O objetivo 

seria o de combater as consequências nocivas da privação da liberdade (princípio 

do nihil nocere), tendo, aqui, o Estado um papel fundamental17. 

  

                                                           
15

 ROXIN, Claus. Derecho penal – parte general, t. I, p. 91-92. 
16

 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo Olhar Sobre a Questão Penitenciária, p. 47. 
17

 “Para além do mais, a titularidade de direitos fundamentais por parte do recluso impõe ao Estado 
deveres de abstenção  relativamente a intervenções lesivas desses direitos (nihil nocere) e deveres 
de prestação que permitam a sua efectiva realização, sobretudo – mas não só – no que diz respeito 
aos chamados direitos sociais, nomeadamente o direito à saúde e à educação (omnia prodesse).” -
RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo Olhar Sobre a Questão Penitenciária, p. 53. 
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2.4 Sistemas Penitenciários Progressivos 

Os primeiros sistemas penitenciários nascem nos Estados Unidos, a 

partir da publicação das ideias de Cesare Beccaria, John Howard e Jeremy 

Bentham. Dos muitos sistemas criados, este trabalho irá tratar apenas dos sistemas 

progressivos18, mais especificamente do sistema progressivo inglês. 

A pena privativa de liberdade ganhou força no século XIX, época em que 

a ideia da dignidade humana passou a ser valorizada e que começou-se a notar a 

relevância de recuperar os condenados para reintegrá-los à sociedade. Foi nesse 

contexto que nasceram os sistemas progressivos, que diminuíram a austeridade dos 

sistemas anteriores (celular e auburniano) e passaram a dar voz à vontade do 

sentenciado. 

Os sistemas penitenciários progressivos nasceram na Inglaterra, no 

século XIX, a partir da observação do tratamento desumano que era dispensado aos 

detentos que eram transferidos para territórios australianos. 

A respeito do sistema progressivo inglês, Isidoro discorre:  

Esse sistema também ficou conhecido como mark system, pois os detentos 
utilizavam marcas ou vales, que eram conquistadas diariamente, conforme 
o trabalho produzido e o comportamento, de forma que era necessário obter 
um certo número de marcas, conforme a gravidade do delito cometido, para 
a sua liberação. Em casos de indisciplina, os presos recebiam uma multa. 
Essa foi a forma que Maconochie encontrou de colocar o destino do 
condenado em suas próprias mãos, pois o tempo de condenação variava 
conforme a gravidade do delito, pelo trabalho desenvolvido no 
estabelecimento prisional e pelo bom comportamento. 

Inicialmente, tinha-se o isolamento celular diurno e noturno, conhecido 
como período de provas, quando detento era completamente isolado com o 
objetivo de fazê-lo refletir sobre o ato que cometeu e se arrepender, como 
ocorria no sistema celular. Depois, tinha-se o trabalho em comum, sob a 
regra do silêncio, quando era permitido o trabalho comum durante o dia, 
mas devendo imperar a lei do silêncio, a exemplo do sistema de Auburn, e, 
à noite, era recolhido ao isolamento. Esse estágio é dividido em classes, e é 
nele que os detentos começam a utilizar as marcas, depois de obter um 
número pré-determinado de marcas e de certo lapso temporal, o preso 
passa para a classe seguinte, e assim vai, até chegar ao terceiro e último 
estágio. Por fim, concedia-se a liberdade condicional, quando, o detento que 

                                                           
18

 BITENCOURT, Cezar Roberto: Tratado de Direito Penal, parte geral 1, p. 149-153. 
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chegasse a esse ponto ganharia o direito de ter sua liberdade de volta, de 
forma limitada, já que tinha algumas restrições por um período de tempo

19
. 

 

 Os outros sistemas penitenciários progressivos são os seguintes: o sis-

tema irlandês, que foi bastante difundido nos últimos tempos; o sistema de Elmira, 

que surgiu na cidade de Nova York; o sistema de Montesinos, na Espanha, que di-

minuiu os índices de reincidência; e o sistema Borstal, que também surgiu na Ingla-

terra, e no qual a vigilância dos detentos era reduzida, permitindo-se um maior con-

tato com os familiares e amigos.  

                                                           
19

 ISIDORO, David Alcântara. Análise Crítica das Penas de Privação de Liberdade – Colapso Atual e 

Possíveis Soluções, p. 37. 
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3 PROBLEMÁTICAS CONCRETAS DO SISTEMA PRISIONAL BRASI-
LEIRO 
 

A pena é um castigo imposto a quem pratica algum ato condenável em 

um determinado meio social. Este conceito de pena está dissociado do Direito Penal 

positivado e do poder estatal, compreendendo-a apenas como um fenômeno social 

que existe desde os primórdios da humanidade. 

Conceituando a pena especificamente dentro do Direito, e discorrendo 

sobre o caráter desta, Guilherme Nucci (2015, online.) assevera que pena:  

É a sanção imposta pelo Estado, por meio de ação penal, ao criminoso 
como retribuição ao delito perpetrado e prevenção a novos crimes. O 
caráter preventivo da pena desdobra-se em dois aspectos (geral e 
especial), que se subdividem (positivo e negativo): a) geral negativo: 
significando o poder intimidativo que ela representa a toda a sociedade, 
destinatária da norma penal; b) geral positivo: demonstrando e reafirmando 
a existência e eficiência do direito penal; c) especial negativo: significando a 
intimidação ao autor do delito para que não torne a agir do mesmo modo, 
recolhendo-o ao cárcere, quando necessário; d) especial positivo: que é a 
proposta de ressocialização do condenado, para que volte ao convívio 
social, quando finalizada a pena ou quando, por benefícios, a liberdade seja 
antecipada. Conforme o atual sistema normativo brasileiro, a pena não 
deixa de possuir todas as características expostas em sentido amplo 
(castigo + intimidação e reafirmação do direito penal + ressocialização): o 
art. 59 do Código Penal menciona que o juiz deve fixar a pena de modo a 
ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

De forma geral, as penas possuem caráter personalíssimo 20 , não 

passando da pessoa do condenado, podendo, contudo, as penas pecuniárias passar 

ao espólio do apenado, no caso de morte deste. Ademais, as sanções devem ser 

proporcionais ao delito praticado, só podendo ser aplicadas pelo poder estatal 

competente, dentro da previsão legal, após o devido processo legal, nos termos do 

artigo 5º, incisos XXXIX e LIV, da Constituição Federal de 1988.  

                                                           
20

 Observa-se que com a Constituição de 1988, instituíram-se os crimes ambientais, com penas 

aplicadas às pessoas jurídicas, de forma que “Hoje já há dispositivo expresso e lei regulando a 
matéria, de modo que fica vencido qualquer argumento que negue responsabilidade penal à pessoa 
jurídica, a menos que negue vigência à CF ou se sobreponha a ela o CP, duas hipóteses 
integralmente descartadas. A responsabilização penal da pessoa jurídica mostra-se, tal como 
prevista, ajustada às normas constitucionais que protegem o meio ambiente, constituindo-se em um 
dos instrumentos que visam a prevenção do dano e, secundariamente, a pronta reparação da lesão 
causada a ele. A CF previu a responsabilidade penal da pessoa jurídica, por mais que se queira negar 
o texto expresso e de induvidosa redação, pretendendo, com ela, a proteção do meio ambiente, como 
mecanismo concorrente, senão preponderante, para a sua preservação. Deve, então, o juiz, estar 
atento ao fim a que se destina a norma, quando de sua aplicação”. In: MARQUES, José Roberto. 
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, RDO Nº 6 Fev,Mar/2001. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_
produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDP_06_39.pdf. Acesso em: 07 de novembro de 2018. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDP_06_39.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDP_06_39.pdf
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3.1 As Penas no Código Penal Brasileiro 

 

O ordenamento jurídico pátrio, de acordo com o Código Penal vigente21, 

prevê, em seus artigos 32 e 33, os seguintes tipos de penas: privativas de liberdade, 

restritivas de direitos e multa. Em leis especiais, temos ainda a pena de composição 

do “status quo ante”, com o objetivo de restabelecer o estado anterior das coisas, 

penas estas geralmente ligadas aos crimes ambientais. 

As penas podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, 

quando há a combinação de dois tipos. Podem, ainda, ser convertidas de uma 

modalidade para outra menos gravosa, como no caso da transação penal da Lei nº 

9.099/9522. 

Válido ressaltar, mais uma vez, que estão vedadas as penas de morte, 

salvo em caso de guerra declarada, as penas de caráter perpétuo, as de trabalho 

forçado, as de banimento e as cruéis, de acordo com o artigo 5º, inciso XLVII, da 

Magna Carta. 

Além disso, são constitucionalmente proibidas as torturas, o tratamento 

desumano e degradante, assim como são garantidos o respeito à integridade física e 

moral. Apesar de estes serem os parâmetros dentro dos quais são formuladas as 

espécies de penas no nosso ordenamento jurídico, tais garantias não são colocadas 

em prática, uma vez que a situação dos presos no Brasil é, em geral, desumana e 

degradante. 

As modalidades de penas, como já anteriormente citado, são três: 

privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. As penas privativas de 

liberdade subdividem-se em prisão simples, detenção e reclusão. A prisão simples é 

aquela aplicada aos casos de contravenção penal, não podendo ultrapassar os cinco 

anos, nos termos no artigo 10 da Lei de Contravenções Penais (Lei nº 3.688/41); 

                                                           
21

 Significa o Código Penal de 1940, com suas alterações na parte geral, feitas em 1984, e, 

posteriormente, com diversas alterações legislativas, inclusive de forma a compor legislações 
extravagantes. 
22

 Lei que instituiu os Juizados Cíveis e Criminais no âmbito do Estados em substituição ao Juizados 

de Pequenas Causas, o qual contemplava somente matéria civil, passando a nova lei a tratar dos 
denominados crimes de menor potencial ofensivo. 
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podem ser cumpridas em estabelecimento especial, em regime semiaberto ou 

aberto. A pena de detenção é aquela que deve ser cumprida nos regimes semiaberto 

ou aberto, podendo, excepcionalmente, ocorrer a transferência para o regime 

fechado; pode ser aplicada aos crimes culposos e dolosos. Já a pena de reclusão é 

aquela que contempla o regime mais rigoroso, podendo ser cumprida nos três tipos 

de regime (fechado, semiaberto e aberto), sendo que o regime fechado tem seu 

cumprimento em estabelecimento de segurança máxima ou média; é aplicada aos 

crimes dolosos. 

A pena de reclusão é mais rigorosa do que a pena de detenção, pois, 

além de incluir o regime fechado, dificulta ou impossibilita a obtenção da liberdade 

com o pagamento de fiança. Além do mais, a pena de reclusão possui os efeitos da 

condenação, como a incapacitação para o exercício do poder familiar, tutela ou 

curatela, nos casos específicos de condenação por crimes cometidos contra filho, 

tutelado ou curatelado. 

As penas restritivas de direito, nos termos do artigo 43 do Código Penal, 

são as seguintes: I - prestação pecuniária; II - perda de bens e valores; III - (vetado); 

IV - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; V - interdição 

temporária de direitos; VI - limitação de fim de semana. 

Na prestação pecuniária, o condenado paga a vítima, a seus 

dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, uma quantia 

em dinheiro fixada pelo juiz, no valor de um a trezentos salários mínimos. Tal valor 

deve ser deduzido de eventual condenação civil. A prestação pecuniária é vedada 

em alguns crimes, como no caso daqueles previstos na Lei Maria da Penha. Na 

perda de bens ou valores, estes serão revestidos em favor do Fundo Penitenciário 

Nacional ou de outras instituições, como o Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD). 

Seu valor máximo será o do proveito do crime ou do prejuízo por este causado, 

escolhendo-se, em todo caso, o que for maior. Tais bens ou valores podem ser 

móveis ou imóveis, não necessariamente de origem criminosa. 

Já a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 

consiste na incumbência de tarefas que o apenado prestará gratuitamente à 

comunidade ou a estas entidades. Podem ser aplicadas às condenações superiores 
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a seis meses de privação de liberdade e são, geralmente, prestadas em escolas, 

hospitais, orfanatos, bem como em programas assistenciais comunitários ou 

governamentais. Ressalte-se que a tarefa será designada de acordo com as 

aptidões do condenado. 

A interdição temporária de direitos consiste na proibição do exercício de 

cargo, função ou atividade pública, bem como de mandatos eletivos. Normalmente, 

ocorre em crimes praticados com abuso de poder e nos crimes contra a 

administração pública. 

Na limitação de fim de semana, o condenado passa a semana livre, sem 

ter sua liberdade restrita, devendo apenas passar cinco horas do final de semana 

em casa de albergado ou estabelecimento similar, não podendo esta pena ser 

cumprida em locais diferentes, devendo ser modificadas na inexistência destes 

locais. Podem, ainda, ser ministrados cursos ou palestras educativas aos apenados. 

Além das penas restritivas de direitos supracitadas, existem outras mais 

específicas, como: a proibição de profissão, atividade ou ofício que dependem de 

habilitação especial, licença ou de autorização do poder público; a suspensão de 

autorização ou habilitação para dirigir veículos; a proibição de frequentar 

determinados lugares e; a prestação de serviços à comunidade pelas pessoas 

jurídicas. 

Quanto às penas de multa, estas devem ser fixadas pelo juiz, podendo 

variar de dez dias-multa a trezentos e sessenta dias-multa. O valor mínimo do dia-

multa é de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, e o valor 

máximo é o de cinco vezes o valor deste mesmo salário mínimo. Este valor deverá 

ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária, sendo 

pago ao Fundo Penitenciário. A multa pode ser parcelada e será suspensa no caso 

de o apenado contrair doença mental. 

Por fim, cumpre destacar alguns benefícios das penas alternativas à 

privação da liberdade, como a não estigmatização do condenado, a falta de contato 

com os encarcerados e a consequente não assimilação da cultura carcerária, a 

possibilidade de reparação civil do dano, além da possibilidade de o condenado 
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continuar trabalhando e convivendo diretamente com os seus familiares, tudo isso 

com a consequente diminuição do índice de reincidência23. 

 

3.2 Os Problemas Existentes no Sistema Penitenciário Brasileiro 

 

O contingente populacional dos presídios no Brasil é elevadíssimo, o 

que acarreta o problema da superlotação de suas celas, tornando ainda mais precá-

rio o já insalubre ambiente em que vivem os detentos, propiciando a proliferação e o 

contágio de doenças. Além disso, o sedentarismo dos reclusos, a alimentação defi-

ciente destes, o uso de entorpecentes, a ausência de higiene etc, fazem com que o 

ingresso no sistema carcerário de lá saia acometido de doenças e/ou com falta de 

resistência física e com a saúde fragilizada, isso sem falar no psicológico completa-

mente destroçado pela falta de dignidade das prisões24. 

Nestas, os detentos estão expostos às mais variadas doenças, adquirin-

do várias delas, sendo as mais comuns a tuberculose, a pneumonia e as doenças do 

sistema respiratório. Além disso, as doenças venéreas também são comuns nos 

presídios, especialmente a AIDS. Aproximadamente 20% dos presos brasileiros são 

portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV –, segundo pesquisas reali-

zadas nas penitenciárias, justificando-se esse índice pelo homossexualismo e pelos 

estupros frequentes ocorridos nas prisões, além do uso de drogas injetáveis. Fora 

essas doenças, é também bastante comum haver presos portadores de doenças 

mentais, muitas delas tendo se desenvolvido na prisão, além de presos com câncer, 

hanseníase e com deficiências físicas25. 

No que diz respeito à saúde odontológica dos detentos, esta se resume, 

de maneira geral, à extração de dentes. Além disso, não existe tratamento médico-

hospitalar no interior das prisões. Portanto, quando os presos precisam desse tipo 

de tratamento, eles dependem de escolta da PM para serem levados aos hospitais, 
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o que pode ser demorado, uma vez que depende da disponibilidade dos policiais. 

Para agravar ainda mais a situação, os presos nem sempre conseguem ser atendi-

dos nos hospitais, por falta de disponibilidade de vaga, já que o sistema público de 

saúde brasileiro também é altamente precário. Sendo assim, nota-se que acaba ha-

vendo uma dupla penalização dos detentos: a privação da liberdade e a falta de dig-

nidade a que são submetidos, que acarreta num grave prejuízo à saúde destes. 

Ocorre também o descumprimento dos dispositivos da Lei de Execução 

Penal, sobre a qual falaremos no próximo capítulo, no que diz respeito à obrigação 

do Estado de zelar pela saúde dos presos. Ademais, a Constituição Federal do Bra-

sil de 1988 (CF/88) também prevê as garantias fundamentais do cidadão, reservan-

do 32 incisos de seu artigo 5º para tal, o que inclui os direitos dos cidadãos reclusos. 

Existe, ainda, uma resolução da ONU que traz as Regras Mínimas para o Tratamen-

to do Preso, a qual também não é observada. 

Voltando para a LEP, o seu artigo 117, inciso II, dispõe sobre o cumpri-

mento da pena em regime domiciliar pelo condenado acometido de grave enfermi-

dade, tornando-se desnecessária, nesse caso, a manutenção do preso em estabele-

cimento prisional, o que, muitas vezes, também é descumprido, o que termina por 

ferir o princípio geral do Direito previsto no artigo 5º da LINDB, que assevera que na 

aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se destina e às exigências 

do bem comum. Importante observar que, apesar de tal princípio estar consagrado 

no Código Civil, é também aplicável subsidiariamente ao Direito Penal e, consequen-

temente, ao Direito Processual Penal e, portanto, à execução da pena. 

Diversos estatutos legais tratam dos direitos humanos do preso, bem 

como das garantias legais inerentes à execução da pena, como a Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem, a Lei de Execução Penal. No que diz respeito à legislação penal brasileira, 

é tida como uma das mais avançadas e democráticas que existe, pois defende que a 

execução da pena privativa de liberdade deve ser baseada no princípio da humani-

dade, rechaçando qualquer forma degradante, desumana ou desnecessária de san-

ção. 
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Ocorre que a prática é bem diferente da teoria, frente à brutal e constan-

te violação dos direitos dos presos, uma vez que as garantias legais que devem ser 

observadas durante a execução das penas privativas de liberdade são completa-

mente ignoradas. Infelizmente, ao serem condenados a penas de prisão, os conde-

nados não perdem apenas sua liberdade, que deveria ser o foco da sanção, perden-

do também todos os outros direitos fundamentais inerentes aos cidadãos, os quais 

não foram atingidos pela sentença penal condenatória, o que acaba impedindo que 

o preso retorne à sociedade de maneira saudável e útil. 

Dentre as várias maneiras de desrespeito às garantias dos presos, a 

principal delas é a agressão física, que inclui torturas e abusos sexuais, partindo es-

tas agressões tanto de outros detentos quanto dos agentes responsáveis pela admi-

nistração do sistema prisional. Com relação às agressões praticadas por estes últi-

mos, elas ocorrem principalmente depois de tentativas de fuga ou de rebeliões, o-

portunidade em que os presos são castigados por espancamento, a chamada “cor-

reição”, que não está prevista em lei. Isso ocorre devido à falta de preparo desses 

agentes, que não são adequadamente treinados para situações como aquelas, res-

pondendo a estas somente através da violência, o que, muitas vezes, termina na 

execução de presos, a exemplo do que aconteceu no episódio que ficou conhecido 

como “massacre do Carandiru”, em São Paulo. 

Com relação às agressões cometidas entres os próprios presos, estas 

ocorrem de maneira ainda mais violenta e constante. As práticas criminosas mais 

comuns ocorridas entre os presos são os homicídios, os estupros, os espancamen-

tos e as extorsões, práticas estas que acabam criando uma espécie de hierarquia 

entre os detentos. Os agressores não são denunciados, permanecendo impunes na 

maioria das vezes, já que impera nos presídios a “lei do mais forte” e a “lei do silên-

cio”. Um fator que contribui para esse tipo de violência é a não separação dos con-

denados pelo tipo de crime cometido, além de os presos provisórios ficarem, geral-

mente, juntos aos presos condenados, o que agrava ainda mais a situação. 

Pode ser citada, ainda, como outra forma de descumprimento das garan-

tias dos presos, a demora na concessão dos benefícios conquistados por muitos 

deles, como a progressão de regime e a liberação do alvará de soltura para aqueles 

que já cumpriram sua pena. Tal quadro é fruto da falta de eficiência dos órgãos res-
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ponsáveis pela execução das penas, da negligência e da morosidade do judiciário, o 

que pode, inclusive, ensejar responsabilidade civil do Estado. 

Fato é que enquanto a situação dos presos no Brasil for negligenciada 

pelas autoridades e pela sociedade como um todo, a segurança pública no país vai 

ficar cada vez mais comprometida, com o consequente aumento da criminalidade, o 

que acabará por agravar ainda mais a situação carcerária, criando-se um círculo vi-

cioso altamente destrutivo. 

Percebe-se também o crescimento da população carcerária no Brasil 

conforme o Ministério da Justiça26: 

Gráfico 1 – Crescimento carcerário no Brasil 

 

É sabido que a maioria da população carcerária (cerca de 95%) é com-

posta pelos excluídos sociais (pobres, negros, desempregados, analfabetos etc.), 

que não tiveram boas oportunidades na sociedade, e, por isso, acabaram se voltan-

do para o crime, por esta ser a melhor opção. Essas pessoas vão parar no sistema 

prisional sem ter o menor respeito por suas garantias, sofrendo todo o tipo de abuso, 
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sendo que, dentro de pouco tempo, essas mesmas pessoas voltarão ao convívio 

social fora das prisões, o que parece ser esquecido pela maior parte da sociedade27. 

Portanto, o objetivo de se ter uma verdadeira aplicação das garantias le-

gais e constitucionais durante a execução das penas privativas de liberdade, além 

do respeito ao próprio preso em si, é que este possa ser ressocializado e capacitado 

a voltar para a sociedade de maneira útil e saudável, com o fim de se obter a pacifi-

cação social, que é o maior axioma do Direito Penal. 

Uma grande consequência desses fatores negativos supracitados foi o 

surgimento das facções criminosas, sendo as duas principais facções atuantes no 

Brasil o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da Capi-

tal (PCC), de São Paulo. 

O Comando Vermelho nasceu nos anos 1970, mais especificamente em 

1979, no presídio da Ilha Grande, Instituto Penal Cândido Mendes, em Angra dos 

Reis/RJ, a partir da convivência dos presos políticos, enquadrados na Lei de Segu-

rança Nacional, com os presos comuns, os quais aprenderam com os “militantes de 

esquerda”, como gostavam de ser chamados os presos políticos, formas de organi-

zação, de planejamento e de estruturação, as quais foram fundamentais na constitu-

ição do grupo até hoje existente28. 

O surgimento do CV se deu por causa das péssimas condições em que 

viviam os presos da Ilha Grande, presídio conhecido como “Caldeirão do Diabo”, de 

forma que: 

Durante a metade de uma década, entre 1974 e 1979, a força da organiza-
ção ficou limitada pelos muros do Instituto Penal Cândido Mendes. Foi o pe-
ríodo da afirmação de um princípio: organizar para sobreviver – unir para 
resistir. Esta é a fase bonita da história. Coisa de cinema. Um punhado de 
homens oprimidos por um sistema carcerário violento e corrupto. Lutaram 
por reinvindicações justas – certamente! Obtiveram o atendimento da maio-
ria das exigências. As companheiras e esposas já dormiam no presídio. Um 
abrigo foi construído exatamente para isso. As celas da Galeria B ainda não 
estavam definitivamente abertas, mas alguns presos “vermelhos” começam 
a circular pelo presídio. Esses prisioneiros puderam participar das peladas 
no pátio. Daí surgiu a ideia de fundar um time, como veremos mais adiante. 
Foi realmente a fase “heroica” da organização, antes que tudo descesse pe-
lo ralo do tráfico de drogas em larga escala, matança nos morros, do “tudo 
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por dinheiro”. Foi a época em que os presos comuns viram os ativistas polí-
ticos indo embora, um a um. (AMORIM, 2018, p. 118) 

Ainda com relação ao CV, Camila Caldeira Nunes Dias afirma29: 

É certo que não há consenso entre os estudiosos a respeito do quanto e de 
como a convivência dos presos políticos teria propiciado a formação de or-
ganizações criminosas nas prisões. É sempre bom lembrar que entre os a-
contecimentos recentes e as prisões políticas intercala-se uma geração de 
presos comuns. De qualquer forma, a hipótese parece plausível à vista da 
ausência de tradição de organizações criminosas semelhantes na história 
das prisões no Brasil, conquanto rebeliões já tivessem ocorrido nas décadas 
de 1950 e 1960. Além da convivência com os chamados leis de segurança, 
os conflitos abertos entre as diversas quadrilhas nas prisões, as precárias 
condições físicas destes estabelecimentos, a corrupção e a violência institu-
cional, os fatores macrossociais expostos anteriormente e a chegada da co-
caína, abrindo um novo e extremamente lucrativo mercado ilícito, são ele-
mentos que forneceram, cada qual a seu modo, matéria-prima para o amál-
gama a partir do qual tais agrupamentos são formados e passam a atuar. Já 
em meados dos anos 1980, o CV se fracionou, dando origem a agrupamen-
tos rivais, como o Amigos dos Amigos (ADA). 

Já o PCC nasceu em São Paulo, nos anos 1990, mais especificamente 

em 1993, tempos em que o Brasil estava numa fase de transição democrática, ou 

redemocratização – no Anexo da Casa de Custódia de Taubaté, região do vale do 

Paraíba, no Estado de São Paulo. Tal presídio, conhecido como “Piranhão”, era fa-

moso pela crueldade e pela arbitrariedade no tratamento com os detentos, que eram 

constantemente espancados e expostos a todo tipo de maus-tratos30.  

O massacre do Carandiru, no qual 111 presos do maior presídio da Amé-

rica Latina foram sumariamente executados pela Tropa de Choque da Polícia Militar, 

em resposta às rebeliões promovidas pelos detentos, é tido como um importante 

precursor para o surgimento do Primeiro Comando da Capital. 

A união de todas essas condições negativas supramencionadas, além 

da insegurança das prisões e da ociosidade dos presos, levou a outro grave proble-

ma do sistema prisional brasileiro, qual seja, as rebeliões e as fugas de detentos. 

As rebeliões são uma forma que os presos encontraram para reivindicar 

seus direitos e chamar a atenção das autoridades para a situação degradante em 

que eles vivem dentro das penitenciárias.  
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No que diz respeito às fugas, estas são ocasionadas, principalmente, 

tanto pela falta de segurança das prisões quanto pela atuação das organizações 

criminosas, como as que falamos acima, aliadas, ainda, à corrupção de policiais e 

agentes da administração prisional, que acabam facilitando a fuga de alguns presos 

em troca de benefício particular.  

Outro fator facilitador das fugas é o fato de muitos presos cumprirem su-

as penas em distritos policiais, por falta de vagas na cadeias públicas e penitenciá-

rias. De acordo com o último censo penitenciário, cerca de 40% dos detentos, sejam 

provisórios ou condenados, cumprem pena nesses distritos, que não são locais ade-

quados para o cumprimento das penas de reclusão, principalmente pela sua falta de 

segurança, o que acaba facilitando ainda mais as fugas de boa parcela dos presos. 

Fora a insegurança dos distritos policiais, nestes, os detentos são ainda mais priva-

dos de suas garantias, pois não têm direito a banho de sol, por falta de estrutura físi-

ca desses locais, as celas são ainda mais lotadas do que nos presídios, os detentos 

não têm como estudar ou trabalhar, a fim de terem sua pena remida e de obter al-

guma renda, dentre outras problemáticas, como a falta de preparo dos agentes res-

ponsáveis pela administração desses estabelecimentos31. 

O Estado brasileiro em que mais ocorrem fugas de presos é o Rio Gran-

de do Sul, de acordo com levantamento feito em parte no mês de julho de 2017, a 

totalizarem 103 casos. No entanto, no de 2016 teve um total de 166 ocorrências, de 

acordo com o gráfico32 abaixo: 

  

                                                           
31

 ASSIS, Rafael Damasceno de. A Realidade Atual do Sistema Penitenciário Brasileiro, online. 
32 Fonte: Agência RBS. 

 



34 
 

Gráfico 2 – Fugas de Presos no RS
33

 

 

Importante destacar, ainda, a criação da Lei dos Crimes Hediondos em 

1990 (Lei nª 8.072/90), que complicou ainda mais a situação de muitos detentos, 

pois os vários crimes que passaram a ser tidos como hediondos perderam o benefí-

cio da progressão de regime, fazendo com que muitos condenados passassem a 

cumprir suas penas integralmente no regime fechado. Com isso, muitos presos se 

viram numa situação desesperadora, sem esperanças e boas perspectivas, o que 

ocasionou neles ainda mais revolta, tornando-se isso mais um combustível para as 

rebeliões nos presídios. 

O elevado índice de reincidência dos criminosos oriundos do sistema 

prisional brasileiro nos revela que a pena privativa de liberdade não é eficaz para 

ressocializar a pessoa presa.  

Estima-se que, em nosso país, cerca de 90% das pessoas que passa-

ram pelo sistema carcerário e retornam à sociedade voltam a praticar condutas cri-

minosas e, assim, voltam às prisões. Isso é consequência direta do tratamento e das 

condições a que tais pessoas foram submetidas durante seu encarceramento, além 

da indiferença e rejeição com as quais a sociedade e o Estado “recebem” esses in-

divíduos. Os ex-detentos são completamente desamparados pelas autoridades e 

rejeitados e estigmatizados pela sociedade, o que acaba por marginalizá-los social-

mente e levá-los de volta às práticas criminosas, por faltar melhores alternativas. 
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4 POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA O SISTEMA PRISIONAL BRASILEI-
RO ANTE OS SISTEMAS ALIENÍGENAS 

 

   O sistema penitenciário/prisional enfrenta uma crise global, com as mais 

diversas problemáticas assolando as prisões do mundo inteiro. É o que nos diz Luís 

Francisco Carvalho Filho (apud GRECO, 2011, p. 226): 

Países pobres e países ricos enfrentam dificuldades. Cárceres superlotados 
na Europa, na América, na Ásia, no Oriente Médio. Prisões antiquadas na 
Inglaterra. Violência entre presos na Finlândia. Violência sexual nos EUA. 
Adolescente e adultos misturados na Nicarágua. Presos sem acusação no 
Egito. Maioria de detentos não sentenciados em Honduras. Massacres na 
Venezuela. Isolamento absoluto na Turquia. Greve de fome na Romênia. 
Prisioneiros que mutilaram o próprio corpo para protestar contra condições 
de vida no Cazaquistão. Doença e desnutrição no Marrocos. Mais de 96 mil 
tuberculosos na Rússia. Presos sem espaço para dormir em Moçambique. 
Tortura e número de presos desconhecido na China. 

 

   Sendo assim, importa analisar, brevemente, os sistemas prisionais de 

outros países, para seguirmos no exame da execução penal no Brasil, por meio da 

Lei de Execução Penal, e, por fim, esboçarmos algumas possíveis soluções para a 

problemática do sistema prisional brasileiro. 

 

4.1 Estados Unidos da América (EUA) 

 

   O sistema prisional norte americano merece destaque, uma vez que 

nesse país foi adotado um duro movimento de aplicação das penas, denominado 

“law and order” (lei e ordem), que é uma tentativa de moralização social por meio da 

adoção de leis penais severas. O objetivo deste movimento é o de transformar a 

realidade da violência urbana, propondo reação legal, judicial e policial ao crime. 

São adotados severos regimes de cumprimento de pena e, além disso, há uma forte 

criminalização das condutas34. 

   Segundo Greco35, foi com base nessa filosofia que foram criadas, nesse 

país, prisões que se tornaram lendárias, como a prisão de Alcatraz, na região de 
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São Francisco/Califórnia. Considerado um dos mais seguros do planeta, o presídio 

abrigou “presos ilustres”, como Robert F. Stroud, James “Withey” Burger e o famoso 

mafioso Al Capone. Tal presídio chegou ao fim em 1963, pois o então Promotor de 

Justiça Robert Kennedy demonstrou o elevado custo relativo de manutenção dos 

presos e funcionários da ilha, aproximadamente três vezes maior do que em 

qualquer outra prisão. 

   Greco assevera em sua obra36 que: 

A rotina dos presos se resume a passar o dia em celas individuais, podendo 
permanecer fora delas durante uma hora apenas. Não existe estímulo a 
atividades laborais ou mesmo a esportes. As denúncias de maus-tratos aos 
presos são constantes. Por outro lado, os agentes penitenciários vivem em 
constante tensão, pois frequentemente, são agredidos pelos detentos, que 
aproveitam qualquer oportunidade para deixar transbordar sua fúria, contida 
por vinte e três horas dentro de uma cela. 

 

    Além disso, o tratamento desumano aos presos deu origem às 

organizações de defesa aos detentos, como o Justin Detention International, que se 

destina a combater os abusos sexuais dentro das penitenciárias norte americanas37. 

No entanto, a contrário sensu, há uma postura na justiça americana de se promover 

acordos, inclusive com as vítimas para se tentar minimizar essa situação: 

Nos Estados Unidos, alguns movimentos confessionais (sobretudo os 
Quakers e o Mennonites) se unem à corrente da esquerda radical 
americana para contestar o papel e os efeitos das instituições repressivas. 
O movimento crítico americano encontra eco na Europa onde os trabalhos 
de Michel Foucault (Surveiller et punir: naissance de la prison, 1975), 
Françoise Castel, Robert Castel e Anne Lovell (La société psychiatrique 
avancée: le modèle américain,1979), Nils Christie (Limits to Pain, 1981) e 
Louk Hulsman (Peines perdues: le système pénal en question, 1982) nutrem 
a reflexão e o desenvolvimento de um movimento que recomenda o recurso 
para uma justiça diferente, humanista e não punitiva. No término da 
Segunda Guerra Mundial, como lembra Faget, surge e se desenvolve um 
discurso de cunho científico sobre as vítimas, a vitimologia. Este 
conhecimento vai primeiramente, na pura tradição positivista que 
caracteriza a criminologia da época, se preocupar com as razões da 
vitimização, tentar identificar os fatores que predispõem os indivíduos a 
tornar-se vítimas. (JACCOUD, 2005, p. 351) 
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   Nos EUA, há uma política de encarceramento massivo, devendo todo 

tipo de delitos, dos menos graves aos mais violentos, serem punidos com a privação 

da liberdade, o que tornou a população carcerária deste país a maior do mundo, 

proporcional ao número de habitantes. Ademais, a maioria dos estados americanos 

adota a pena de morte e a pena de prisão perpétua, proibidas no Brasil, o que 

ameniza o temor dos cidadãos em verem os criminosos de volta à sociedade38. 

   O sistema prisional norte americano é privatizado, tanto no que diz 

respeito à construção como a administração das penitenciárias. Assim, o 

aprisionamento virou um comércio extremamente rentável, onde o que importa é o 

lucro e manter os criminosos longe da sociedade39. 

   Apesar de criticado por muitos penalistas, os quais defendem que o 

campo de atuação eficaz para combater as causas da violência é o das políticas 

sociais, devendo o direito penal ser utilizado em último caso, o sistema prisional dos 

EUA é visto por muitos como o caminho para a solução da criminalidade. Estes 

defendem que a punição severa e certa, bem como a entrega do setor prisional à 

iniciativa privada, seria a solução para diminuir a violência. 

 

4.2 O Sistema Norueguês 

 

   O modelo penitenciário norueguês é fortemente baseado na reabilitação 

do detento, e não em sua punição. As penas na Noruega são conhecidas por sua 

brandura e pela humanização no tratamento dos presos. Tais penas chegam ao 

máximo de 21 (vinte e um) anos, mas com a progressão de regime e a liberdade 

condicional, não costumam passar de 14 (catorze) anos. 

   Convém destacar que o Ministério da Justiça norueguês e a polícia são 

os órgãos governamentais responsáveis pela manutenção e desenvolvimento das 

garantias básicas do Estado de Direito. O objetivo principal do Estado é garantir a 

segurança da sociedade e de cada cidadão. Os sete departamentos do Ministério 

são liderados por Diretores-Gerais, um em cada departamento. As áreas prioritárias 
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do Ministério da Justiça incluem a redução da criminalidade, a segurança e o Estado 

de Direito, a abertura e a democracia, a execução de tarefas do Sistema de Justiça 

Criminal, e a prestação de serviço ao público.  

   A Direção dos Serviços Prisionais Noruegueses é responsável pela 

execução da prisão preventiva e pelas sanções penais, para a segurança de todos 

os cidadãos seja levada em consideração. Além disso, a tentativa de prevenir a 

reincidência permite que os criminosos, por sua própria iniciativa, alterem o seu 

comportamento criminoso40. 

   A Noruega é uma Monarquia Constitucional e Democracia Parlamentar, 

a qual tem como prioridades a saúde, a educação e a previdência social a todos os 

seus cidadãos. É considerado o país com o maior Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do planeta, sendo o melhor local do mundo para se viver, levando-se 

em conta os critérios do IDH. Nota-se, assim, que este país adota uma política de 

proteção aos direitos dos cidadãos, a qual é conhecida como política do bem estar 

social41. 

   Na Noruega, duas prisões merecem destaque: o Presídio de Halden 

Fengsel e o Presídio de Bastoey. O Presídio de Halden Fengsel fica localizado na 

cidade de Halden, e foi feito para abrigar 248 detentos, tendo terminado de ser 

construído em 2010. Segundo Campos42: 

Na prisão de Halden as paredes dos corredores do prédio são cobertas por 
quadros enormes, de flores a ruas de Paris, e azulejos de Marrocos. A 
prisão foi construída numa área de floresta. A prisão já ganhou prémios de 
"melhor design interior", com uma decoração que tem mesas de laminado 
branco, sofás de couro e cadeiras elegantes espalhadas pelo prédio. 

A prisão tem ainda estúdio de gravação de músicas, ampla biblioteca, 
chalés para os detentos receberem visitas da família, ginásio com parede 
de escalada, campo de futebol e oficinas de trabalho para os presos. Tem 
trabalho (com uma pequena remuneração), cursos de formação profissional, 
cursos educacionais (como aulas de inglês para presos estrangeiros, 
porque os noruegueses em Halden já são todos fluentes). No entanto, a 
musculação não é um exercício permitido porque, segundo os noruegueses, 
desperta a agressividade nas pessoas. Promover muitas actividades 
desportivas, educacionais e de trabalho aos detidos é uma estratégia. 
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 CAMPOS, Sandra Maria Cardita Silveirinha. Sistemas Prisionais Europeus, p. 53 e 54. 
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 PINTO, Francisca Fernanda Alves. A Ressocialização no Sistema Penal Brasileiro: Uma 
Abordagem Com Foco Na Pena Privativa De Liberdade, p. 66. 
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 CAMPOS, Sandra Maria Cardita Silveirinha. Sistemas Prisionais Europeus, p. 55 e 56 
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As celas da prisão de Halden não têm grades. Têm amplas janelas, com 
vistas para a floresta, e bastante luminosidade. As celas individuais são 
relativamente maiores do que a de muitos hotéis europeus, têm uma boa 
cama, casa de banho com sanita decente, chuveiro, toalhas brancas 
grandes e macias e porta. Tem, ainda, televisão de ecrã plano, mesa, 
cadeira e armário de pinho, quadro para afixar papéis e fotos, além de 
frigoríficos. As celas são separadas em blocos: oito celas em cada bloco (os 
blocos mantêm separados, por exemplo, os violadores e pedófilos que, 
também na Noruega, não são perdoados pelos demais detidos). 

Para cuidar de 245 reclusos, os 340 guardas prisionais passaram por dois 
anos de preparação para o cargo numa faculdade, no mínimo. E entre eles, 
há profissionais da saúde e professores. São homens e mulheres, ainda 
jovens, que percorrem "sorridentes" o campus da prisão de Halden em 
motorizadas modernas, com funções bem definidas, como as de coordenar 
as actividades e servir de orientadores, motivadores e modelos para os 
detidos. Uma das obrigações fundamentais de todos funcionários, a 
começar pelo governador, é mostrar respeito às pessoas que estão ali, em 
todas as situações. A equipa entende que ao mostrar muito respeito ao 
detido, ele vai aprender a respeitar-se. Quando isso acontecer, ele vai estar 
preparado para respeitar os outros. 

 

   Já na ilha de Bastoey, localizada no município de Osten, próximo a 

capital Oslo, fica Bastoey, uma prisão de segurança mínima para onde vão presos 

condenados por crimes de baixo potencial ofensivo, além dos condenados por 

crimes mais graves, que só vão para lá no fim do cumprimento de suas penas. Essa 

penitenciária é organizada como uma pequena comunidade e possui campos de 

trabalho agrícola, locais de pesca, lojas organizadas pelos próprios detentos, escola, 

biblioteca, igreja, posto de serviço social, centro de atendimento médico, além de 

uma doca com balsa, guiada pelos próprios presos.  

Com relação ao trabalho, os detentos fazem a manutenção do próprio 

presídio, trabalhando em lavanderia, carpintaria etc. Existe, ainda, uma unidade de 

tratamento para adictos em drogas e álcool. Por fim, não existem celas, mas sim 

casas de madeira equipadas com televisão, frigobar e mobília confortável, onde os 

detentos devem ficar, de forma obrigatória, das 23h às 7h da manhã. 
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4.3 A Lei de Execução Penal Brasileira e a Falência do Sistema Prisional no 
Brasil 

 

   A Lei nº 7.210/84 43  foi publicada em julho do ano de 1984 pelo 

presidente João Batista Figueiredo, já no final do Regime Militar. Esta lei regula a 

execução da pena, com a finalidade precípua de ressocializar o preso, reabilitando-o 

para que este possa voltar ao convívio em sociedade de forma saudável. Tal objetivo 

de reintegração do condenado à sociedade pode ser extraído logo no primeiro artigo 

da LEP44.  

   Dessa forma, a Lei de Execução Penal procura resguardar o apenado, 

para que este tenha seus direitos observados, sendo tratado de maneira digna e 

humana durante a privação de sua liberdade, e seus deveres bem delineados, tudo 

isso contribuindo para que o condenado possa ser recuperado e reinserido 

adequadamente na sociedade. 

   Para que tal objetivo seja alcançado, está prevista uma classificação do 

sentenciado, feita através do exame criminológico, objetivando uma melhor 

individualização da pena. Uma comissão técnica, composta de acordo com o tipo da 

pena, fará esta classificação do apenado.  

   No caso das penas privativas de liberdade, a comissão funcionará no 

próprio estabelecimento penal em que o condenado for cumprir sua pena e será 

formada pelo diretor do estabelecimento, dois chefes de serviço, um psiquiatra, um 

psicólogo e um assistente social. Já nos casos das penas alternativas, a comissão 

irá atuar junto ao juiz da execução penal e será composta por fiscais do serviço 

social. 

   Nessa lei, existe toda uma sistemática de assistência ao preso e ao 

egresso, subdividindo-se esta assistência em material, educacional, social, religiosa, 

jurídica e à saúde, as quais são vertidas em ações de fornecimento de vestuário e 

alimentação, instalações físicas, com vistas a um meio prisional higiênico; 

atendimento médico e odontológico, incluindo pré-natal para as presas gestantes e 
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 LEP, como ficou conhecida. 
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 “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”. 



41 
 

acompanhamento destas e dos recém-nascidos no pós-parto; acompanhamento 

com assistentes sociais, para que estes amparem os detentos e os preparem para 

retornar à sociedade; instrução escolar e formação profissional, com instauração de 

bibliotecas nos estabelecimentos prisionais; trabalho com dignidade humana e dever 

social, de acordo com as aptidões dos detentos, devendo estes serem devidamente 

remunerados etc. 

   Além disso, há uma seção que dispõe sobre os direitos dos presos, 

devendo as autoridades em geral respeitar a integridade física e moral daqueles. Os 

detentos também têm direito à emissão anual de um atestado de pena a cumprir, a 

ter audiência com o diretor do presídio, chamamento nominal, visitas de parentes e 

amigos, previdência social, exercício de atividades intelectuais, desportivas, 

artísticas e proteção a qualquer forma de sensacionalismo. 

   A LEP ainda dispõe sobre as características físicas básicas necessárias 

dos estabelecimentos prisionais, os quais devem ter áreas e serviços destinados ao 

trabalho, educação, recreação e prática desportiva, instalação destinada a estágio 

de estudantes universitários etc. Prevê, ainda, a separação dos detentos pela 

periculosidade destes e pelo tipo de cumprimento de pena. 

   Com relação à disciplina, a Lei nº 7.210/84 assevera, em seu artigo 45, 

que não haverá falta nem sanção disciplinar sem a expressa e anterior previsão 

legal ou regulamentar, proibindo, inclusive, as sanções que possam colocar em 

perigo à saúde física e moral do detento. Veda, ainda, o emprego da cela escura e 

das disciplinas coletivas, uma vez que a sanção deve ser individualizada. No que 

tange às faltas mais graves, punidas com a regressão de regime, perda do tempo 

remido ou conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade, estas 

deverão ser representadas pela autoridade junto ao juiz da execução penal. 

   As espécies de sanção, dispostas no artigo 53 da LEP, são as 

seguintes: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, 

isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que 

possuam alojamento coletivo, e inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, 

este último tendo sido adicionado pela Lei nº 10.792/03. Enquanto o RDD deve ser 
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aplicado mediante despacho do juiz competente, todas as outras disciplinas devem 

ser aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. 

   Ademais, o artigo 56 do mesmo diploma legal prevê as recompensas, 

que se dão na forma de elogios e concessão de regalias, estas últimas devendo ser 

feitas mediante lei e regulamentação local. 

   Além destes pontos destacados, a LEP define os tipos de 

estabelecimentos penais por função e traz outros institutos, como a remição, tudo 

isso com uma finalidade ressocializadora. 

   Apesar dos avanços no campo teórico do sistema penal brasileiro, com 

as reformas do Código Penal ocorridas em 1984 e com a edição da Lei de Execução 

Penal no mesmo ano, houve retrocessos no campo fático, uma vez que na década 

de 1990 houve um aumento da disparidade cultural e social, o que acabou refletindo 

na segurança pública, com o aumento da violência e inovação nos tipos de crimes 

cometidos. 

   Com isso, a sociedade, de tradição costumeiramente retributiva, passou 

a exigir do Estado atitudes que refreassem a violência. A reação do Estado, como de 

costume, foi de tratar os sintomas, e não a causa. Assim, houve um inchaço 

legislativo, com a edição de leis que passaram a criminalizar novas condutas e que 

endureceram as penas e o sistema penal, com o consequente aumento do 

encarceramento e do rigor das punições, além da redução dos benefícios, direitos e 

garantias conquistadas pelos detentos45. 

   A consequência disso foi um encarceramento massivo, sem controle e 

sem fiscalização, deteriorando ainda mais o sistema carcerário brasileiro. Dentre os 

principais problemas que atingem as penitenciárias do Brasil, sobre os quais já 

falamos no capítulo anterior, podemos citar a superlotação, a insalubridade, a 

promiscuidade, a violência e a falta de agentes penitenciários, os quais ainda não 

são devidamente preparados para exercer suas funções. Todos estes problemas, 
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 PINTO, Francisca Fernanda Alves. A Ressocialização no Sistema Penal Brasileiro: Uma 
Abordagem Com Foco Na Pena Privativa De Liberdade, p. 53-54. 
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por sua vez, são consequência da não obediência ao comando legal da LEP, a qual 

é abertamente negligenciada. 

   Ademais, os egressos46 do sistema carcerário brasileiro, nome dado pe-

la própria LEP – que em seu artigo 26 define como egresso o condenado libertado 

definitivamente, pelo prazo de um ano após sua saída do estabelecimento prisional, 

sendo equiparado a este o sentenciado que adquire a liberdade condicional durante 

seu período de prova – devem ter amplo amparo legal47, com orientação para sua 

útil reintegração à sociedade, assistência social para ajudar na obtenção de empre-

go, além de alojamento e alimentação nos dois primeiros meses de sua liberdade. 

   O responsável pela execução dos direitos supracitados é do Patronato 

Penitenciário, órgão do poder executivo estadual e que integra os órgãos de execu-

ção penal. Além de outras atribuições atinentes à execução penal, este órgão tem 

como objetivo principal o de propiciar a recolocação do egresso ao mercado de tra-

balho, além de prestar assistência jurídica, psicológica e pedagógica, atuando, por-

tanto, na inclusão social do ex-detento. Ocorre que a falta de interesse político dos 

governos estaduais obstaculiza o cumprimento do papel do Patronato, que não re-

cebe os recursos necessários para a sua manutenção, o que impede que o órgão 

efetive suas atribuições legais. 

   A problemática da reincidência dos ex-detentos não deve buscar solu-

ção definitiva na assistência aos egressos, pois a grande parte dos motivos causa-

dores desse problema são devidos ao ambiente criminógeno e degradante das pri-

sões, o que requer a aplicação de diversas providências durante o período de priva-

ção da liberdade. Todavia, o acompanhamento e assistência ao egresso diminuiria 

os impactos altamente negativos sofridos por ele durante o período em que estava 

recluso, facilitando o reajuste deste depois de seu retorno ao convívio social. 

   Ao mesmo tempo, a conscientização da sociedade e das autoridades 

para o problema da reincidência, dando a este assunto a devida importância que 

merece, com a efetivação das garantias previstas na LEP pelos governos dos Esta-

dos, incluindo aí o apoio ao egresso, seria um passo importante para a diminuição 
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 Após o decurso do prazo de um ano, ou a cessação do período de prova, esse homem perde então 
a qualificação jurídica de egresso, bem como a assistência legal dela advinda. 
47

 Os artigos 25, 26 e 27 da LEP tratam disso. 



44 
 

do contingente populacional dos cárceres, como consequência da redução dos índi-

ces de reincidência, o que contribuiria significativamente para a melhoria geral do 

sistema prisional brasileiro. 

 

4.4 Por que os Sistemas Citados Não Dão Certo no Brasi 

 

Importante ressaltar que os sistemas prisionais supramencionados – 

norte americano e norueguês – não funcionam no Brasil, devido a uma série de 

fatores, sobre os quais falaremos a seguir. 

   Primeiramente, pode-se afirmar que o aumento nos índices de crimina-

lidade brasileiros estão associados ao modelo econômico neoliberal adotado por 

nosso governo. Isso porque o aumento da criminalidade reflete diretamente no qua-

dro social no qual o país está inserido, já que o crime é um fato social. Esse modelo 

econômico neoliberal consiste na abstenção do Estado nas relações econômicas e 

sociais existentes numa determinada sociedade. 

   É fato que o neoliberalismo, para além da mínima intervenção estatal na 

economia, é um modelo econômico excludente, pois as classes menos favorecidas 

da sociedade devem trabalhar de forma que consigam se adequar ao sistema eco-

nômico vigente, mesmo que sejam tratadas com desprezo por este. Tal concepção é 

proveniente da filosofia capitalista, que foi feita para se adequar ao interesse e à i-

deologia das classes sociais dominantes, o que acaba por intensificar a concentra-

ção de renda, aumentando, consequentemente, a desigualdade social entre ricos e 

pobres. 

   Assim sendo, o Direito serviria como meio utilizado para servir aos inte-

resses das classes dominantes. Por sua vez, o sistema penal e o sistema prisional, 

nessa lógica, apesar de terem como objetivo alcançar qualquer pessoa em razão de 

suas condutas, sem distinção, teriam cunho altamente seletivo, estando voltados às 

camadas menos favorecidas da sociedade, o que de fato é percebido no Brasil. 

   A título de exemplo de política neoliberal, em solo brasileiro, podemos 

citar as normas protetivas ao trabalhador, que estão sendo minimizadas, num fenô-
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meno chamado “flexibilização das relações de trabalho”. Isso acaba prejudicando a 

parte hipossuficiente da relação trabalhista, uma vez que os empregados ficam ao 

arbítrio dos empregadores, que, geralmente, fazem parte das classes sociais domi-

nantes do país. A consequência disso é a formação de uma massa de desemprega-

dos, com tendência a deixar a sociedade ainda mais marginalizada, o que acabar 

por aumentar a criminalidade, que, por sua vez, aumentará o contingente populacio-

nal dos presídios. 

   Num quadro comparativo, observam-se os países que demonstram o 

quantitativo da população carcerária mundial, perdendo o Brasil apenas para os Es-

tados Unidos e a China48.  

   O Brasil tinha um total de 698.618 pessoas encarceradas em 2014, e no 

ano de 2016 chegou a uma população carcerária de 726.712, quase que a duplicar o 

número de vagas nos presídios no Brasil49. Já no mês de dezembro do mesmo ano 

(2014) eram 622.202 presos50. 

Nesse sentido, ver o quadro comparativo51 abaixo, que trata do encarce-

ramento nos principais países: 
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Os dados da China são desproporcionais ao quantitativo populacional existente, que atualmente 
tem uma população de 1.400.352.386 pessoas. Disponível em: https://countrymeters.info/pt/China. 
Acesso em 13 de novembro de 2018. 
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 Em 2016 eram 368.049. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-dez-08/brasil-maior-
populacao-carceraria-mundo-726-mil-presos. Acesso em: 13 de novembro de 2018. 
50

 A diminuição desse quantitativo de pessoas encarceradas deve-se a diversos fatores e dentre eles 
a concessão do indulto de natal. 
51

 Fonte: Conjur. 

https://countrymeters.info/pt/China
https://www.conjur.com.br/2017-dez-08/brasil-maior-populacao-carceraria-mundo-726-mil-presos
https://www.conjur.com.br/2017-dez-08/brasil-maior-populacao-carceraria-mundo-726-mil-presos
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Figura 1 – Quadro comparativo de encarceramento dos principais países
52

 

 

   Analisando-se os encarcerados no Brasil, aproximadamente 40% dos 

presos são provisórios, e mais da metade dessa população é de jovens em idade 

entre 18 a 29 anos. Outro dado importante que merece ser questionado é que 64% 

dos presos são negros53.   

   Desta forma, o direito penal e o sistema carcerário estariam atuando 

como forma de conter essa classe social marginalizada, miserável, que não pôde se 

adaptar ao modelo econômico vigente, sucumbindo, assim, ao crime e tornando-se 

criminosos. Por isso, enquanto os modelos econômico e social atualmente implanta-

dos no Brasil não forem revistos, não há como se esperar por uma evolução no sis-

tema prisional do nosso país, nem pela redução da criminalidade. 

   Ainda nesse sentido, Camila Caldeira Nunes Dias54 traz importante con-

tribuição: 

Em função da histórica desigualdade social, da restrição de direitos e da 
impossibilidade de acesso à justiça para amplas camadas da população e 
ainda contando com a ação seletiva da polícia, que se volta prioritariamente 
para as classes mais pobres, no Brasil esses processos mais amplos adqui-
rem contornos ainda mais dramáticos, contribuindo para alimentar um círcu-
lo vicioso que aprofunda cada vez mais as disparidades sociais, econômi-
cas, políticas e de acesso à justiça entre os brasileiros mais pobres e os 
mais ricos. Os estabelecimentos prisionais passam a ser compreendidos 
naquilo para o que realmente eles servem, isto é, como dispositivo de con-
trole para segregar e incapacitar amplos segmentos sociais que não pude-
ram ser incluídos nas benesses trazidas pela modernidade tardia (apud 
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 O Brasil ocupa a terceira posição. 
53

 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/infopen-levantamento.pdf. Acesso em: 13 de novembro 
de 2018. 
54

 DIAS, Camila Caldeira Nunes. PCC: Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência, p. 136. 

https://www.conjur.com.br/dl/infopen-levantamento.pdf
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BAUMAN, 1999). Assim, os já gravíssimos problemas nessa área tendem a 
se agravar ainda mais pela ausência de investimentos que vão além da ex-
pansão física do sistema, conformando-se um universo social em que o ó-
cio, advindo da inexistência de trabalho ou quaisquer atividades de lazer ou 
educativas dotadas de algum significado para o preso, alimenta uma pro-
funda ausência de perspectivas futuras, o que incide diretamente sobre sua 
identidade e sobre suas escolhas e filiações.” 

   Ademais, outros fatores como a corrupção generalizada no país, com 

nítido comprometimento da máquina pública, que busca satisfazer seus próprios in-

teresses pessoais e partidários, em detrimento dos interesses da sociedade como 

um todo, prejudica demasiadamente todo o sistema prisional brasileiro. 

   A corrupção é crime de alta gravidade, pois desvia da sociedade valores 

que poderiam ser usados em serviços e melhorias para os cidadãos. Tais desvios 

têm repercussão negativa na saúde, na educação, na previdência social, na alta 

carga tributária paga pelos brasileiros, não sendo diferente com o sistema prisional 

do país, que também sofre com as consequências degradantes da corrupção. 

   Tudo isso acaba prejudicando a imagem do Brasil diante dos outros pa-

íses, que acabam por deixar de investir no país, o que geraria empregos para a po-

pulação, melhorando a qualidade de vida desta e trazendo, assim, progresso para o 

país como um todo – o que diminuiria os índices de criminalidade, como já foi trata-

do anteriormente. 

   Por fim, a grande dificuldade de punir os corruptos, políticos poderosos 

com foro privilegiado, com a existência de uma legislação condescendente com esse 

tipo de crime e com a morosidade da Justiça, acaba por impedir que a situação geral 

do país melhore, mantendo a criminalidade em níveis alarmantes e a população car-

cerária do país em excesso, vivendo em situação degradante e humilhante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   A crise do sistema prisional brasileiro é um problema extremamente 

complexo, que possui diversos fatores, como os que foram analisados ao longo do 

trabalho, e conta com a participação de diversos atores, que se resumem às autori-

dades e à sociedade como um todo. A solução desta problemática, portanto, é tam-

bém de elevada complexidade, uma vez que depende da conjugação harmônica 

desses fatores. 

   Dentre os motivos que colaboram para a continuidade da problemática 

do sistema penitenciário brasileiro estão os elevados índices de reincidência; a pés-

sima estrutura física dos presídios e a superlotação destes; a inobservância dos di-

reitos e garantias dos presos, os quais são tratados de maneira desumana e degra-

dante; a falta de apoio ao egresso, para que este seja devidamente reintegrado à 

sociedade; a corrupção institucionalizada no país e a dificuldade para combatê-la; e, 

principalmente, as desigualdades sociais. 

Quanto aos elevados índices de reincidência, vale dizer que a implemen-

tação mais ostensiva das Associações de Proteção e Assistência ao Condenado (A-

PAC) no Brasil diminuiriam consideravelmente tais índices, pois é um método de po-

lítica pública de execução penal que visa a melhoria de vida daqueles que cumprem 

algum tipo de privação de liberdade. Além disso, o custo para o Estado com o méto-

do da APAC é bem menor do que o custo nos presídios. Hoje, há mais de 100 A-

PAC’s no Brasil, estando a maioria no estado de Minas Gerais. Nos estados brasilei-

ros onde foi implementada, a APAC tem tido excelentes resultados, mostrando-se, 

assim, uma excelente iniciativa e uma eficaz alternativa ao modelo de execução atu-

almente dominante no país. 

   Além disso, a privação da liberdade como sanção tem sido utilizada in-

discriminadamente, em detrimento das penas alternativas, o que leva a uma inefici-

ência por parte daquela, que, por estar banalizada e desorganizada, não cumpre 

com suas finalidades propostas, quais sejam, a ressocialização do ex-preso e a di-

minuição da criminalidade e dos índices de violência. 
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   Portanto, a solução para a problemática do sistema penitenciário brasi-

leiro depende, necessariamente, da redução das desigualdades sociais, que, por 

sua vez, está sujeita à boa gestão do Estado, o qual, infelizmente, está com a má-

quina pública extremamente comprometida pela corrupção de seus agentes, e da 

devida utilização da pena de prisão, nos casos em que as penas alternativas à pri-

vação da liberdade não forem suficientes. 
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