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A RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS FRENTE AO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO 

 

 

RESUMO – O presente trabalho tem como finalidade analisar as causas e 

consequências da pena de prisão, tal como a atual crise do sistema penitenciário 

brasileiro, da forma como vem sendo dirigido, não alcançando o objetivo 

fundamental, que é ressocializar o preso. Todavia o que se observa é que a 

realidade prisional atinge não somente o preso e o Estado, mas a sociedade de 

modo geral. Sendo assim, é discutido a oposição de fazer respeitar as garantias e 

direitos assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal, que 

hoje não estão sendo desempenhadas da forma como deveriam, para a obtenção da 

ressocialização do detento. Há prisões que se encontram necessitadas da 

assistência de que o preso precisa, de atividades socioeducativas, de educação e 

trabalho, em que a lotação e criminalidade só tende a aumentar. Porém, em certas 

penitenciárias, são desenvolvidos programas e projetos, efetuados com o apoio de 

parcerias, com o intuito de ressocializar o preso. Por fim, diante de toda essa 

problemática busca-se transformações inadiáveis tais como: formações de novos 

Centros de Ressocialização, uma devida urgência nos fatores sociais como a 

assistência educacional e profissional respeitando as leis vigentes, e maior atuação 

do Estado e da sociedade, para que a prisão se torne um estabelecimento 

adequado, racional e humano. 

 

 

Palavras Chaves: Lei de Execução Penal. Penas. Ressocialização dos 

presos. Sistema Penitenciário. 
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RESTOCIALIZATION OF PRISONERS IN THE PENITENTIARY SYSTEM 

 

 

ABSTRACT – The purpose of this study is to analyze the causes and 

consequences of the prison sentence, such as the current crisis in the Brazilian 

penitentiary system, in the way it is being addressed. It is not a fundamental 

objective, which is to resocialize the prisoner. However, what is observed is that 

prison reality is not available in the State, but a society in general. Thus, the 

opposition to respect as guarantees and rights reserved by the Federal Constitution 

and the Criminal Enforcement Law, which today are not being performed as they 

should, is being discussed to obtain the resocialization of the detainee. There are 

prisons that are in need of assistance in providing services, socio-educational 

activities, education and work, in which stocking and crime tend to increase. 

However, in certain penitentiaries, developed programs and projects, carried out with 

the support of partnerships, to ressocialize the prisoner. Lastly, in the face of all this 

problematic, we are looking for unforeseeable transformations such as: formation of 

new Ressocialization Centers, a due urgency in the factors, such as educational and 

professional assistance respecting existing laws, and greater performance of the 

State and society, for it is an adequate, rational and humane platform. 

 

Key words: Criminal Executiona Law. Feathers. Respecting prisoners. 

Penitentiary System. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema penitenciário tem sido um assunto costumeiro no Brasil devido a 

todos os seus problemas, o aumento da criminalidade, a superlotação, a demora nos 

processos, os fatores sociais, as violências, a carência de estrutura do Estado, a 

corrupção e todos os demais aspectos encontrados. Verifica-se que não está sendo 

aplicada corretamente a Lei 7.210 de 11 de julho de 1984 para o cumprimento das 

penas, não atendendo as finalidades essências, como sendo a mais importante a 

ressocialização dos presos, para que possam voltar à sociedade com as mínimas 

perspectivas de vida. 

Sabendo-se de todos esses impasses que prejudicam na ressocialização dos 

presos, como dizer em mais prisões, da necessidade de criação de mais 

penitenciárias ou melhores prisões, que atitude está sendo tomada para que os 

indivíduos não voltem a cometer delitos? O que se espera de um sistema que dispõe 

a reabilitação e reinserção dos apenados, mas nada executa para que isso 

realmente aconteça? 

Mediante a identificação do caos do sistema penitenciário serão apresentadas 

algumas possíveis soluções para que a ressocialização e reintegração do preso seja 

atingida. Dentre elas, o apoio e validação da escolaridade do preso, assegurando o 

direito à assistência educacional e desenvolvimento pessoal para um adequado 

retorno a sociedade; uma melhor atuação do Estado e da comunidade para 

colaborar com o objetivo da recuperação do preso para que ele não sinta sozinho no 

mundo; a criação de Centros de Ressocialização, onde diminuiria o gasto da 

subsistência do preso; e a produção de mais programas e atividades que se 

dedicam para uma formação profissional do detento. 

O trabalho tem por objetivo esclarecer o que vem a ser o sistema prisional 

baseando-se na Lei de Execução Penal e as formas de Reintegração Social dos 

presos diante da educação, dignidade e trabalho, desdobrando-se nos seguintes 

objetivos específicos conceituando a pena e a sua aplicabilidade para melhor 

entendimento e funcionalidade da Ressocialização. Analisar trabalhos correlatos, 

apresentar análise de dados e ferramentas utilizadas, examinar por meio de 

entrevista a estrutura dos Centros de Ressocialização, discorrendo da 
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responsabilidade do Estado, tendo ele o dever de obedecer à lei que ele mesmo 

gera. 

Em função da problemática do sistema penitenciário, torna-se necessário 

colocar em prática as normas vigentes, tendo como base a Lei de Execução Penal, 

garantindo a dignidade do preso, trazendo-o de volta a sociedade ressocializado. 

Trata-se de uma pesquisa com características qualitativas, pois objetiva identificar os 

fatores que determinam a crise do sistema penitenciário, explicando para melhor 

entendimento da realidade dos acontecimentos dos presídios e compreender os 

seus procedimentos. 
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CAPITULO 1 – DAS PENAS 

 

1.1 Conceito da Pena. 

 

Antes de adentrar ao estudo da finalidade da pena, faz-se necessário 

estabelecer o seu conceito. A pena “é a sanção imposta pelo Estado, através da 

ação penal, ao criminoso, cuja finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a 

prevenção a novos crimes” (NUCCI, 2008, p.368). 

Assim, pode-se definir a pena como uma privação ou castigo suposta por uma 

lei devido a uma infração penal pelo indivíduo praticado. 

Para Fernando Capez:  

 

Pena é a sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em 
execução de uma sentença, ao culpado pela prática de uma infração penal, 
consistente na restrição ou privação de um bem jurídico, cuja finalidade, é 
aplicar a retribuição punitiva ao delinquente, promover a sua readaptação 
social e prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à 
coletividade. (CAPEZ, 2011, p.384) 
 

Ainda na análise do conceito de pena, Rogério Cunha descreve que “pena é 

espécie sanção penal, isto é, resposta estatal ao infrator da norma incriminadora 

(crime ou contravenção), consistente na privação ou restrição de determinados bens 

jurídicos do agente” (CUNHA, 2016, p. 395) 

Perante diversas definições, podemos notar que a imposição da sanção 

penal, não se objetiva apenas na retribuição da sociedade, mas também, o caráter 

ressocializador ao apenado, em que sobretudo, o princípio da prevenção é no 

entendimento de proteger a coletividade da prática de novos ilícitos. O que se 

observa diariamente é a enorme quantidade de práticas criminosas, sendo que 

mesmo havendo uma grande evolução das sanções penais, a função não tem se 

mostrado eficaz.  

É certo que a educação seria uma das formas de diminuição da criminalidade, 

mas não resolveria todo o dilema do sistema penitenciário. 
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Frequentemente nossos códigos são alterados e nossas leis são formatadas. 

Fica confuso a compreensão da sociedade diante de tal situação, na qual as vezes 

parece dificultar a vida do homem.  

Segundo Marques (2008 apud ESCANE, 2015, p. 50) “ao impor uma pena, 

não basta satisfazer a justiça, é necessário corrigir os culpados. Se são incorrigíveis, 

é preciso fazer com que seu castigo redunde em proveito da sociedade”. 

 

1.2 Teoria da Pena e suas Finalidades. 

 

Não se confunde o conceito de pena com a sua função. Diante das doutrinas, 

as finalidades da pena não são temas serenos, pois existem algumas teorias a 

respeito, mas modernamente entendida a pena tem tríplice finalidade: retributiva, 

preventiva e mista. 

A teoria da retribuição ou também chamada como a teoria absoluta tem como 

finalidade a punição do agente da pratica criminosa. 

Nas lições de Cezar Roberto Bitencourt, busca-se a realização pela justiça. 

 

Segundo este esquema retribucionista, é atribuída à pena, exclusivamente, 
a difícil incumbência de realizar a justiça. A pena tem como fim fazer justiça, 
nada mais. A culpa do autor deve ser compensada com a imposição de um 
mal, que é a pena, é o fundamento da sanção estatal está no questionável 
livre arbítrio, entendido como a capacidade de decisão do homem para 
distinguir entre o justo e o injusto (BITENCOURT, 2004, p.74) 
 
 

Os dois filósofos Kant e Hegel eram defensores dessa teoria absolutista e 

retribucionista, em que explica Luiz Regis Prado (apud ESCANE,2015, p. 52):  

 

A teoria de Hegel te em comum com a de Kant a ideia essencial de 
retribuição e de reconhecimento de que entre o delito praticado e a sua 
punição deve haver uma relação de igualdade. A diferença entre elas 
repousa no fato de que a teoria hegeliana se aprofunda mais na construção 
de uma teoria positiva acerca da retribuição penal e na renúncia à 
necessidade de uma equivalência empírica no contexto do princípio da 
igualdade. 
 

Nessa perspectiva, não basta apenas caracterizar a pena como retributiva, 

não se finda apenas no castigo pelo delito que causou, pois não é só o castigo que 

corrige o mal praticado ou repara a moral.  

A teoria preventiva ou também chamada como relativa, finalista ou utilitária, a 

atenção maior é com a ressocialização do apenado, diferentemente da teoria 
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retributiva que visa apenas o castigo. Esta teoria se divide em duas ideias: 

preventiva geral, ou seja, inibi todos os integrantes da sociedade para que eles 

tomem a ciência de não cometerem atos ilícitos, e preventiva específica, operando 

diretamente ao criminoso, visando impedir a prática de novos crimes, corrigindo-o. 

Segundo Cezar Roberto Bitencourt: 

 

Um aspecto importante, sem dúvida, é a medição da pena, na qual a 
prevenção especial desempenha papel relevante, especialmente no 
momento de examinar as agravantes e atenuante que concorrem em um 
fato determinado. A prevenção especial, ao concentrar seus efeitos na 
concreta personalidade do delinquente, permite conhecer as circunstâncias 
pessoas que levaram o indivíduo a cometer o fato delitivo, facilitando, 
assim, uma melhor consideração sobre as possibilidades de aplicar-lhe um 
substitutivo penal, evitando, dentro do possível, o encarceramento. (CEZAR, 
2004, p. 134) 

 

Assim, a teoria geral e especial, se diferenciam pelo seu destinatário, sendo o 

coletivo social a teoria geral e o autor do delito a teoria especial, podendo ainda 

serem negativas ou positivas. 

Por fim, a teoria mista, também chamada de eclética, intermediaria ou 

conciliatória, essa teoria procura unir as finalidades da pena, onde há a punição da 

pessoa que comete o crime e a prevenção de efetuar novos crimes.  

Para essa teoria NUCCI (apud ESCANE, 2015, p. 53), sustenta: 

 

Que a pena tem vários fins comuns e não excludentes: retribuição e 
prevenção. Na ótica da prevenção, sem dúvida, há o aspecto 
particularmente voltado à execução penal, que é o preventivo individual 
positivo (reeducação e ressocialização). Uma das mais importantes metas 
da execução penal é promover a reintegração do preso à sociedade. E um 
dos mais relevantes fatores para que tal objetivo seja atingido é 
proporcionar ao condenado a possibilidade de trabalhar e, atualmente sob 
enfoque mais avançado, estudar. 
 
 

Conforme se observa no art. 59 do Código Penal, a última teoria apresentada 

é a adotada no ordenamento jurídico, mesmo que não utilize expressamente, atribui 

essa teoria unificadora. 

Contudo a finalidade da pena não pode ser apenas a punição, pois além do 

prevenir, sua posição deve ser o de ressocializar o condenado, para que ele volte a 

sociedade e não realize mais atos ilícitos. 

De acordo com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, orienta que a pena é 

sanção imposta pelo Estado, em cumprimento ao devido processo legal, em que 
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incide sobre o condenado como condição de retribuição à infração penal efetuada e 

para prevenção de novos crimes. 

Assim, o objetivo da pena é reeducar, ressocializar a pessoa para cedo ou 

tarde ela volte a sociedade recuperada, concedendo ao apenado perspectiva e 

esperança. Desse modo, reconhecer que o Estado tem o dever de garantir os meios 

essenciais e necessários para que realmente ocorra essa mudança, sem que se 

possa pensar que a pena privativa de liberdade não almeje ser suprimida do 

ordenamento jurídico em vigor, para não se tornar uma “escola do crime”. 

Disponibilizar ao condenado, como obrigação, a formação educacional e 

profissional, empregando as condições mínimas para afastá-los da ociosidade, com 

base do no princípio da igualdade e de acordo com a Constituição Federal, todos 

somos iguais perante a lei. E como já dizia o escritor Johann Wolfgang von Goethe 

“trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser e você as ajudará a se 

tornarem aquilo que são capazes de ser”. 

Cada vez mais as finalidades da pena sofrem um lapso e isso implica no 

aumento de presos sem quaisquer interpretações, conforme afirmam o 

posicionamento de Vania Conselheiro Sequeira (apud ESCANE, 2015, p. 58) 

 

Alguns funcionários abusam de seu poder, aproveitam todas as chances 
para humilhar os presos por obterem satisfação com isso ou por estarem de 
certo modo embriagados com o poder. A maioria dos funcionários acredita 
que a cadeia já faz muito alimentando e mantendo vivos os presos. Um 
preso, geralmente, respeita a distância que o separa dos funcionários e dos 
que não cometeram crimes; mas destrato e humilhação os colocam no 
limbo, como não humanos. Um erro fatal. 

 

Nas palavras de ESCANE 

 

O Estado deve punir. Ninguém questiona o dever do Estado no que se 
refere a esse ponto. No entanto, tem ele também o dever de ressocializar, 
pois, do contrário, não estará ajustando o preso para uma nova 
possibilidade de vida, de maneira digna e longe da delinquência. (ESCANE, 
2015, p. 64). 

 

 

1.3 Espécies de Penas 

 

De acordo com o artigo 32 do Código Penal, as espécies de pena são as 

seguintes: I – privativas de liberdade; II – restritivas de direitos e III – de multa. 
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1.3.1 Penas Privativas de liberdade 

 

A pena privativa de liberdade é fracionada em reclusão, detenção e prisão 

simples. A reclusão é designada e realizada nos regimes fechado, semiaberto e 

aberto. A de detenção é cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo nos casos 

que precisar de transferência para o regime fechado. Em se tratando dos conceitos 

de reclusão e detenção não apresentam nenhuma metodologia ontológica de 

distinção. 

Guilherme de Souza Nucci, expõe sobre algumas diferenças entre as penas 

de reclusão e de detenção, atribuídas ao crime: 

 

Temos basicamente cinco: a) a reclusão é cumprida inicialmente nos 
regimes fechado, semi-aberto e aberto; a detenção somente pode ter início 
no regime semi-aberto ou aberto (art. 33, caput, CP); b) a reclusão pode 
acarretar como efeito da condenação a incapacidade para o exercício do 
pátrio poder (atualmente, denominado, pelo Código Civil, poder familiar), 
tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos a esse tipo de pena, 
cometidos contra filho, tutelado ou curatelado (art. 92, II, CP); c) a reclusão 
propicia a internação nos casos de medida de segurança; a detenção 
permite a aplicação de regime de tratamento ambulatorial (art. 97, CP); d) a 
reclusão é cumprida em primeiro lugar (art. 69, caput, CP); e) a reclusão é 
prevista para crimes mais graves; a detenção é reservada para os mais 
leves, motivo pelo qual, no instante de criação do tipo penal incriminador, o 
legislador sinaliza à sociedade a gravidade do delito. (NUCCI, 2008, p.378) 

 
 

Assim as penas de reclusão são exercidas nas condenações mais graves, 

pode ser em regime fechado, semiaberto ou aberto, em que normalmente são 

cumpridas em locais de segurança máxima ou média. Já as penas de detenção são 

exercidas nas condenações menos gravosas, não sendo admitida ser cumprida de 

início no regime fechado, podendo ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, 

geralmente cumpridas em locais menos severos.  

No conceito de pena de prisão simples, menciona NUCCI, 

 

A pena de prisão simples é a destinada às contravenções penais, 
significando que não pode ser cumprida em regime fechado, comportando 
apenas os regimes semi-aberto e aberto. Além disso, não se pode inserir o 
contraventor condenado no mesmo lugar onde se encontrem os criminosos. 
(NUCCI, 2008, p.378) 
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Portanto, a pena de prisão simples não é admitida ser cumprida em regime 

fechado e está prevista na lei de contravenções penais como pena para infrações de 

menor lesividade. 

A penitenciaria é o local designado aos sentenciados à pena de reclusão em 

regime fechado, em que o sentenciado de início é submetido ao exame 

criminológico para a classificação e individualização da pena, qualificando-se pelo 

trabalho durante o dia, podendo ser cumprido em trabalho externo em obras ou 

serviços públicos, e o confinamento no período noturno. Lembrando que somente a 

gravidade do crime não é razão para o regime fechado, conforme a Súmula 718 do 

STF: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui 

motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido 

segundo a pena aplicada”. 

De acordo com os artigos 35 do Código Penal e 91 da Lei de Execução 

Penal, são voltados para os condenados à pena privativa de liberdade em regime 

semiaberto, devendo ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, 

proporcionado o trabalho externo assim como cursos profissionalizantes ou de 

instrução, exercidos frequentemente.  

Segundo Franco e Stoco (2007, p. 254) o regime semiaberto é aplicável em 

duas situações:  

 

a) Como regime inicial de pena, ao condenado não reincidente, punido 
com pena privativa de liberdade – reclusiva ou detentiva – superior a 
quatro e não excedente a oito anos; 

b) Como passagem intermediária e obrigatória, no regime progressivo de 
cumprimento de pena, ao condenado em regime fechado que pretenda 
atingir o regime aberto  

 

E conforme os artigos 36 do CP e 93 da Lei de Execução Penal o regime 

aberto fundamenta na autodisciplina e senso de responsabilidade do sentenciado, 

devendo trabalhar, frequentar curso ou qualquer outra atividade sem a vigilância do 

local, ficando retraído durante o período noturno.  

Ainda nas lições de Franco e Stoco (2007, p. 257), comenta:  

 

Equivocado ou não, o legislador penal, em verdade, criou uma terceira fase 
no regime prisional progressivo, e deu legitimidade ao réu para pleitear sua 
inclusão nessa fase. Se, inexistem casa de albergado ou estabelecimento 
adequado, é direito do réu, ao atingir a última fase de cumprimento da pena 
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privativa de liberdade, usufruir de outro local, enquanto o sistema prisional 
idôneo a concretizar o regime aberto. 

 

Como inicial, o regime da pena privativa de liberdade é evidenciado pelo 

regime progressivo de cumprimento de pena, não sendo definitivo a sua fixação na 

sentença condenatória. Dispõe o artigo 112 da Lei de Execução Penal: 

 

 

Art. 112. A pena privativa e liberdade será executada em forma progressiva 
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo 
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor 
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão 

 

Assim na espécie penal, não se deve levar em consideração apenas os 

detentos considerados perigosos para a sociedade, mas sim, posicionar e direcionar 

em sua execução, para que o preso volte ao convívio social reabilitado.  

Até mesmo porque não é a melhor forma de educar um criminoso apenas 

colocando-o na prisão, fato este que causas graves problemas, mas a legislação 

tem por finalidade da pena a ressocialização, devendo-se colocar em prática, 

evitando assim as consequências.  

Contudo, o que se vê na pratica é o contrário, pois indivíduos que praticam 

delitos de menor potencial ofensivo encontram em celas juntamente com os 

indivíduos de alta periculosidade.  

 

1.3.2 Penas Restritivas de Direitos 

 

A pena restritiva de direitos é a execução penal imposta em substituição à 

pena privativa de liberdade que se resumi na supressão ou diminuição de um ou 

mais direitos do condenado.  

No conceito de Guilherme de Souza Nucci as penas restritivas de direitos,  

 

São penas alternativas expressamente previstas em lei, tendo por fim evitar 
o encarceramento de determinados criminosos, autores de infrações penais 
consideradas mais leves, promovendo-lhes a recuperação através de 
restrições a certos direitos. (NUCCI, 2008, p.406) 
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A pena restritiva de direitos é substitutiva porque decorre da troca que se faz 

após a aplicação, na sentença condenatória, da pena privativa de liberdade, e 

autônoma porque continua a existir por si só após a substituição. 

Existem casos em que a pena de prisão pode ser substituída, em se tratando 

daqueles detentos que cometeram pequenos delitos e se vê junto com os presos 

mais perigosos. 

É indispensável alguns requisitos legais para que o juiz possa determinar a 

substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Tais 

requisitos estão elencados no artigo 44 e incisos do Código Penal, 

 

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 
privativas de liberdade, quando: 
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o 
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, 
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 
II – o réu não for reincidente em crime doloso; 
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa 
substituição seja suficiente. 

 

Atribuindo as espécies das penas restritivas de direitos, dispõe o art. 43 e 

incisos do Código Penal, 

 

Art. 43. As penas restritivas de direitos são: 
I – prestação pecuniária; 
II – perda de bens e valores; 
III – (vetado) 
IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; 
V – interdição temporária de direitos; 
VI – limitação de fim de semana. 
 

 
A prestação pecuniária é o pagamento em dinheiro à vítima, seus 

dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, no montante 

fixado pelo juiz no valor não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 

(trezentos e sessenta) salários mínimos e independe de consenso ou aceitação da 

parte beneficiária. 

A perda de bens e valores é a entrega ao Fundo Penitenciário Nacional, tendo 

como o valor do dano causado o proveito obtido pelo agente ou terceiro com o 

exercício do crime. 
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A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é a 

reivindicação de tarefas gratuitas aos condenado juntamente as entidades, em que 

sujeita o condenado a reparar o dano através do seu trabalho, exigindo-se no 

mínimo 6 (seis) meses para aplicação dessa pena. 

A interdição temporária de direitos é aquela que impossibilita o exercício de 

determinada função ou atividade por um certo período, como uma maneira de 

punição. 

E a limitação de fim de semana em que o condenado fica aos sábados e 

domingos, por cinco horas diárias em casa de albergado ou local adequado, com o 

intuito de participar de cursos e palestras educativas. 

 

1.3.3 Pena de Multa 

 

A pena de multa está prevista no artigo 49 do Código Penal, consistente no 

pagamento de uma certa quantia fixada em lei que é destinada ao Fundo 

Penitenciário. O montante mínimo é de 10 (dez) e no máximo 360 (trezentos e 

sessenta) salários mínimos, sendo atualizado pelo índice de correção monetário.  

Deve ser paga dentro de 10 (dez) dias, podendo ser descontada no 

vencimento do salário conforme dispõe artigo 50 e parágrafos do Código Penal, 

 

Art. 50. A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada 
em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as 
circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas 
mensais. 
§ 1.° A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no 
vencimento ou salário do condenado quando: 
a) aplicada isoladamente; 
b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos; 
c) concedida a suspensão condicional da pena. 
§ 2.° O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao 
sustento do condenado e de sua família.  

 

Assim a pena de multa é uma das formas de se evitar o encarceramento dos 

indivíduos, pois o indivíduo que cometeu um crime de menor potencial ofensivo será 

punido, mas não privando a liberdade e todas as dificuldades do local prisional. 

 

1.4 Princípios Constitucionais das Penas 

 



22 

 

 

 

1.4.1 Princípio da Legalidade 

 

Conforme a doutrina, o princípio da legalidade se divide em 3 premissas: 

reserva legal, determinação taxativa e a irretroatividade. 

A reserva encontra-se prevista no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição 

Federal e artigo 1º do Código Penal:  

 

Art. 5°, XXXIX - Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal. 
 
Art. 1° Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 
cominação legal. 
 

 
Assim, nenhum indivíduo pode ser julgado criminoso por ter cometido um fato, 

sendo que tal fato não é considerado crime e não tem pena imposto a ele. 

A taxatividade determina que o legislador elabore normas que devem ser 

claras e compreensíveis, permitindo que as pessoas tenham a ciência da conduta de 

punição pelo Estado.  

A irretroatividade da lei penal está prevista do artigo 5º, XL que determina: 

 

Art. 5°, XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 
 
 

Assim, esta disposição constitucional proíbe a alteração de normas penais em 

prejuízo da situação jurídica antecedente, ou seja, não podendo uma lei nova 

agravar a situação de um agente perante um ato ilícito já cometido. 

Lembrando que a irretroatividade não é absoluta, pois é aplicada a norma 

somente se for mais severa ou não vigia à sua época, podendo retroagir para 

beneficiar o réu. 

 

1.4.2 Princípio da Personalidade 

 

Tal princípio está previsto no art. 5º, XLV, da CF, que assim dispõe: 

 

Art. 5°, XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos 
termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o 
limite do valor do patrimônio transferido. 
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Esse princípio, aponta que a sanção penal não passa de pessoa para pessoa, 

pois é uma responsabilidade penal individual, não se transferindo a terceiros, visto 

que, ninguém pode assumir criminalmente além dos limites da própria culpa. 

 

1.4.3 Princípio da Individualização 

 

O princípio constitucional da individualização da pena, disposto no art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal, assegura aos indivíduos no momento de uma 

sentença que a pena seja individualizada, considerando as peculiaridades aplicadas 

para cada caso.  

Esse princípio pode ser dividido em três fases: a primeira onde o legislador 

faz a aplicação para elaboração do tipo penal incriminador, estabelecendo o nível 

mínimo e máximo de pena que poderá ser aplicada pelo juiz a cada caso concreto. A 

segunda fase, também chamada como individualização judiciária, é o momento em 

que o juiz aplica o tipo penal ao ato que o criminoso cometeu, analisando a pena 

mais adequada, considerando as características pessoas de cada criminoso. E a 

última fase, é aquela que o juiz responsável pela execução da pena do acusado, vai 

definir o cumprimento individualizado da pena. 

É visto o desrespeito a esse princípio, pois o que ocorre na realidade é uma 

mistura de criminosos de todos os tipos, contribuindo para o insucesso da pena 

como forma de reinserção social do apenado. 

 

1.4.4 Princípio da humanidade ou dignidade da pessoa humana 

 

Esse princípio tem como objetivo da pena o não sofrimento ou diminuição do 

apenado em que o Estado não pode aplicar penas que atinjam a dignidade da 

pessoa humana.  

Previsto no art. 5º, inciso III da CF, que estabelece: 

 

Art. 5°, III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante. 
 

 
Devendo, portanto, todos ter seus direitos fundamentais assegurados, desde 

que não alcançados pela condenação. 
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1.4.5 Princípio da proporcionalidade 

 

O princípio da proporcionalidade tem como escopo equilibrar os direitos 

individuais com as pretensões da sociedade. Ele divide-se em 3 subprincípios: a 

adequação ou pertinência, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito 

(ponderação), conforme explica Andréa Neves Gonzaga Marques: 

 

a) Pertinência, adequação ou princípio da idoneidade – se examina a 
adequação, a conformidade ou a validade do fim, podendo ser 
confundido com a o da vedação do arbítrio; “um meio é adequado se 
promove o fim”. Analise-se a possibilidade de a medida levar à 
realização da finalidade. Por meio desta forma, examinamos se o meio 
é apto, útil, idôneo ou apropriado para atingir ou promover o fim 
pretendido 

b) Necessidade – o meio não será necessário se o objetivo almeja puder 
ser alcançado com a adoção de medida que se revele a um só tempo 
adequada e menos onerosa. “Um meio é necessário se, dentre todos 
aqueles meios igualmente adequados para promover o fim, for o menos 
restritivo relativamente aos direitos fundamentais”, o menos gravoso, o 
menos prejudicial. 

c) Proporcionalidade em sentido estrito – a escolha recai sobre o meio 
que, no caso concreto, levar mais em conta o conjunto de interesses em 
jogo, ou seja, uma espécie de controle de sintonia fina 
(Stimmigkeitskontrolle), indicando a justeza da solução encontrada ou a 
necessidade de sua revisão. “Um meio é proporcional se as vantagens 
que promove superam as desvantagens que provoca” (MARQUES, 
2010) 

 
 

Assim, a proporcionalidade vem sendo utilizada como um meio de equilibrar a 

proteção dos direitos do cidadão diante de eventual decisão do Poder do Estado. 
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CAPITULO 2 – ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS 

 

 

Nesta Seção serão apresentados os trabalhos correlatos que evidenciam o 

tema para o desenvolvimento de ferramentas voltadas para o ensino. Os autores 

apresentaram suas contribuições e soluções para os problemas enfrentados no 

sistema penitenciário brasileiro. 

O primeiro artigo “A ineficiência do sistema prisional brasileiro” foi publicado 

em  20 de Agosto de 2015 no Conteúdo Jurídico pela autora Maria Fernanda Paci, 

Graduada em Direito, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, 

Pós Graduada em Direito Processual: Grandes Transformações pela Universidade 

do Sul de Santa Catarina – UNISUL, e Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 

pela Universidade Anhaguera – UNIDERP, Licenciatura Plena pelo Programa 

Especial de Formação Pedagógica para a Disciplina do Currículo da Educação 

Profissional de Nível Médio pela FATEC São José do Rio Preto. Advogada nas 

áreas cível e criminal.  

O segundo artigo “Uma Análise Sócio Jurídica sobre o Sistema Carcerário 

Brasileiro” foi publicada em 07 de junho de 2010 no Conteúdo Jurídico pelo autor 

Sande Nascimento de Arruda: Advogado e Assistente do I Juizado Cível de Olinda-

Pernambuco. Pós-Graduado em Direito Público pela Escola da Magistratura de 

Pernambuco – ESMAPE. Sócio fundador do escritório Arruda, Cavalcanti e Sousa 

Advogados e Consultoria Jurídica. 

 

 

2.1 ARTIGO 1: A INEFICIÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

 

É notório que a pena de prisão no Brasil tem um bom estudo teórico, mas não 

colabora com a paz social e com a ressocialização dos presos. São vários os 

motivos que se encontram nesse caos do sistema penitenciário, como o 

desemprego, a falta de condições sociais, o aumento da violência, ineficiência do 

sistema prisional, as rebeliões comumente, facções criminosas, desrespeito aos 
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direitos humanos, são fatores que contribuem para a decadência prisional que piora 

cada vez mais e subjetivamente sem solução a curto prazo. 

Esses fatores estão divididos em duas questões, a primeira como sendo 

fatores indiretos e a segunda como fatores diretos. 

Dentro dos fatores indiretos, encontram-se os problemas sociais apontando a 

grande falta da estrutura social e política e o grande aumento da criminalidade, no 

qual é necessário um investimento adequado e correto na educação, saúde e 

princípios morais básicos, pois não há que se falar em diminuição de violência sem 

esses elementos essenciais, em que é preciso ter o mínimo de dignidade 

econômica, social e cultural. 

Até mesmo porque quando uma pessoa se vê carente dessas condições 

mínimas para a sua sobrevivência, é normal que procure outros meios para 

solucionar seus problemas. Assim, enquanto não existir um projeto sério, com 

investimentos firmes em educação e emprego, as pessoas vão continuar a praticar 

delitos. 

Sendo o emprego a base para a sustentação, a falta ou a diminuição dele é 

uma porta de entrada para a criminalidade, considerado como uma solução. Pois a 

cada dia aumenta a fila de desempregados e ainda existem aqueles que sobrevivem 

de forma irregular, não tendo os direitos cruciais de um empregado. Há também 

questões que quando surgem vagas no mercado de trabalho, muitos não são 

profissionais especializados para preenche-las, pois não possuem a qualificação 

exigida. Devendo-se ter uma ajuda vasta aos menos profissionalizados para 

conseguirem empregos mais dignos e salários proporcionais. 

A maioria dos presos são provenientes da classe dos excluídos sociais, 

pobres, desempregados e analfabetos, que não tiveram melhores oportunidades. 

Já os fatores diretos, situam-se na forma como o Estado lida com esse 

problema carcerário. O Estado de maneira competente, busca realizar seu jus 

puniendi, para preservar a norma e a ideal vida em sociedade. Pois o Estado não 

pode e não deve estar ausente perante à sociedade, ele não pode divulgar as leis 

destinadas a educar o comportamento humano, sendo que ele mesmo não cumpre 

seu papel, seus princípios básicos para a assistência do condenado e a 

ressocialização. 
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É lamentável notar que o legislador propõe e publica tal concepção, mas que 

existe uma total falta de estrutura carcerária, fazendo com que o detento volte a 

cometer novos delitos. 

Muito embora o Estado procurando soluções a curto prazo, o objetivo da 

ressocialização do preso não é alcançado, a pena de prisão para crimes irrelevantes 

deveria ser uma das últimas situações para ser aplicada ao indivíduo. Pois 

ressocializar deveria ser a chave para qualquer lugar que procura honrar os seus 

detentos e reduzir a criminalidade. 

A sociedade necessita de uma saída para tal desordem e aumento da 

criminalidade, pois o Estado está ausente e desleixado ao proporcionar a cadeia 

como apenas único meio de punição. 

Não surpreende que a corrupção está entre um dos maiores problemas do 

sistema carcerário. Fato que, às vezes estão ligadas com a ajuda de funcionários e 

policiais, como por exemplo, a entradas de armas, drogas, telefones celulares e etc, 

em que os agentes públicos gozam de vantagens erradas (propinas) ofertadas pelos 

detentos para em troca receber certa imunidade. Isso é devido ao envolvimento de 

dinheiro, organizações criminosas e tráfico de drogas. Também com a falta de 

estrutura prisional, eles ficam a favor dos presidiários, e os detentos dominam os 

presídios sobrepondo regras. Como se não fosse apenas isso, muitos dos 

funcionários ficam com medo diante das ameaças incessantes. 

A demora no julgamento dos processos ocasiona a superlotação carcerária e 

a interrupção do Judiciário. É um problema crônico que está afetando o sistema 

penal brasileiro. 

A enorme utilização de prisões preventivas ou temporárias são 

consequências da demora dos processos criminais, em que o criminoso permanece 

encarcerado. A celeridade processual gera o grande número de presos que não 

deveriam estar detentos, pois ter a ciência de que o preso é reincidente ou réu 

primário é significativo para definir qual espécie de prisão ele será encaminhado. 

O fracasso da progressão da pena se dá pela escassez da mão-de-obra, falta 

de equipamentos necessários, falta de assistência jurídica, desrespeito aos 

princípios constitucionais que cabe a cada pessoa, o baixo número de 

estabelecimentos de centros de ressocialização e regime aberto, e ainda a grande 
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quantidade de processos nos Juizados Especiais que deveriam solucionar mais 

rapidamente e que não vem acontecendo. 

Dessa forma a detenção deveria ser exceção e não uma regra antes do 

julgamento, pois segundo o regulamento de Direitos Humanos enquanto o 

julgamento estiver pendente os indiciados teriam de ser soltos. 

A infraestrutura prisional e a superlotação são um grave problema do sistema 

penitenciário brasileiro, que se encontra como sendo uma das maiores populações 

carcerárias do planeta, tornando-se a situação preocupante. 

A Lei de Execução Penal, não vem sendo utilizada de forma correta, mesmo 

presumindo que os detentos permaneçam em celas individuais, o que normalmente 

acontece é totalmente o contrário. A demasiada lotação nas celas retrata nas 

rebeliões e fugas dos detentos, que não tendo as condições mínimas de 

sobrevivência dentro das prisões optam por fugir. 

É evidente que presídios com estruturas precárias, o tamanho e a forma do 

local, a pequena ventilação, a falta de colchões, roupas de cama, vestimentas e 

produtos de higiene, contribuem para o mal funcionamento do lugar, em que os 

presos precisam improvisar para que possam conviver lá dentro. 

Diante das condições de vida dos detentos, vê-se em uma situação 

extremamente precária, na qual ocorrem vários fatores que necessitam de cuidados. 

São executados por policiais e agentes penitenciários, especialmente depois de 

ocorrer rebeliões e fugas muitas agressões e abusos nos presos que sofrem muito 

dessas torturas, é a chamada “correição”, ou seja, são maltratados e espancados.  

Em decorrência do acerto de contas dentro dos presídios, é provocado e 

praticado violências entre os detentos. Em certas prisões, os presos que tem o 

poder perante determinada “sociedade organizada” passam a praticar atos horríveis 

e exacerbados como homicídios, abusos sexuais, extorsões, torturas e 

espancamentos, considerado como uma forma de punição, derivado de cobranças 

de traficantes, brigas entre inimigos e comando pelo tráfico de drogas e armas. 

Sendo assim, são afetados por essa organização paralela. 

Deve-se apontar também a ausência de alguns direitos e garantias que os 

presos possuem, conforme está elencado no art. 41 da Lei de Execução Penal 

referente a assistência médica. Na prática o sistema prisional brasileiro, mostra-se 

diferente do que está definido na legislação. 
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Com a superlotação das celas, sua instabilidade e a falta de higiene nas 

prisões, fica propício o contágio de doenças e epidemias no local, fatores esses que 

estão ligados à má alimentação, o sedentarismo e o uso de drogas. As doenças 

mais comuns das quais os presos acabam contraindo é a tuberculose e a 

pneumonia, e ainda doenças venéreas em geral, hepatite, e a AIDS, ocorrendo 

devido ao homossexualismo, violência sexual praticada entre os presos e o uso de 

drogas injetáveis. 

Esses problemas podem acabar afetando a população em geral, pois como 

são doenças transmissíveis, se proliferam através das visitas conjugais e a saída 

dos detentos. 

Em se tratando da reabilitação dos presos, a Lei de Execução Penal 

possibilita o trabalho e treinamento profissional como uma das oportunidades da 

reintegração dos presos para à sociedade, pois assim, estará sujeito a adquirir 

hábitos, respeitar regras, horários e pessoas, sendo uma forma de qualificação e 

rompendo com o tédio e a ociosidade dentro dos presídios, podendo também ser 

diminuída a pena a ser cumprida. 

O interesse em treinamento de trabalho é insuficiente, ficando os presos sem 

saída para aprimorar e expor suas habilidades. Pois os trabalhos aos detentos, são 

tarefas realizadas em limpeza, manutenção, reparos e empresas que contratam para 

trabalhar na produção. Frisa-se que a baixa quantidade de presos empregados é 

devido à falta de trabalho e não a falta de interesse dos mesmos. 

Os detentos que entram nas penitenciárias a maioria não completaram a 

escolaridade e possuem assim pouco nível educacional, pois mesmo que tenham 

professores para dar aulas, muitas vezes são aplicadas pelos próprios presos com 

nível mais alto ou os que ostenta habilidades especiais. 

É recomendado a criação de programas educacionais, pois prevê a Lei de 

Execução Penal que é garantido aos condenados a oportunidade de estudo, 

mostrando ser uma maneira de prepara-los para um bom retorno à sociedade.  

 A viabilidade econômica e social do sistema penitenciário deveria ser de 

maior importância para a transformação de caráter e postura do preso, pois não é 

discutida o custo de cada preso ao Estado, e sim na qual deveria ser destinado para 

ressocializar e reeducar o preso. Até porque, mais relevante que o gasto material é o 

retorno saudável que o apenado retorna à sociedade. 
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 Todavia, a verdade carcerária brasileira mesmo com o aumento dos valores 

para sustentar um detento, aborda-se uma escassez total dos presídios e um 

abandono maior ainda em relação a vida dos presos, lesando à sua maneira de 

reabilitação. 

  Assim, não há que se falar em viabilidade econômica se o dinheiro é usado e 

a reabilitação do preso é mínima. Por isso é preciso saber aonde o dinheiro está 

sendo aplicado e de que modo, porque pelo gasto mensal o sistema penitenciário 

deveria estar melhor. 

 Diante de dificuldades e barreiras que enfrenta o sistema penitenciário e não 

consegue e não tem recursos para melhora-lo e modifica-lo, em uma primeira 

escala, não muito eficiente e nem muito correta, a criação de penitenciarias é um 

recurso mais usado para aliviar o sistema prisional.  

 Existem várias empresas que estão proporcionando vagas de emprego para 

os detentos, como uma forma de dignidade. Ainda assim, o Ministério da Justiça 

dentro de seus objetivos está ampliando a participação da sociedade, e gerando 

programas para concertar as condições improprias dos estabelecimentos prisionais. 

Com a cooperação do Instituto Latino Americano das Nações Unidas, o Estado de 

São Paulo, busca ampliar o número de condenados que cumprirão suas penas em 

meio a prestação de serviços à comunidade, vista como uma maneira de diminuição 

de presos. 

 Logo, é necessário que a sociedade, as empresas e o Estado, entendam uma 

nova possibilidade para o sistema prisional, pois apenas a criação de presídios não 

é a solução para a ressocialização do preso, é primordial ressocializar mais e 

encarcerar menos. 

 Diria que para haver a ressocialização do preso, o mínimo necessário é 

realmente uma dignidade econômica, social e cultural, pois uma solução a curto 

prazo não é a maneira correta de alcançar a ressocializado do detento, não é 

apenas criando mais penitenciarias que irá resolver o problema, poderá apenas 

diminuir a superlotação, mais não todos os problemas encontrados diante do que foi 

exposto. É notório que precisa de uma atenção maior tanto do Estado quanto da 

sociedade, é preciso utilizar corretamente a Lei de Execução Penal, mesmo porque 

para estruturar e melhorar o sistema carcerário leva tempo.  
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2.2 ARTIGO 2: UMA ANÁLISE SÓCIO-JURÍDICA SOBRE O SISTEMA 

CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 

 

Recentemente a desorganização do sistema penitenciário traz à tona a 

vergonha da preparação e reabilitação do preso. Nesta perspectiva, a sociedade 

situa-se em um momento de extremo espanto perante o atual sistema penitenciário 

brasileiro. 

Em um primeiro momento a superpopulação nos presídios está crescendo 

cada vez mais e são poucos construídos. Pode-se dizer que essa superpopulação é 

uma ofensa aos direitos fundamentais, em que se refere o art. 5º, XLIX da 

Constituição Federal que assegura aos presos o respeito à integridade física e 

moral, e ainda assim, a dignidade da pessoa humana que é um dos princípios da 

Constituição. 

Ressaltando também que a Lei de Execução Penal no seu art. 88º, 

estabelece que o cumprimento da pena seja em cela individual, com área mínima de 

seis metros quadrados e o seu art. 85º determina que deve haver compatibilidade 

entre a estrutura física do presídio e a sua capacidade de lotação. 

Nestas circunstancias, a violação a normas e princípios constitucionais 

encontram-se presentes e essa superlotação impede o andamento do processo de 

ressocialização do preso, o que possibilita uma forte tensão e violência perante a 

população carcerária, surgindo assim rebeliões. 

A lentidão na concessão de benefícios aos condenados e o esquecimento por 

parte do Estado e dos demais operadores do direito, contribuem para a precariedade 

do sistema prisional brasileiro. Cada um deveria cumprir seu papel conforme a 

dignidade da pessoa humana. 

Deve se atentar na racionalidade da imputação das penas, pois certas 

penalizações só fazem aumentar a população carcerária e estimulam a confecção 

de delinquentes.  

A promiscuidade é umas das maiores consequências da superlotação, pois os 

presos são postos de forma totalmente desordenadas e misturadas pelos crimes 

cometidos. Não se atentando assim, as distinções como: condenado com transito de 

sentença, condenados definitivamente (reincidentes e primários) e presos 
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provisórios. Sendo assim, as separações são importantes para proteger tais 

detentos de uma viável contaminação criminosa, colaborando com o princípio da 

presunção de inocência.  

Além do mais, existe uma grande falta de formação especifica e capacidade 

administrativa, em muitos não tem preparo suficientes para lidar com criminosos.  

Um fato importante na prisão é corrupção, decorrente de agentes públicos 

que se aproveitam de situações indevidas (propinas), ofertadas pelos detentos para 

ganho de certos benefícios, situações estas que envolvem o dinheiro e o tráficos de 

drogas.  

Tal cenário é prova da comunicação dos presos com as pessoas que estão 

fora dos presídios. Revelando assim que o Estado é fraco e perdido com o propósito 

de ressocialização. 

As rebeliões surgem como forma de protesto e reinvindicações, por meio da 

insatisfação do preso com as falhas do Estado, são revoltas contra o poder 

estabelecido, devido ao desleixo aos quais os presos são submetidos quando 

entram nos presídios. 

Em relação as fugas são decorrentes da superlotação, falta de segurança e a 

carência da infraestrutura dos presídios, buscando assim a liberdade para não 

conviver com as mazelas dos presídios. 

A ociosidade ou a falta de trabalho dos presos faz com que eles tenham 

tempo para planejar as suas tramas, sendo os presídios transformados em suporte 

para comando dos detentos, visto que eles comandam o crime dentro e fora da 

penitenciaria. 

Em 1860, nos Estados Unidos, teve sua origem como a mais conhecida do 

nascimento das facções criminosas, formada meramente de imigrantes italianos, 

com o sindicato do crime ou máfia. No Brasil, em 1979, no presídio Cândido 

Mendes, na Ilha Grande, situado no Rio de Janeiro, foi surgida a primeira facção 

criminosa conhecida como o Comando Vermelho, iniciado a partir do contato dos 

presos com os grupos armados, que combatiam a ditadura militar. Tal facção surgiu 

a partir da Falange Vermelha, cujo propósito era “Paz, Justiça e Liberdade”, fundada 

por José Carlos dos Reis Encina, conhecido como o “Escadinha”, Francisco Viriato 

de Oliveira, conhecido como o “Japonês”, José Carlos Gregório, o “Gordo” e William 

de Silva Lima, o “Professor”. 
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Hoje, a formação de facções criminosas ficou mais intenso com o surgimento 

do Primeiro Comando da Capital, o famoso PCC, em agosto de 1993 no Estado de 

São Paulo, diretamente na Casa de Custódia e Tratamento “Dr. Arnaldo Amado 

Ferreira”, de Taubaté. 

Em se tratando da saúde pública nas penitenciárias está tão devastada que o 

preso muitas vezes para receber assistência médica precisa se deslocar da unidade 

prisional. Existe uma ausência muito grande do poder público nesse aspecto, pois as 

diversas doenças que os presos contraem são transmissíveis, devendo assim o 

Estado agir, tomando atitudes para a diminuição do contágio de doenças, 

fiscalizando e criando métodos que ofereçam à assistência médica nos presídios, 

demonstrando a dignidade da pessoa humana. 

Diante de todos esses problemas, é necessário de imediato que cada um 

assumi a sua responsabilidade no problema prisional, pois o problema não está 

apenas na falta de interesse do sistema carcerário e das autoridades públicas, mas 

também da sociedade.  

Destarte, algumas propostas serão apresentadas como formas de solução 

para crise do sistema carcerário. 

Um dos fatores positivos é a religião, que ajuda o preso a redescobrir os 

preceitos morais e sociais, onde grupos religiosos vão até os presídios na tentativa 

de transformar a conduta do criminoso, através dos seus ensinamentos. Por mais 

que são criminosos, eles se sentem “tocados” pela prática religiosa, em que é um 

dos elementos para motivar a mudar a vida dos presos. Tais presos são vistos pelos 

diretores dos presídios como uma diminuição de seus instintos violentos. 

No momento, com a crise carcerária é necessário o poder público ceder 

certos espaços para a construção de novos presídios, para a redução da 

superlotação, ganhando assim uma adequada segurança pública.  

É considerado importante a revista e vistorias realizadas nas unidades 

penitenciarias, para impossibilitar a entrada de objetos proibidos, como telefones 

celulares, drogas, dentre outros. 

É fato que a criação das penas restritivas de direito é uma das maneiras para 

a diminuição da superlotação nos presídios, estudando o sistema de retribuição de 

pena, pois elas são impostas como substituição das penas privativas de liberdade. 

Possuindo um caráter econômico e ressocializador, tendo o Estado um baixo custo 
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na aplicação da mesma, contudo, visando a impunidade para os crimes de pequeno 

e médio potencial ofensivo. Trazendo, portanto, o infrator ao seio social, libertando a 

sua cidadania através de seu trabalho e virtudes, mostrando-se adequado à 

sociedade. 

O sistema APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) 

atua como um órgão auxiliar da justiça referente a execução da pena, visando a 

reabilitação do condenado, pois aplica dispostos que sem desfazer da finalidade 

punitiva da pena, trabalha com a recuperação dos presos, valorizando sua 

dignidade. A mudança que a APAC carrega é o entendimento de que a crise 

carcerária não é um problema exclusivo do Estado e sim de toda a sociedade, que 

inclusive busca na devida sociedade voluntários que estejam afim de ajudar no 

trabalho de recuperação dos detentos, ocasionando assim uma ligação entre a 

sociedade e o Estado. 

É visível que este órgão APAC fornece e supre a lacuna abandonada pelo 

Estado em se tratando de execução da pena. 

Nos termos da Lei de Execução Penal, considera-se egresso o liberado 

definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento penal e o 

liberado condicional durante o período de prova. Entretanto, esse condenado se 

depara sob a tutela do Estado que aplicou a pena privativa de liberdade.   

Sendo assim, deve o Estado procurar métodos para que não haja a 

reincidência, pois, a falta de moradia e de trabalho são casos que colaboram para a 

volta dos egressos a prisão. Até mesmo porque, no art. 10 da Lei de Execução 

Penal, a assistência é dever do Estado, e tem como objetivo precaver o crime. 

Menciona o art. 25 da Lei de Execução Penal, que a assistência consiste na 

orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, quando 

necessário de alojamento e alimentação, em estabelecimentos adequados, pelo 

prazo de 2 (dois) meses, em que o prazo estabelecido pode ser prorrogado por uma 

única vez quando for comprovado por declaração do assistente social, o empenho 

na obtenção de emprego. 

Acreditando que uma melhor aplicação do poder público e da iniciativa 

privada em relação a assistência do egresso, será uma das formas de redução da 

criminalidade e a diminuição da lotação dos presídios. 
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É visto que a Lei de Execução Penal está sendo aplicada de forma ineficaz, 

por ignorância do próprio Estado, relatando a ausência de assistência as 

necessidades mínimas, como jurídica, educacional, social, e enfim, como atividades 

para trabalho, dentre outras decisões. 

No Brasil, ao invés de oferecerem soluções concretas para os problemas 

relatados do sistema carcerário, preferem debater sobre a pena de morte, redução 

da maioridade penal, classificação de crimes hediondos e agravamento das penas. 

A Lei 7210/1984, foi criada como uma forma necessária para a reabilitação 

dos condenados, para que ele possa cumprir a pena tendo um tratamento 

ressocializador e digno, basta apenas aplicar a Lei de Execução Penal 

adequadamente. 

 Creio que está sendo violado os princípios constitucionais, pois o que se vê é 

totalmente o contrário das normas estabelecidas. Existem soluções mais que não 

estão sendo utilizadas ou não conseguem coloca-las em prática, uma vez que, as 

facções criminosas surgidas há muito tempo é que hoje estão dominando o sistema, 

pois não mencionam as soluções para esse problema, visto que somente a vistoria e 

revistas não acabará com a corrupção. 

  

2.3 CONCLUSÕES 

 

Diante de todo o exposto, o sistema penitenciário brasileiro mostra-se 

obrigado a ajuda para soluções da crise, problema que não pode ser observado 

isoladamente, pois é muito complexo, a superlotação, os problemas sociais, o 

trabalho e educação, a falta de interesse do Estado, a corrupção, as rebeliões e 

fugas, as violências, facções criminosas, o tráfico de drogas, a demora nos 

processos, entre outros fatores que não colaboram com a recuperação dos detentos. 

Assim, pode-se dizer que o sistema prisional brasileiro está em falta dos 

mecanismos que assegurem o objetivo principal da ressocialização do preso, uma 

vez que a prisão não é e não deveria ser uma maneira de sufocar os detentos e 

coloca-los a uma vida degradante e desumana, e sim, deveria ter a finalidade de 

reeducar e reabilitar os presos para que voltem à sociedade ressocializados, 

situação essa que não vem ocorrendo.  
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A crise carcerária só poderá ser solucionada quando os políticos e a 

sociedade tiverem realmente vontade para acabar com os problemas, assim, é 

necessário criar políticas públicas e sociais para a eliminação da pobreza, do 

desemprego, reestruturar a educação investindo em estudos, prevenindo assim a 

criminalidade e revendo o motivo dos indivíduos praticarem crimes. 

Se faz necessário, a aplicação séria das normas e princípios constitucionais, 

pois a Lei de Execução Penal foi criada para combater esse mal, com o objetivo de 

ressocialização, pois a vida é o bem supremo que deve ser respeitada, formalizando 

uma sociedade democrática, consciente e justa. 
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CAPÍTULO 3 - POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA A RESSOCIALIZAÇÃO DOS 

PRESOS 

 

 

Baseado na fundamentação teórica apresentada no capítulo 1 e que tem 

como meio os conceitos e teorias de Nucci (2008), Capez (2011) e Cunha (2016), 

bem como, a   análise de trabalhos correlatos apresentados no capítulo 2 pela 

autora PACI (2015) e pelo autor Arruda (2010), que podem ser considerados 

pertinentes para a elucidação do problema de pesquisa. O que se pretende, pois, é 

demonstrar caminhos possíveis para a ressocialização dos presos, apresentando 

vantagens qualitativas explicitas. 

 É notório que o sistema penitenciário brasileiro está submerso a uma grande 

crise, no qual não está sendo cumprido os objetivos listados na Lei de Execução 

Penal. Assim sendo, na pretensão de possíveis soluções para tentar favorecer ou 

pelo menos atenuar a vergonhosa situação que se encontra, é necessário não só 

aprimorar a condição de vida dos detentos nas prisões, mas além disso, é 

fundamental que se proponha de imediato e que seja desenvolvido programas 

sociais que ajudem a impedir a realização de crimes, assim como projetos que 

contribuam no processo de ressocialização do preso. 

Para melhor justificar uma das soluções que serão apresentadas, foi realizada 

uma visita no dia 23 de março de 2017, no CR de Marília-SP, para uma entrevista 

com o diretor e com um dos detentos, com a finalidade de compreender os 

acontecimentos e procedimentos do estabelecimento, para que se possa chegar à 

um resultado favorável. 

A Unidade se localiza na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 

465, Padre Nóbrega – Caixa Postal 141, na cidade de Marília – São Paulo, que 

abriga atualmente 198 presos, mas possui capacidade de 214 vagas. É composto de 

32 agentes penitenciários, 1 enfermeiro, e advogados pela Defensoria Pública e 

FUNAP. A Unidade é destinada apenas para presos em regime semiaberto. As 

visitas dos familiares ocorrem somente uma vez na semana aos domingos, tendo 

direito à visita íntima.  
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Fotografia 1 – Frente da Penitenciária de Marília 

 
Fonte: Tirada pela autora (2017) 

 

 

A Unidade possui uma quadra de futebol e pátio para visitas. Possuem 3 

blocos “A”, “B” e “C”, cada bloco com 6 alojamentos (celas), contendo 20 metros 

quadrados, constituído por 12 camas cada alojamento. Os alojamentos são abertos, 

não possuem portas e nem grades, somente uma grade que isola a ala. Os 

banheiros são coletivos, contendo 8 chuveiros e 8 sanitários, possuindo um único 

chuveiro com água quente. Já teve celas para deficientes, mas hoje, não existe 

mais. Em se tratando da cela de castigo, possui somente uma, e no caso de ocorrer 

dois fatos para castigo, são colocados os dois na mesma cela. O tempo de 

permanência no isolamento é de 10 dias. 

Foi constado durante a entrevista com o diretor da Unidade que já houve 

fugas, mas que hoje não ocorre mais. Nunca houve homicídio nem suicídio dentro 

da unidade, também não constam apreensões de bebidas alcoólicas, e referente a 

drogas e aparelhos de comunicação já teve apreensão na entrada da unidade.  

A fiscalização é feita pelos agentes penitenciários, nos postos de observação, 

onde ficam dois agentes, um na guarita tendo uma visão do alto da unidade, e outro 

nos portões. O estabelecimento possui alvará de fiscalização de corpo de bombeiros 
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e a unidade é frequentada por Juiz Corregedor, do Ministério Público, da Promotoria 

e da Defensoria mensalmente. Em relação a fiscalização nos alojamentos, é 

realizada uma vez por mês e sem prévio aviso aos presos, ou é realizada quando 

ocorre alguma denúncia.  

Quando o preso na volta para a Unidade é abordado com drogas, é 

encaminhado para a cela de inclusão, e se enquadrar, pede a sustação do regime 

ao Juiz. Assim, o preso regredi cautelarmente para o regime fechado, abre a 

sindicância por 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias e o Juiz promove a regressão 

afirmando a falta. Após o reconhecimento, o preso ficará com conduta ruim por 1 

ano, o que impede de pleitear benefícios e além disso o preso tem que voltar a 

cumprir o seu lapso temporal, ou seja, o cometimento da falta grave interrompe o 

prazo para a progressão de regime, causando a mudança da data-base e o início de 

nova contagem do lapso necessário para o preenchimento da obrigação objetiva. 

Para o preso ingressar na Unidade é feita uma entrevista juntamente com o 

Diretor Geral e o Diretor de Segurança. Os requisitos essenciais são: condenados 

com pena máxima a 10 anos, de preferência réu primário, que more no raio de 

200Km de distância da Unidade, dependendo do crime pode ser reincidente, não 

pode ter contato com nenhuma facção criminosa e com bom comportamento. 

É assegurado aos presos a assistência jurídica pela casa e pela Defensoria e 

a FUNAP (que é o órgão de apoio aos presos). Possui assistência religiosa e 

referente a assistência educacional, possui uma biblioteca e sala de aulas na 

Unidade. Para aqueles que não concluíram o ensino fundamental e ensino médio, 

tem as aulas no período da manhã, tarde e noite. 

Existem oficinas de trabalho, como por exemplo, oficina metalúrgica, 

industrias plásticas, onde contém 70 presos trabalhando do lado de fora da Unidade, 

sendo que a cada 3 dias trabalhados eles ganham 1 dia a menos de pena e alguns 

presos estão ajudando no recapeamento de Marília. Acima de 8 presos trabalhando 

nas ruas, tem um agente penitenciário acompanhando. Referente ao trabalho 

interno, eles cuidam da limpeza em geral, lavam suas próprias roupas e cozinham. 
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Fotografia 2 – Entrada com o Diretor e Advogado da Penitenciária e Alunas 
do Direito. 

 
Fonte: Tirada pela autora (2017) 
 
 

Todavia, percebe-se que um dos caminhos que contribuem para a 

ressocialização dos presos não é somente a criação de mais penitenciárias, mas 

sim, novos padrões de prisões, considerados nas regiões de São Paulo, como 

Centros de Ressocialização. O governo de São Paulo já constitui de 22 CRs, 

número muito baixo quanto aos estabelecimentos prisionais comuns. 

A estrutura do Centro de Ressocialização é diferenciada, é um local mais 

humanitário, um lugar mais arejado, não possuindo grades nos alojamentos, fator 

este que diminui o stress carcerário. 

Os CRs são dirigidos mediante parcerias com órgãos não governamentais, 

compondo de atendimento jurídico e médico. Vale destacar que a criação de 

Centros de Ressocialização é um passo na busca para ressocializar o preso.  

Generalizando o papel que tem concedido à sanção penal, é a pena privativa 

de liberdade, em individual, tendo como propósito a punição, prevenção e a 

ressocialização do preso que cometeu o delito. A aplicação dessa pena opera como 

retorno do Estado ao ato executado pelo indivíduo que desrespeitou a norma. Em 
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consequência disso, o Estado priva esse indivíduo do meio social, como uma forma 

de precaução para impedi-lo de cometer o crime novamente.  

A Lei de Execução Penal, objetiva como indispensável a formação de 

oportunidades e possibilidades de reforma social futura, procurando dar habilidades 

e capacidade aos presos, na intenção de despertar vontades e superar as barreiras 

como o preconceito e a supressão.  

A grande maioria dos detentos não receberam um ensino apropriado no 

tempo correto, por isso, a reeducação dos presos é atrasada. Conforme artigo 17 da 

Lei de Execução Penal é responsabilidade do Estado oferecer assistência 

educacional ao que o preso tem direito.  Essa assistência educacional possui um 

aglomerado de medidas sociológicas, educativas, penais, psicológicas, entre outras, 

que são usadas como ações juntamente com o preso com a finalidade de mostrar a 

sua personalidade, preparando para voltar à sociedade e prevenir o ato de cometer 

novos delitos, não tornando reincidente.  

Nos dias de hoje falar em ressocialização dos presos em alguns casos se 

torna utopia, pois a maioria dos estabelecimentos penitenciários, estão em 

condições desumanas, em que ao invés de reabilitar os detentos, transformam em 

pessoas mais perigosas e menos dispostas a alcançar a ressocialização. A pena 

privativa de liberdade não está desempenhando da melhor forma como deveria, não 

está atingindo a finalidade principal, que é a prevenção e a ressocialização, mais 

isso, devido ao caos que se encontra o sistema carcerário brasileiro. 

A pena privativa de liberdade dos presos deve ser respeitada e aplicada 

conforme as suas características, observando as necessidades morais e materiais. A 

prisão desumana, não pode mais ser admitida. Assim, o afastamento social deve ser 

feito de forma digna e humana, com o mínimo dos requisitos essenciais para que o 

preso possa sentir-se incentivado e encorajado para reintegrar novamente ao 

convívio social. 

Desta maneira, a educação não deve ser tida como uma alternativa de 

simples atividade extra que os presídios oferecem aos presos, pelo contrário, deve 

estar dentre umas das prioridades do estabelecimento para operar o cumprimento 

da pena como uma chance de reorganizarem de forma esperançosa as suas vidas, 

de modo que os presos possam aprender novas habilidades, como por exemplo, a 
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leitura, resolver cálculos básicos, escrever corretamente, o que de fato irá ajudar 

para que possam sobreviver sem revoltas na prisão. 

Além da educação obedecer às necessidades primordiais, devem ir muito 

além, de somente ter acesso a livros, aulas e atividades culturais, deve oferecer 

aulas de música, teatro e arte, como um estímulo para que os presos queiram 

desenvolver outras atividades, sendo também uma maneira de mostrar as suas 

próprias habilidades. 

Assim, surge a obrigação de se criar novos programas e atividades que 

abrange o trabalho industrial, o treinamento em habilidades, assim como, as 

atividades culturais e físicas, não só tendo como atividade as educacionais. Com 

isso, essas medidas ajudam a resolver problemas de desocupação, ocupando a 

mente dos presos em atividades que os levam a pensamentos positivos para que o 

detento volte à sociedade reabilitado, devendo os estabelecimentos penitenciários 

determinar parte do dia dos presos trabalhando e a outra parte participando de 

atividades. 

Em se tratando do ponto de vista público, não pode permanecer dessa forma 

manipulada pelo preconceito social que tem em relação ao preso, o que colabora 

com a reincidência do mesmo, em virtude da negatividade da aceitação da 

sociedade. 

Conforme o artigo 10 da LEP, a assistência ao preso e ao internado é dever 

do Estado, assim, se torna o responsável pela orientação desse sujeito para que 

cumpra a sua pena imposta. Quando o indivíduo comete um crime, a função do 

Poder Judiciário é de aplicar a sanção penal devida, através do processo. A 

execução da pena começa após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e é 

a partir daí que o Estado assume a responsabilidade do sentenciado, surgindo os 

deveres e direitos assegurados aos presos. 

Contudo, a realidade está sendo outra, pois o Estado está desqualificado para 

resolver o problema prisional, diante de toda a crise penitenciária. Há uma carência 

na participação do Estado, em que são vistas as más condições de higiene, com os 

problemas da superlotação, em que muitos lugares precisam ser reformados e a 

corrupção entre os agentes penitenciários que dificulta a ressocialização.  

Muito embora, deve-se levar em consideração a situação financeira que se 

encontra lastimável, onde a colaboração poderia vir do Ministério da Justiça, mas o 
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seu orçamento está muito aquém do que seria preciso para resolver esse problema. 

Essa barreira é decorrente da má administração do cofre público, que torna as 

condições pessoais e materiais das prisões horríveis, em consequência do pouco 

investimento do que é feito. 

E para que o problema seja sanado é necessário um melhor investimento nos 

presídios, não somente o aumento dos estabelecimentos prisionais, porque só a 

criação não resolveria o problema, mais uma atenção maior para reforma dos que já 

existem, tornando o local mais agradável e humano. A contratação de novos 

servidores penitenciários, que sejam capacitados para que a Unidade disponha de 

um bom funcionamento e convívio. 

Assim, a resolução desse problema é de responsabilidade do Poder 

Executivo e seus órgãos, e não do Poder Judiciário, pois ele é quem trata dos 

sentenciados, e o Judiciário apenas do processo. 

Com isso, o governo deveria de urgência tornar a Lei de Execução Penal 

efetiva em todos os seus sentidos, ao invés de se preocupar em criar soluções que 

não resolvem problema algum. Até mesmo porque, do tempo que foi criada a LEP e 

até hoje não está sendo aplicada em sua totalidade, em razão da falta de medidas 

do Estado, tais como: a criação de Centros de Ressocialização em cada município, 

presídios com ala de trabalho, colônias penais agrícolas e industriais, dentre outras, 

que já deveriam estar realizando e não estão. 

De um outro lado, a LEP em seus artigos prevê que a comunidade tem 

responsabilidade também no método reeducativo do preso e na prevenção de 

crimes, pois a colaboração da comunidade é no sentido de ajudar e dar assistência 

não somente aos detentos, mas também em relação aos que estão subordinados às 

medidas alternativas à prisão. 

Assim, é essencial que a Administração Penitenciária, sempre que possível 

ofereça o uso dos recursos comunitários, ao invés de criar estruturas que não 

agregam. Para que haja essa conquista, colaboração e confiança da sociedade, é 

necessário que o povo se conscientize do grande problemática do sistema 

penitenciário, para que possa exigir, juntamente com o Poder Público, que o detento 

tenha uma formação profissional e consiga a sua reeducação. Devendo-se haver um 

processo de conscientização da comunidade. 
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Essa conscientização é fruto da Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado (APAC), que surgiu em 1972 no munícipio de São José dos Campos, 

Estado de São Paulo, tendo como objetivo criar a humanização das prisões, sem 

esquecer da finalidade punitiva da pena. Por conta de uma preservação dos direitos 

fundamentais dos indivíduos que estão elencados na Constituição Federal, a APAC 

sugere uma estrutura distinta para o cumprimento da pena ao condenado, não 

acreditando que o sistema prisional comum, possibilite a recuperação do preso, que 

conforme os seus princípios fundamentais, estão a valorização humana, precavendo 

a reincidência no crime, garantindo condições para que o condenado se recupere e 

consiga voltar ao convívio social. Esse processo de conscientização é de grande 

importância na participação da comunidade local para incentivar o trabalho prisional, 

e dar apoio material e moral aos presos. 

O grande aumento da violência, a falta de segurança são fatos que 

preocupam a sociedade brasileira, no entanto, não percebem que essa questão não 

só nasce do sistema prisional, mais também da sociedade que simplesmente ignora 

a situação das prisões. 

Portanto, para que esses problemas sejam amenizados, é necessária uma 

maior participação do Estado e da sociedade, não podendo ignorar o assunto e 

isolar. É necessário que não haja discriminação e nem preconceito com os detentos, 

pois a indiferença é uma das causas que gera a reincidência. Assim, se cada um 

assumir o seu papel, contribuindo com seus esforços, é possível que alcance a 

ressocialização dos presos. 

Uma outra medida que deveria ser tomada é na seleção dos presos em 

divisão das celas, deveria ser julgado a pena de cada preso, ou melhor, cada parte 

do presídio ser dividido por estipulado grupo de criminosos, cada parte de: ladrões, 

traficantes, homicidas, estupradores, ou outros crimes mais leves, os quais sejam 

direcionados para celas com presos do mesmo nível de crime cometido, para que os 

mais perigosos não se misturem com aqueles que cometeram crimes menores, 

devendo participar de reuniões e atividades de profissionais, como grupos de 

conciliadores e psicólogos,  com o fim de ressocializar garantindo assim a sua 

reabilitação, ainda sendo oferecida para a participação não somente dos presos, 

mais de seus familiares e vítimas, para a reabilitação psicológica. 
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Até mesmo porque, as chances de recuperação do indivíduo que cometeu um 

delito apontado como leve ou médio são muito maiores quando o condenado não 

cumpre sua pena em regime fechado, em que a possibilidade do indivíduo reincidir é 

menor. Ainda que a aplicação de penas e medidas alternativas, conforme a 

legislação vigente, não retrate em diminuição imediata das prisões, impede o 

aumento da superlotação carcerária. 

A prisão deve ser tida como adequada, como exceção, pois não adianta 

repetir o erro, ou seja, acreditar que sanções mais pesadas e severas, com menos 

benefícios, ou a construção de prisões, resolverá o problema. 

Assim, a ressocialização do preso é possível, em um ambiente bem 

estruturado, em que são tratados com dignidade e respeito, refletindo na esperança 

por uma vida melhor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
De todo o exposto, é evidente que houveram poucos avanços em se tratando 

do sistema penitenciário Brasileiro, sendo falho no modo de alcançar a 

ressocialização dos presos, visto que os principais problemas encontrados são: a 

superlotação, a escassez da infraestrutura prisional, carência dos itens básicos, as 

facções criminosas, a demora nos processos, a falta de apoio das autoridades 

governamentais e da população, o não cumprimento da legislação dos direitos do 

indivíduo encarcerado, a grande quantidade de reincidências, verificando que não 

possuem mecanismos suficientes que possibilitem a reabilitação dos presos. 

Perante essa realidade, a conclusão que se chega é que há uma grande 

dificuldade da ressocialização dos presos na maioria dos presídios, pois se 

encontram em condições negativas e desumanas. É de suma importância para ao 

menos amenizar a crise do sistema penitenciário, a criação de Centros de 

Ressocialização, a assistência educacional de qualidade, criação de programas e 

atividades que estimulem as habilidades dos detentos, a colaboração e maior 

participação do Estado e da sociedade e aplicação correta da legislação vigente em 

se tratando dos direitos dos condenados. 

Contudo, a simples construção de vagas, não é a solução de os problemas, é 

necessário, que os presídios tenham estruturas adequadas, capazes de abrigar os 

presos de forma digna, para que se tenha um bom resultado. 

Quanto à visão da sociedade, destaca-se a necessidade de uma modificação 

de cultura, com uma visão mais humana, pois estamos falando de pessoas que o 

Estado priva a liberdade e não a dignidade. 

Por fim, o que se busca é que a pena privativa de liberdade possa realmente 

atingir o seu verdadeiro objetivo o de ressocializar o preso, para que voltem ao 

convívio social sem que haja a reincidência.  
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