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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão tem como objetivo apontar a ineficácia do atual sistema 

prisional na ressocialização aos apenados. Hoje o cumprimento da pena privativa de 

liberdade no Brasil passa por uma grande crise e não apresenta condições mínimas 

de oferecer qualidade, oportunidade e muito menos à recuperação do apenado, ao 

contrario, constitui face violenta e opressiva, já que os presídios são tidos como um 

dos maiores redutos de violência e violação dos direitos humanos. Para isso, será 

realizado um estudo abordando o papel do Estado, a finalidade da pena, é os 

princípios penais. O intuito deste trabalho por meio de estudos de doutrinadores e 

demonstrar a ineficácia do atual sistema prisional. 

 

Palavras-chave: Atual Sistema Prisional, Ressocialização e Reintegração-Apenado. 
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ABSTRAT 

 

This work of conclusion aims to point out the inefficacy of the current prison system in 

the resocialization of the victims. Today the fulfillment of the custodial sentence in 

Brazil is going through a great crisis and does not present minimum conditions to offer 

quality, opportunity and much less the recovery of the grieving, on the contrary, it is a 

violent and oppressive face, since prisons are considered as a of the largest areas of 

violence and violation of human rights. For this, will be carried out a study addressing 

the role of the state, the purpose of the penalty, is the criminal principles. The purpose 

of this work is to study the doctrine and demonstrate the ineffectiveness of the current 

prison system. 

 

Keyword: Current Prison System, Resocialization, Reintegration-Distressed. 
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INTRODUÇÃO 

 

O observando o cenário hoje o cumprimento da pena privativa de liberdade no 

Brasil passa por uma grande crise é não tem condições mínimas de oferecer 

qualidade, oportunidade e muito menos à recuperação do apenado, ao contrario, 

constitui face violenta e opressiva, já que os presídios são tidos como um dos maiores 

redutos de violência e violação dos direitos humanos.  

 

É complexo falar em ressocialização dos presos, quando o sistema prisional 

não apresenta as condições para aplicação do que está constituído, no artigo. 83 da 

Lei de Execução Penal onde esta previsto que: 

 

 [...] O estabelecimento prisional, conforme a sua natureza, deverá 
conter em suas dependências com áreas de serviços destinados a da 
assistência, educação, trabalho, recreação e pratica esportiva [...]. 
(BRASIL, ANO, S/P) 
 

O cumprimento da pena privativa de liberdade no atual sistema deixou de ser 

uma medida de ressocialização, passando a ser um ambiente de tortura, tratamentos 

desumanos, sendo um total desrespeito aos direitos do preso previsto no Artigo 5°, 

XLIX, da Constituição Federal de 1988. 

 

Em face da realidade existente apresentada dentro dos presídios com as 

dificuldades enfrentadas em se obter a ressocialização do apenado. O sistema 

prisional tem o dever de garantir ao infrator condições que assegurem o direito à 

dignidade da pessoa humana, sendo este, um princípio constitucional que preside os 

demais direitos e garantias fundamentais. O termo ressocializar, traz a ideia de fazer 

com que o preso tenha novamente uma oportunidade na sociedade. 

 

O processo de ressocialização se inicia no momento em que o Estado oferece 

ao apenado condições, suficiente para sua reinserção na sociedade e não volte a 

cometer novos delitos, fator esse extremamente relevante nos tempos atuais. A 

finalidade é tratar o preso com dignidade, resgatando sua autoestima, proporcionando 

a ele condições para um amadurecimento pessoal, além de efetivar projetos que 

tragam um aproveitamento profissional. 
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Não é apenas ressocializar, e devolver a dignidade ao preso, podendo ser 

tratado como um ser humano, tendo todos os seus diretos garantidos, incentiva-lo a 

desenvolver projetos de profissionalização, assim, mostrando que pode ter um novo 

recomeço em sua vida.   
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1 CAPÍTULO - DAS PENAS 

 

1.1 Conceito e Origem 

 

A origem da primeira pena aplicada na história ocorreu ainda no paraíso, após 

Eva ser induzida pela serpente a comer o fruto proibido, além de ter comido o fruto 

proibido, arrastou seu companheiro Adão a cometer o mesmo ato, motivo pelo qual, 

foram aplicadas outras sanções sendo a maior de toda a expulsão do jardim do Éden. 

 

 Para GRECO (2014), depois da primeira condenação aplicada por Deus, o 

homem, a partir do momento em que passou a viver em comunidade, também adotou 

o sistema de aplicação de penas toda vez que as regras da sociedade na qual estava 

inserido eram violadas.  

 

Sendo assim, compreende-se que várias legislações surgiram ao longo da 

humanidade, contendo sua finalidade em esclarecer as penalidades cominadas a 

cada infração prevista. 

 

Em um processo histórico posterior, surgiu a Lei de Talião, que representa de 

certo modo o mesmo tratamento igualitário entre infrator e vítima, como meio de 

humanização da sanção penal, contudo com o passar dos tempos o número de 

infratores foram aumentando, e fez com que a população ficasse deformada devido 

às punições que acarretavam a lei de talião. 

 

Conforme as palavras de Mirabete (1996) o ato de penalizar sucessivamente 

esteve presente na sociedade desde os primórdios, pois data-se, desde a antiguidade 

a Lei de Talião, que é considerada como uma das primeiras legislações que 

propunham sobre a pena, sendo que tal lei pregava à máxima olho por olho, dente por 

dente, logo que ela resguardava ao cidadão o direito de punir o próximo com as suas 

próprias mãos, no mesmo percentual que lhe foi feito. Que relata que a Lei de Talião 

“limitava a reação à ofensa a um mal idêntico ao praticado”. 
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As leis do povo hebreu foram concedidas por Deus a Moisés quando 

permaneciam no deserto à espera da terra prometida, assim como os Códigos de 

Hamurábi e de Manu. 

 

Diz nas lições de Ataliba Nogueira, encontramos no Direito Penal romano citado 

por Greco (2014): 

 

 [...] nas suas varias épocas, as seguintes penas: morte simples (pela 
mão do lictor para o cidadão romano e pela do carrasco para o 
escravo), mutilações, esquartejamento, enterramento (para os 
Vestais), suplícios combinados com jogos do circo, com os trabalhos 
forçados: ad molem, ad metallum, nas minas, nas lataniae, laturnae, 
lapicidinae (imensas e profundas pedreiras, destinadas principalmente 
aos prisioneiros de guerra). Havia também a perda do direito de 
cidade, a infâmia, o exílio (a interdictio aqua et igni tornava impossível 
a vida do condenado). Os cidadãos de classes inferiores e, em 
particular, os escravos, eram submetidos à tortura e a toda sorte de 
castigos corporais [..]. 
 

Entende-se, que as penas desde a antiguidade, até aproximadamente o século 

XVIII tinham uma particularidade muito aflitiva, tendo a consequência o corpo do 

agente é que pagava por seu ato praticado. 

 

Sobre este posicionamento, Greco (2014) ensina: 

[...] o sistema de penas, infelizmente, não caminha numa escala 
ascendente, na qual os exemplos do passado deviam servir tão 
somente para que não mais fossem repetidos. A sociedade amedronta 
com a elevação do índice de criminalidade, induzida pelos políticos 
oportunistas, cada vez mais apregoa a criação de penas cruéis, tais 
como a castração, nos casos de crimes de estupro, por exemplo, ou 
mesmo a pena de morte [...].  
 

Em seu desenvolvimento, a pena foi desenvolvida com o intuído de garantir a 

proteção do bem jurídico tutelado. A partir do momento em que a população passou 

a conviver em grupos, surgiram os primeiros conflitos, fazendo-se necessário a 

criação das normas de condutas e punição para evitar maiores conflitos. 

 

Podemos ver alguns países hoje que se dizem desenvolvidos e cultos, como 

por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte, que ainda tem como aplicação 

de pena cadeira elétrica, injeção letal, etc. 
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Segundo GRECO (2014), a pena é a consequência natural imposta pelo Estado 

quando alguém pratica uma infração penal. Quando o agente comete um fato típico, 

ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para o Estado de fazer valer o seu ius 

puniendi.  

 

As penas tem sua finalidade de carácter preventivo, podendo ser exemplo para 

que outras pessoas não realizem aquela conduta. No Código Penal observa-se, não 

possui todas as condutas ilícitas nele inserida, foram criadas leis que faz junção ao 

código para aplicação das penas. 

 

A lei atribui a pena a finalidade de corrigir, de remediar o comportamento social, 

sem punições a lei se torna ineficaz. E necessário que a lei estabeleça forma de 

punição para cada ato ilícito praticado. 

 

Em seu entendimento Greco (2014) dispõe que: 

[...] em nosso país, depois de uma longa e lenta evolução, a 
Constituição Federal, visando proteger os direitos de todos aqueles 
que, temporariamente ou não, estão em território nacional, proibiu a 
cominação de uma série de penas, por entender que todas elas, em 
sentido amplo, ofendiam a dignidade da pessoa humana, além de 
fugir, em algumas hipóteses, à sua função preventiva, como veremos 
mais adiante. O inciso XLVII do art. 5° da Constituição Federal diz, 
portanto, que não haverá penas: A) de morte, salvo no caso de guerra 
declarada, nos termos do seu art. 84, XIX; B) de caráter perpétuo; C) 
de trabalhos forçados; D) de banimento; E) cruéis [...]    

Por fim, a pena é o resultado finalístico do mal injusto praticado pelo indivíduo 

infrator, na tentativa de fazê-lo entender que o ato cometido deve ser reparado. 

 

1.2 Finalidade 

 

O Código Penal Brasileiro, por intermédio de seu artigo 59, aduz  que as penas 

precisam ser imprescindíveis e suficientes à reprovação e prevenção do crime. 

Percebe-se, nossa legislação penal, que a pena precisa reprovar o mal causado pela 

conduta praticada pelo agente, bem como prevenir futuras infrações penais. 
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Entende-se que a pena de reclusão necessita ser cumprida em regime 

fechado, semiaberto ou aberto. No entanto o cumprimento da pena de detenção 

deve ser em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a 

regime fechado, estando previstas no art. 33, caput, do Código Penal Brasileiro. 

 

Ao analisar que as teorias apresentadas como absolutas advogam a questão 

da retribuição, significando que as teorias relativas apregoam a prevenção. 

 

Diz na precisa lição de Roxin citado por Rogério Greco (2014):  

 

[...] a teoria da retribuição não encontra o sentindo da pena na 
perspectiva de algum fim socialmente útil, senão em que mediante a 
imposição de um mal merecidamente se retribui, equilibra e expia a 
‘absoluta’ de seu efeito social. A concepção da pena como retribuição 
compensatória realmente já é conhecida desde a antiguidade e 
permanece viva na consciência dos profanos com certa naturalidade: 
a pena deve ser justa e isso pressupõe que se corresponde em sua 
duração e intensidade com a gravidade do delito, que o compense 
[...] 
 

Assim sendo, para um melhor entendimento sobre as sanções penais, se faz 

necessário explorar as diversas teorias que a doutrina nos apresenta sobre a pena. 

São elas: Teoria absoluta ou retributiva; Teoria relativa ou da prevenção; e a Teoria 

mista ou unificadora da pena. 

 

Teorias Absolutas ou da Retributiva, estão ligadas essencialmente às 

doutrinas da retribuição ou da expiação, uma vez que sustentam que a pena deve 

ter caráter retributivo ou repressivo, ou seja, que ela funciona como um castigo 

reparador de um mal. Sendo o mal justo da pena compensa o mal injusto do delito. 

Seu mérito reside em reconhecer a necessidade de que a pena seja proporcional ao 

crime cometido. 

 

Teorias Relativas, Utilitárias, Finalistas ou da Prevenção, asseguram que a 

finalidade da pena incide em impedir o cometimento de novos delitos e, desta 

configura, proteger Bens Jurídicos. Dividem-se em Prevenção Geral negativa, a 

pena age assim como fator de intimidação encaminhado a todo corpo social; e 
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Prevenção Especial ou Individual negativa, a pena inibe o criminoso de cometer 

novas infrações. 

 

Teorias Mistas, Unificadoras, Conciliatórias ou da União, reúnem as duas 

finalidades em volta da pena, que desempenha a função preventiva e retributiva ao 

mesmo tempo. 

 

Ressalta-se, que na teoria relativa seu fundamento está no critério da 

prevenção, que se biparte em prevenção geral- negativa e positiva, e prevenção 

especial – negativa e positiva. Podendo ser estudada a prevenção geral em dois 

aspectos.  

 

Pela prevenção geral negativa, conhecida ainda pela expressão prevenção 

por intimidação, a pena sobreposta ao autor da infração penal tende-se a refletir na 

sociedade, impedir, portanto que as demais pessoas, que se encontra com os olhos 

na aplicação da condenação de algum de seus pares, pensem antes de praticar 

alguma infração penal. 

 

Entretanto, na prevenção especial também pode ser concebida em seus dois 

sentidos. Pela prevenção especial negativa, tem se uma natureza daquele que 

cometeu a violação penal, neutralização que sobrevém com sua segregação na 

prisão. Com sua remoção momentânea do convívio social fica impedido de praticar 

distintas contravenções penais, enquanto não encontrar-se no convívio social. 

Assim, quando se fala neutralização do atuante, ressaltasse que só ocorre quando 

a ele for aplicada a pena privativa de liberdade. 

 

Diz no escólio de Cezar Roberto Bitencourt citado por Rogério Greco ( 2014). 

 

[...] a prevenção especial não busca a intimidação do grupo social 
nem a retribuição do fato praticado, visando apenas aquele individuo 
que já delinquiu para fazer com que não volte a transgredir as normas 
jurídico-penais [...] 

 

No segundo sentindo pela prevenção especial positiva, com intuito de fazer 

com que o apenado desista de cometer novos delitos, tendo seu caráter de 
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ressocializador da pena, com intuito de fazer com que o preso medite sobre seus 

atos, as consequências, que pode trazer novamente caso cometa outro crime. 

 

Compreendesse que a finalidade da pena deve perseguir um fim condizente 

com a democracia e os ditames constitucionais, daí a sua importância para o Direito 

Penal. O mais importante é perceber que o Estado só deverá recorrer a pena quando 

a conservação da ordem jurídica não se possa obter com outros meios de reação, 

isto é, com os meios próprios do Direito Civil, ou de outros ramos do Direito que não 

é o Penal. 

 

1.3 Princípios Aplicáveis 

 

1.3.1 Princípio da dignidade Humana 

 

O princípio da dignidade Humana encontrar-se previsto no art. 1°, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988, ressalta-se, que todos os indivíduos devem ser tratados 

de maneira igualitária e de forma digna. Ressalta-se que ninguém será submetido à 

tortura nem a tratamento desumano ou degradante, conforme dispõem o art. 5°, inciso 

III, da Constituição Federal. 

 

Os direitos e garantias fundamentais estão previsto, no art. 5° da Constituição 

de 1988 constituíram o marco histórico da mudança para a democracia e o começo 

da concretização dos Direitos Humanos no Brasil. Desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial, tendo como preceito a observância desses direitos tornou-se condição sine 

qua non, consistir em no direito interno, esteja no âmbito da política externa do País. 

Segundo Senado Federal (2013), 

 

Aduz no art. 5°, inciso III e XLIX, da Constituição Federal de 1988; 

 
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
(BRASIL, 1988) 
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Segundo o Senado Federal (2013) os Estados Americanos signatários da atual 

convenção, reafirmando sua finalidade para concretizar neste continente, incluso no 

grupo das instituições democráticas, sendo um regime de liberdade pessoal e de 

justiça social, constituído nos direitos humanos essenciais. 

 

De acordo Senado (2013) analisando que esses princípios estiveram aplicados 

na Carta da Organização dos Estados Americanos, e na Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e 

que constituíram reafirmados e ampliados em distintos instrumentos internacionais, 

de tal maneira no âmbito mundial como regional.  

 

Senado Federal (2013) Direitos Humanos atos internacionais e normas 

correlatas aduz que:  

 
[...] Artigo 5° Direito à integridade pessoal 
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos 
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade 
deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser 
humano. 
4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em 
circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento 
adequado à sua condição de pessoas não condenadas [...] 

 

Em seguida, pelo Decreto 678 de 6 de novembro de 1992, anunciou-se a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o chamado Pacto de San José da 

Costa Rica. 

 

 No entendimento GRECO (2014), o legislador, por meio de um discernimento 

político, que altera de acordo com o período em que vive a sociedade, 

consecutivamente percebe que o seguinte ramo do direito se mostrar-se 

impossibilitado de resguardar devidamente aqueles bens mais importantes para a 

sociedade, prefere, elege as condutas, positivas ou negativas, que precisara merecer 

a aplicação do Direito Penal.  

 

1.3.2 Princípio da Intervenção Mínima 
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Para GRECO (2014) o Principio da Intervenção Mínima, ou ultima Ratio, é o 

responsável não só pela recomendação dos proveitos de máxima autoridade que faz 

jus a exclusiva aplicação do Direito Penal, contudo se proporciona, igualmente, a fazer 

com que aconteça a chamada descriminalização. Se estiver com embasamento neste 

princípio que os benefícios são escolhidos para permanência sob a tutela do Direito 

Penal, assim como analisados quanto os de maior importância, além disso, será com 

fundamento nele que o legislador, atento às mutações da sociedade, que da maior 

relevância, fará retirar do nosso ordenamento jurídico-penal certos tipos 

incriminadores.  

 

1.3.3 Princípio da lesividade da intervenção mínima 

 

Segundo GRECO (2014) Princípio da lesividade da intervenção mínima, e 

como duas expressões da mesma moeda. Para um andamento a intervenção mínima 

apenas admite a interferência do Direito Penal quando estivermos diante de ataque a 

bens jurídicos importantes, o princípio da lesividade nos explicará, restringindo ainda 

que o poder do legislador, quais são as condutas que poderão ser incriminadas pela 

lei penal.  

 

1.3.4 Teoria da Adequação Social 

 

Diz nas lições de Luis Regis Prado, encontramos no Direito Penal citado por 

Greco (2014): 

[..] a teoria da adequação social, concebida por Hans Welzel, significa 
que apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal não será 
considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida, isto 
é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente 
condicionada [...] 

 

No entanto, ainda que uma conduta se subsumir ao modelo legal não poderá 

ser considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida, se estiver de 

acordo com a ordem social da vida. 

 

1.3.5 Princípio da fragmentariedade 
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No entendimento GRECO (2014) o princípio da fragmentariedade é, assim 

como ficou dito, uma decorrência da adoção dos princípios da intervenção mínima, da 

lesividade e da adequação social, serviram para guiar o legislador no processo de 

criação dos tipos penais. A fragmentariedade, destarte, é a concretização da adoção 

dos referidos princípios, avaliados no plano abstrato antes à concepção da forma 

típica.  

 

1.3.6 Princípio da insignificância 

 

Em seu entendimento GRECO (2014) o princípio da insignificância, defendido 

por Claus Roxin, citado por Rogério Greco, traz por finalidade amparar o interprete a 

apreciação do tipo penal, a fazer exclusão do âmbito de incidência da lei, a 

circunstância considerada como de bagatela.  

 

Conforme preleciona Assis Toledo, citado por GRECO (2014) 

 

[...] segundo o principio da insignificância, que se releva por inteiro pela 
sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza  
fragmentária, só vai aonde seja necessária para a proteção do bem 
jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas [...] 
 

Entende-se, como uma forma pela qual será afastada a ocorrência do crime, 

não sendo observada somente a subsunção da conduta à descrição legal do crime 

não podendo ser feita apenas a tipicidade formal, mas também pela tipicidade 

material, de modo afastar a tipicidade de condutas irrelevantes ou de pouca 

importância. 

 

1.3.7 Princípio da Proporcionalidade 

 

Alberto Silva Franco, dissertando sobre o princípio em tela, citado por GRECO 

(2014). 

 
[...] o princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de 
ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou 
posto em perigo (gravidade de fato) e o bem de que pode alguém ser 
privado (gravidade de pena). Toda vez que, nessa relação, houver um 
desequilíbrio acentuado, estabelece-se, em consequência, inaceitável 
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desproporção. O princípio da proporcionalidade rechaça, portanto, o 
estabelecimento de cominações legais (proporcionalidade em 
abstrato) e a imposição de penas (proporcionalidade em concreto) que 
careçam de relação valorativa com o fato cometido considerado em 
seu significado global [...] 

 

Destarte, o poder legislativo que estabelece penas que esteja proporcionada à 

gravidade do delito e o juiz impõem as penas ao autor do crime devendo está 

proporcionada a gravidade da sua conduta. 

 

1.3.8 Princípio da responsabilidade da pessoal 

 

Segundo GRECO (2014) Princípio da responsabilidade da pessoal, igualmente 

conhecido assim como princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena, 

apenas o condenado é que terá de se submeter à medida repressiva que consistiu-se  

em aplicada pelo estado.  

             

 1.3.9 Princípio da limitação das penas 

 

Para GRECO (2014) Princípio da limitação das penas previsto na Constituição 

Federal, impedindo qualquer tentativa de retrocesso quanto à cominação das penas 

levadas a efeito pelo legislador, preceitua no inciso XLVII de art. 5° da Constituição 

Federal. 

 

1.3.10 Princípio da culpabilidade 

 

No entendimento GRECO (2014) Princípio da culpabilidade expõe acatamento 

ao juízo e censura, ao juízo de reprovabilidade que se perpetra sobre o 

comportamento típico e ilícito praticado pelo agente. Reprovável ou censurável é 

aquele comportamento levado a efeito pelo agente que, nas condições em que se 

encontrava, podia agir de outro modo. 

 

1.3.11 Princípio da legalidade 
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Princípio da legalidade está disposto no inciso XXXIX do art. 5° da Constituição 

Federal, que diz: GRECO (2014) “Não há crime sem lei anterior que o defina, nem 

pena sem prévia cominação legal’’. 

 

Aduz que servindo de garantia no direito individual em que o Estado somente 

poderá agir em conformidade com a lei, podendo ser punida somente condutas 

tipificadas na lei estando determinadas pelo devido processo legal. 

1.3.12 Princípio da Extra Atividade 

 

GRECO (2014) no ensina que o Princípio da Extra Atividade da Lei Penal sua 

regulamento geral, apresenta no próprio texto da Constituição Federal, é a da 

irretroatividade in pejus, ou esteja, a da absoluta impossibilidade de a lei penal 

retroagir para, de alguma maneira, prejudicar o agente; a exceção é a retroatividade 

in mellius, quando a lei vier, também, de qualquer modo, favorece-lo, conforme se 

dessume do inciso XL de seu art.5° da Constituição Federal. 

 

1.3.13 Princípio da Territorialidade 

 

 No entanto aduz GRECO (2014) Princípio da Territorialidade diz respeito à 

aplicação da lei penal no espaço é preciso identificar o lugar do crime, analisando as 

teorias que pleiteiam o seu tratamento. Constituindo três teorias trazem quanto 

finalidade a determinação do lugar do crime, a saber: a) teoria da atividade, b) teoria 

do resultado, c) teoria mista ou da ubiquidade.  

 

1.3.14 Princípio da Extraterritorialidade 

 

Segundo GRECO (2014) Princípio da Extraterritorialidade ao contrário do 

princípio da territorialidade submisso preceito geral, é a aplicação da lei brasileira 

àquelas que cometerem violações penais adentro da jurisdição nacional, contidos 

nesta ocasião as ocorrências avaliadas fictamente quanto sua extensão, o princípio 

da extraterritorialidade atentar com o bom emprego da lei brasileira às violações 

penais atentadas além de nossas fronteiras, em países estrangeiros.  
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2 CAPÍTULO - SISTEMAS PRISIONAIS 

 

2.1 - Sistemas penitenciários 

 

2.1.1 Sistema Pensilvânico 

 

 Segundo DAVID ALCANTARA (2018) conhecido como Filadélfia, e também 

conhecido como celular. Seu surgimento foi no ano de 1790, no sistema prisional de 

Walnut Street Jail, localizado na Rua Walnut, encontrar-se situado no Estado da 

Filadélfia, nos Estados Unidos, possuindo uma enorme aglomeração de criminosos 

neste sistema.  

 

 No entendimento DAVID ALCANTARA (2018) Estabeleceu em seguida sua 

iniciação nos demais presídios das cidades de Pittsburgh, no ano de 1818, logo após 

em Western Penitenciary e Cherry Hill, Eastern Penitenciary, em 1829.  

 

De acordo com GRECO (2014) Nesse sistema era adotado o recolhimento do 

preso na sua cela, sendo extremamente isolado dos demais presos, estando proibido 

o trabalho, não podendo receber visitas dos familiares, no entanto era incentivado ao 

arrependimento através da leitura da bíblia para que pudesse refletir sobre os atos 

que cometeu. 

 

Em seu entendimento DAVID ALCANTARA (2018), determinados países da 

Europa aderiram este mesmo sistema, sendo a Inglaterra no ano de 1835, Bélgica em 

1838, Suécia em 1840, Dinamarca em 1846, e por fim a Noruega e a Holanda ambos 

no ano de 185. 

 

 Para GRECO (2014), entretanto, este sistema foi vitima de fortes criticas, 

permanecendo extremamente rígido com os presos, sendo incapaz a readaptação 

social do condenado, em seu total isolamento. Devido às inúmeras censuras fez 

passar à existir outro sistema penitenciário. 
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2.1.2 Sistema Auburniano 

 

Aduz GRECO (2014), esteve constituído em Auburn, estado de Nova York ano 

de 1818. Sua criação veio devido às criticas recebidas a tal sistema anterior, com 

intuito de ir além do sistema pensilvânico, sendo menos rígido, permitindo o trabalho 

dos presos em suas respectivas celas, podendo ser em pequenos grupos, mantendo, 

entretanto, o isolamento noturno. 

 

Para DAVID ALCANTARA (2018), deste modo, a outra perspectiva apontada 

por esse sistema, era adotada a lei do silêncio absoluto entre os presos, motivo pelo 

qual se tornou conhecido como silent system. Podendo ser trocadas apenas algumas 

palavras em voz baixa, apenas com os guardas, mediante autorização.  

 

A esse respeito Manoel Pedro Pimentel aponta as falhas do sistema 

auburniano, citado por Greco (2014). 

 

 [...] O ponto vulnerável desse sistema era a regra desumana do 
silêncio. Teoria origem nessa regra o costume dos presos se 
comunicarem com as mãos, formando uma espécie de alfabeto, 
pratica que até hoje se observa nas prisões de segurança máxima, 
onde a disciplina é mais rígida [...]  

 

 Segundo DAVID ALCANTARA (2018), é importante salientar, a importância do 

trabalho interno feito dentro do sistema prisional, no entanto não obteve êxito, por 

autoridades externas e os trabalhadores livres, sentiram-se ameaçados devido à 

concorrência, é por obter um custo menor. Ás associações sindicais se contrapuseram 

profundamente à atividade laboral desenvolvida adentro dos presídios. 

 

 Entretanto DAVID ALCANTARA (2018), Contudo destaca-se que este sistema 

propunha uma ideologia a ressocialização do preso, através do trabalho, do 

isolamento, pelo ensino de princípios cristãos, é pela determinação de castigos 

corporais. Existindo assim, desacordos, benefícios e a desvantagem de cada 

sistema prisional. 

 

 Relata DAVID ALCANTARA (2018), consequentemente o fracasso desse 

sistema está unido à coação que as sociedades sindicais praticaram contra a mão-
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de-obra exercida nos presídios, ao severo regime disciplinar sobreposto, que em 

certos pontos é comparado a um regime militar é a aplicação de repreensões cruéis. 

 

2.1.3 Sistema Progressivo 

 

 No entendimento GRECO (2014), assim sendo, teve seu surgimento na 

Inglaterra o sistema progressivo inglês, seu nascimento foi no começo do século 

XIX, Alexander Maconochie um ilustre capitão da Marinha Real, ficando espantado 

com o tratamento bárbaro que era determinado aos presos exilados para a Austrália, 

decidiu alterar o sistema penal. 

 

Aduz Greco (2014) em suas lições que: 

 

[...] Na qualidade de diretor de um presidio do condado de Narwich, na 
ilha de Norfolk, na Austrália, Maconochie cria um sistema progressivo 
de cumprimento das penas, a ser realizado em três estágios [...]  
 

Segundo GRECO (2014), no entanto, ficou conhecido bem como período de 

prova, o preso era trazido totalmente separado, a exemplo do que ocorria no sistema 

pensilvânico, quanto à progressão ao primeiro estágio, era admitido o trabalho, 

predominando o silêncio absoluto entre os detentos, como visto pelo sistema 

auburniano, assim como, o isolamento noturno, é por fim o terceiro admitia o 

livramento condicional  

 
 

2.2 Espécies de estabelecimentos prisionais no Brasil 

 

Conforme abordado por GRECO (2014), no item anterior as penas traziam 

como traço marcante Angústia, o delinquente pagava com seu corpo o mal que ele 

havia praticado, sendo brutalmente torturado, espancado, açoitado e esfolado vivo. 

  

Para Greco (2014) os estabelecimentos penais tiveram sua origem nos 

mosteiros na Idade Média, sendo imposta aos monges e clérigos faltosos como 

punição a prisão, com intuito de se dedicarem ao silêncio, à meditação e se 

arrependerem dos atos praticados, reconciliando-se assim com Deus. 
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No entendimento de Greco (2014) além dos antecedentes inspirados em 

concepção religiosos, podendo ser um antecedente importantíssimo nos 

estabelecimentos de Amsterdam, nos Bridwells ingleses, sendo desenvolvidas as 

mesmas experiências similares na Alemanha e na Suíça. Não era apenas o sistema 

penitenciário, assim como, marcaram com o nascimento da pena privativa de 

liberdade, admitindo a prisão não sendo como o único meio de custodia. 

 

O atual sistema penitenciário brasileiro vive um verdadeiro esgotamento 

gerencial. Essa realidade penitenciária vem desde o tempo arcaico, os 

estabelecimentos prisionais. Vêm apresentando para os detentos um verdadeiro 

descaso ao ser humano, aonde o preso é obrigado a se amontoar com outros nas 

celas, sujas, úmidas, e superlotadas. 

 

Como exemplo recente pode-se citar, o documento enviado ao Supremo, 

segundo a Defensoria do Espírito Santo expôs inúmeras irregularidades como às 

condições sofridas pelos os detentos. Conforme a instituição as superlotações persisti 

desde 2015 e provoca violência dentre os reeducando, trazendo rebeliões e motins. 

Deste modo, não possui separação por idade, ato infracional cometido, e tipo de 

internação. 

 

Segundo, o Ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal (2017) 

determinou que uma unidade de internação para menores do Espirito Santo reduzisse 

a superlotação para 119%, os demais internos deverá ser enviado para diversas 

unidades tendo que ter o mesmo limite de ocupação. Para a cifra a média de ocupação 

de internos em 16 estados, segundo o levantamento no ano de 2013 pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

 

Através da liminar o Ministro relatou que a devida decisão segue através da 

corte, diante da transgressão dos direitos que alcançam a coletividade, incumbe o 

emprego de Habeas Corpus coletivo. Conforme o Ministro Luiz Edson Fachin (2017) 

admitiu o ingresso do instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), a ONG 

Conectas Direitos Humanos e do Instituto Alana como amicus curiae, inclusive 

considerando a legitimidade das organizações civis. 
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Para o Ministro Luiz Edson Fachin (2017) ao rever o pedido de Habeas Corpus, 

não tem como desconsiderar a questão dos socioeducando internos nas unidades de 

Linhares/ES, são jovens infratores que vem sofrendo constrangimento ilegal, 

encontrar-se em ambiente desumano diante da superlotação. 

 

Entretanto, em novembro de 2017, o Ministro Fachin não concedeu o pedido e 

sobrepôs à jurisprudência do STF, que acreditava pela obrigação de identificar as 

pessoas beneficiaria do Habeas Corpus para obtenção a viabilidade da concessão. 

 

[...] O Brasil tem 260 estabelecimentos penais destinados ao regime 
fechado, 95 ao regime semiaberto, 23 ao regime aberto, 725 a presos 
provisórios e 20 hospitais de custódia, além de 125 estabelecimentos 
criados para abrigar presos dos diversos tipos de regime, de acordo 
com os últimos números do Depen, referentes a junho de 2014 [...] 
(CNJ. Conheça os diferentes tipos de estabelecimentos penais). 
 

Conforme o portal do CNJ (2015) revela o não cumprimento da separação dos 

presos por tipo de regime de pena prevista em lei. Entretanto, cuja 260 penitenciárias 

que precisaria cumprir com seu papel ao abrigar excepcionalmente condenados no 

regime fechado, apenas 52 seguem a LEP.  

 

O atual Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse no dia 20 de 

Julho de 2018, que o Brasil está tomando um caminho onde se tornará refém do atual 

sistema prisional. A população carcerária do País evolui cerca de 8,3% ao ano. 

Portanto, neste índice de crescimento terá até o ano de 2025 mais de 1,4 milhão de 

presos, uma população maior, do que a das cidades de Goiânia e Belém. 

 

[...] O total de pessoas encarceradas no Brasil chegou a 726.712 em 
junho de 2016. Em dezembro de 2014, era de 622.202. Houve um 
crescimento de mais de 104 mil pessoas. Cerca de 40% são presos 
provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial. Mais da 
metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são 
negros [...] (Agência Brasil em 08/12/2017- 14:18h por Andreia 
Verdélio – Reporte da Agência Brasil- Brasilia). 

 

No entendimento, o Ministro da Segurança Pública Raul Jungmann (2018) que 

para absorver o crescimento da população carcerária o atual sistema prisional deverá 

investir acerca de R$ 25 bilhões em sete anos. Salienta-se que, devido o déficit de vagas 

baseado no atual sistema carcerário, hoje é de 358 mil, que representa uma superlotação de 
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200% nas penitenciárias federais e estaduais. Cerca de 60% dos presos foram detidos 

em flagrante, em virtude de crimes consideráveis pequenos.  

 

Observa-se, que atualmente o Brasil tem mais de 700 mil detentos, podendo 

terminar o ano de 2018 com até 841 mil presos. De acordo como o ministro da 

Segurança Pública mencionado anteriormente, encontra-se, mais de 500 mil 

mandados de prisão em aberto para serem cumprido. 

 

Há que se considerar, portanto, que os estabelecimentos penais propõem ao 

condenado, a medida de segurança, ao preso provisório e ao ex-prisioneiro. 

Entretanto o mesmo anexo arquitetônico poderá abrigar estabelecimento de 

destinação diferente desde que devidamente isolados. 

 

Nesse âmbito, o estabelecimento penal precisará expor em suas dependências 

com espaços e serviços destinados a oferecer assistência, educação, trabalho, banho 

de sol, e atividades esportivas. 

 

Com relação, aos sistemas prisionais precisará conter locais para cumprimento 

das penas que necessitam locais separados, aonde podemos menciona-los. O preso 

provisório (deverá está separado do condenado quando à sentença transitada em 

julgado), o preso réu primário (terá que cumprir sua pena em seção distinta daquela 

reservada para os reincidentes). 

 

Dentro desta ótica, o estabelecimento penal precisará conter lotação 

compatível com a sua estrutura e finalidade. Assim sendo, o Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária constituíra o limite máximo de competência da 

instituição prisional, obedecendo a sua natureza e peculiaridades.  

 

Competirá ao Juiz a solicitação da autoridade administrativa deliberar o 

estabelecimento prisional, apropriado a acolher o preso provisório ou condenado, em 

aplicação ao regime e aos pré-requisitos instituídos. 
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2.2.1 Penitenciária 

 

A penitenciária determinará para o condenado à pena de reclusão, no regime 

fechado, de acordo com o art.87, da LEP. Podendo, ser de segurança máxima ou 

média art.33, §1, letra a. Assim sendo, o detento precisará ser instalado em cela 

individual com extensão mínima de seis metros quadrados, comportando dormitório, 

vaso sanitário e lavatório art. 88 da LEP.  

 

Tendo em vista, que o Ministério da Justiça qualifica as penitenciárias em 

Segurança Máxima Especial e Segurança Média ou Máxima. Compreende-se que as 

primeiras a serem designadas aos estabelecimentos penais estão destinadas a 

comportar pessoas presas com condenação em regime fechado, devendo ser em 

celas individuais. No entanto, já as segundas, ira para os estabelecimentos penais 

destinados a comportar pessoas presas com condenação em regime fechado, 

alojados em celas individuas e coletivas.  

 

2.2.2 Colônia Agrícola, Industrial ou Similar. 

  

De acordo, com o art.91, da LEP, está destinado as Colônias Agrícolas, 

Industrial ou Similar ao cumprimento da pena no regime semiaberto. Contudo, e um 

estabelecimento que se distingue pela ausência de grades, muros, cercas eletrificadas 

ou guardas armados para evitar a fuga do preso. 

 

2.2.3 Casa do Albergado 

 

Destina-se, ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime aberto, e 

da pena de limitação aos fins de semana, art.93, da LEP. No entanto, o detento 

permanecer preso apenas no período noturno e nos domingos e feriados. Bem como, 

poderá desempenhar normalmente o seu trabalho se estiver. Porém, o detento que 

encontrar-se trabalhando permanecerá recolhido na casa do Albergado ou 

estabelecimento adequado. 

 

Destarte, que neste estabelecimento não há qualquer tipo de vigilância direta, 

portanto, o condenado deverá comprovar ter autodisciplina é responsabilidade. Na 
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edificação deste estabelecimento não pode haver atributos de estabelecimento 

prisional. 

 

2.2.4 Centro de Observação 

 

Entretanto, é o estabelecimento onde se realizar os exames gerais e o 

criminológico, cujos resultados serão conduzidos à Comissão Técnica de 

Classificação de acordo com art. 96, da LEP. Portanto, o Ministério da Justiça nomeia 

como Centro de Observação Criminológica, o qualifica também como; 

Estabelecimentos penais de regime fechado e de segurança máxima. 

 

2.2.5 Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

 

O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico estabelecem para os 

inimputáveis e semi-imputáveis de acordo com art.26 e seu paragrafo único, do 

Código Penal, é no art.99, da LEP. Encontrar-se submetidos às pessoas à medida de 

segurança, podendo ser internados ou realizar o tratamento ambulatorial. 

 

2.2.6 Cadeia Pública 

 

Estabelece, ao recolhimento de presos provisórios de acordo com art.102, da 

LEP, embora tenha obtido condenação acerca daqueles com a prisão preventiva ou 

temporária determinada pela Justiça, podendo ser conhecido também de presídio e 

segurança máxima. 

 

2.3 - Prisões no Direito Comparado 

 

2.3.1 Holanda 

 

 No entendimento Luiz Flavio Gomes (2014), no ano de 1990, a Holanda em 

seu sistema prisional, encontrava-se, em uma escassez de celas, no entanto, havia 

um índice percentual nas taxas de criminalidade. Deste modo, induziu ao excesso 

da capacidade em seu sistema. Em seu país, possuía competência apenas cerca de 
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16.400 detentos, abrigava 13.700, no ano de 2012, chegou a 83% da sua capacidade 

total.  

 

Ao entendimento do Jurista Luiz Flavio Gomes (2014), devido à queda no 

número de presos no ano de 2012 o ministério da Justiça noticiou o fechamento de 

oito prisões e demitindo mais de 1200 funcionários. Entretanto, já em 2013 existiu 

grandes reformas no sistema prisional holandês, ocorre que essas reformas foram 

introduzidas, com intuito de economizar 340 milhões em euros, tendo ainda uma 

grande parte a ser implementando no ano de 2018 através do Ministério da 

Segurança e Justiça. 

 

Para Luiz Flavio Gomes (2014), entretanto, o governo holandês pretende 

aumentar o uso da tornozeleira eletrônica, com intuito de ocupar o espaço deixado 

após o fechamento. Os presos que encontrar-se, com aparelho eletrônico deverá 

procurar um trabalho, se não encontrar terão que fazer serviços comunitários, sendo 

assim, o detento que não estiver trabalhando só será permitido deixar sua residência 

até duas horas por dia. 

 

2.3.2 França 

 

Na França houve uma superlotação carcerária cerca de 48 mil presos em 2001, 

hoje à cerca e de 70 mil possuindo um  nível de ocupação de 115% nos presídios 

tornando-se o quarto país mais alto da União Europeia. Para poder aliviar seu sistema 

carcerário terá que construir mais 7 mil celas nos próximos quatro anos, tendo como 

programa de liberdade condicional e reinserção. 

 

Segundo Elizabeth Bryant (2018), deste modo, o projeto no ano de 2015 teve 

inicio em apenas 18 presídios tendo uma diminuição no índice de suicídio. Nos 

próximos dois anos cerca de 20 presídios fara parte do projeto. A devida execução do 

referido projeto e desenvolvida em apenas uma ala do Eysses os internos passam 25 

horas semanais trabalhando ou participando de atividades educacionais com direito à 

saúde. Podendo possuir a chave das suas próprias celas.  
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No entendimento, Elizabeth Bryant (2018), a França desenvolveu um programa 

para solucionar o superlotamento em seu sistema penitenciário ocupando a maior taxa 

carcerária da Europa. O intuito deste projeto será humanizar as prisões, 

implementando ações entre os detentos havendo direitos, obrigações e respeito entre 

presos com a finalidade de diminuir as infrações e as violências dentro das respectivas 

celas.  

 

2.3.3 Estados Unidos 

 

 Aduz Bispo Edir Macedo (2018), os Estados Unidos possui um índice elevado 

de 2,3 milhões de detentos, sendo o primeiro país com a maior população carcerária 

do mundo. No estado do Texas há cerca de 141.661 presos, tornando-se, com a maior 

população em seu sistema carcerário.  

 

Ao entendimento Consultor Jurídico (2017), o índice de violência em seu 

sistema prisional se tornou o maior do mundo, entretanto, não apresenta capacidade 

para a reabilitação, havendo uma alta  taxa de reincidência de 60%.  

 

No entanto, os Estados Unidos em seu sistema prisional é o único a encarcerar 

milhares de presos em cela solitária a longo tempo, podendo ser até em tempo 

indeterminado. Entende-se, que existe mais de 40 estados norte-americanos atuando 

em unidades ou presídios de segurança máxima, abrigando em conjunto mais de 25 

mil detentos, não sendo incluídos os demais presos que cumprem períodos mais 

curtos, permanecendo em celas de castigo. (isolamento do sistema estados unidos) 
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3 CAPÍTULO - RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO PRESO 

 

3.1 - Direito dos presos 

 

Para o CNJ (2015), de acordo com a Constituição Federal e pela lei de 

Execução Penal (Lei n° 7.210, de 1984), são garantidos ao preso o direito de cidadão, 

a educação, saúde, alimentação, a sua integridade física, ao sigilo da 

correspondência, assistência jurídica e trabalho para remição da pena mesmo 

estando privado de liberdade, devendo manter seus direitos.  

 

3.1.1. Do Trabalho 

 

É permitido ao preso o direito ao trabalho renumerado, o dinheiro será dividido 

da seguinte maneira, a primeira parte irá para a poupança podendo ser resgatado 

após o cumprimento de sua pena, é a segunda parte estará destinado como forma de 

ressarcimento aos prejuízos ocasionados pelo crime, se determinados judicialmente, 

à assistência familiar, despesas pessoais, é a indenização ao Estado dos custos 

obtido ao condenado. Segundo o CNJ (2015) 

 

3.1.2. Previdência Social  

 

 Aduz o CNJ (2015) estabelece que a destinação do auxílio-reclusão é um 

benefício previdenciário, proposto tão-somente a pessoas de baixa renda, pago 

unicamente aos dependentes (esposa, companheira e filhos) do condenado, desde 

que permaneça na condição do INSS. Se o preso estiver recebendo outras rendas 

salariais não terá direito ao auxílio-reclusão, incumbe lembrar que o calculo deste 

auxílio e feito de acordo com a média dos valores do salário de contribuição. 

 

Seus familiares possuem o direito ao acompanhamento de um assistente social 

para ajudar a resolver problemas que encontrar-se relacionados à aquisição de 

benefícios da previdência social, como documentos pessoais, orientação e amparo 

em problemas dentro da unidade prisional. Ainda o juiz estabelecer normas especiais 

nas comarcas, no que tange às visitas da família, ajudando no processo de 
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ressocialização, havendo limitação à entrada de crianças e adolescentes em datas 

especiais. CNJ (2015) 

3.1.3. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados 

e visita Intima. 

 

Conforme MIRABETE (2012), a proximidade com familiares é fundamental no 

regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. O reeducando não deve 

romper os contatos com o mundo exterior e suas relações com seus familiares e 

amigos não devem ser debilitadas, até porque inexistem dúvidas de que tais laços, 

principalmente os familiares, são benéficos para o apenado, em razão de fazerem-no 

sentir-se menos excluído da comunidade. 

 

O CNJ (2015) relaciona o direito do preso de receber visitas intimas de seus 

companheiros (as) ou cônjuge sendo determinados os dias e em local reservado, a 

pessoa deve está registrada e autorizada pela área de segurança e disciplina. Os 

encontros íntimos só são permitidos através do bom comportamento do preso (a), a 

segurança do presídio e às condições da unidade prisional, devendo preserva a saúde 

dos envolvidos e a defesa da família, caso as visitas coloque em risco a segurança do 

presidio é a disciplina dos presos poderá ser suspensa.  

 

3.1.4. Alimentação Suficiente e Vestuário 

 

É dever do sistema prisional assegurar ao preso alimentação devidamente 

preparada com higiene e que satisfaça na qualidade é na quantidade, tendo que, levar 

em consideração o estado de saúde. Garantir roupas que deve ser apropriado ao 

clima, para que nem a saúde e nem a dignidade do condenado sejam prejudicadas. 

 

3.1.5. Constituição de Pecúlio 

 

Conforme, e desenvolvido o trabalho durante o cumprimento da pena o preso 

irá receber uma renumeração o valor não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo, 

o pecúlio e o resultado do trabalho que foi  confeccionado pelo preso estando previsto 

no art. 29 da Lei de Execução Penal. 

 



35 
 

 

3.1.6. Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 

 

Relaciona MIRABETE (2002), ao fornecimento de alimentação, vestuário e 

instalações higiênicas, garante o tratamento médico a ser ministrado por profissional 

competente. Extremamente importante, a assistência jurídica. A assistência 

educacional, é forma de reinserção social, como dispõe a Constituição Federal que 

garante a educação como direito de todos e dever do Estado, independentemente do 

seu status jurídico, atendendo, também, à população carcerária. A assistência social 

visa amparar o preso e prepará-lo para o retorno à liberdade.  

 

Conforme mencionado acima pelo mesmo, assistência religiosa que, 

juntamente com a liberdade de culto, é direito previsto na LEP; assim, a mesma será 

prestada aos reclusos permitindo-se a participação nos serviços organizados no 

presídio, bem como a posse de livros de instrução religiosa.  

 

3.1.7. Entrevista pessoal e reservada com advogado 

 

 É direito do preso que está em consonância com o disposto no artigo 7º, inciso 

III, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, que prevê 

como direito do advogado a comunicação com os seus clientes, pessoal e 

reservadamente, com ou sem procuração, quando se encontrarem presos, detida ou 

recolhida em estabelecimentos civis ou militares, mesmo que sejam considerados 

incomunicáveis. 

 

3.1.8. Chamamento nominal 

 

Para MIRABETE (2002), e a garantia ao direito do reeducando ser chamado 

pelo próprio nome. Ficam proibidas outras espécies de tratamento e designação, 

como a baseada em números ou alcunhas, por exemplo. Essa previsão legal preserva 

a dignidade da pessoa humana e a dignidade pessoal do apenado. É esse o sentido 

da ressocialização, ou seja, o preso deve ser tratado como ser humano e não como 

coisa, com rótulos que detêm conteúdo vexatório e degradante. Desse modo, é direito 

subjetivo e, como tal, deve ser observado pela administração prisional.  
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3.1.9. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito 

 

Segundo MIRABETE (2002), confere a possibilidade de controle das ações da 

autoridade penitenciária pelo Poder Judiciário ou demais órgãos do Estado. Assim, é 

permitido ao preso dirigir-se à autoridade judiciária ou outras competentes, vedada 

qualquer tipo de censura, para solicitar ou encaminhar algum pedido ou reclamação, 

conforme previsto em lei. 

 

3.1.10. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 

leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons 

costumes. 

 

A execução penal é destinada ao processo de reinserção social do apenado, 

não devendo, dessa maneira, excluí-lo do mundo exterior. Dessa forma, o preso tem 

direito à liberdade de informação e expressão, ou seja, de estar informado dos 

acontecimentos, porque a sua estadia na prisão não deve ter como significado a 

marginalização da sociedade.  

 

3.1.11. Outros Direitos  

 

Segundo MIRABETE (2002) relaciona  outros direitos, proporcionalidade na 

distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação: Se, de um lado, se 

exige que o preso trabalhe, também são necessários momentos de descanso e de 

recreação.  

 

Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas 

anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena: São garantidos aos 

detentos sempre que apresentar oportunidade de tempo do preso deve ser ocupado 

com atividades esportivas ou de cunho profissional, intelectual e artístico. 

 

Audiência especial com o diretor do estabelecimento: É a permissão que deve 

ser dada ao preso de entrar em contato direto com o diretor do estabelecimento 
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prisional em qualquer dia da semana, para qualquer tipo de reclamação ou 

comunicação.  

Conforme o CNJ (2015), ala para Gestantes: Ressalta-se, que os presídios 

femininos deve ter alas para gestantes e creches para crianças maiores de 6 (seis) 

meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de acompanhar.  

 

Para Nucci (2010), que não existe a possibilidade de qualquer direito ou 

garantia individual do apenado ser considerado absoluto, sob pena de ser infringido 

outros direitos mais relevantes. 

 

No entendimento do CNJ (2015) aduz que a Lei de Execução Penal estabelece 

que para a remissão da pena o condenado que está cumprindo a pena em regime 

fechado ou semiaberto, podendo se remir através do seu trabalho ou por estudo, 

apenas uma parte do tempo de execução da pena.  

 

Houve uma Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

definindo os meios das atividades educacionais para a remição da pena através do 

estudo. No que tange as normas os presos não ligados à instituição, que já obtiveram 

a conclusão do ensino fundamental ou médio, comprovados através de exames que 

fornecem a certificação. Assim sendo, terá direito ao acréscimo de tempo necessário 

para a remição da pena prevista na Lei de Execução Penal. Segundo portal do CNJ 

(2015) 

[...] A Recomendação 44 estabeleceu também os critérios para a 
aplicação do benefício nos casos em que os detentos se dedicam à 
leitura. Uma das questões esclarecidas foi justamente a dos presos 
que estudam sozinhos e, mesmo assim, conseguem obter os 
certificados de conclusão de ensino fundamental e médio, com a 
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de 
Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), respectivamente [...] 

 
Para o CNJ (2015) entretanto, na assistência do egresso no sistema 

penitenciário o preso obtém do direito para orientação a reintegração na sociedade, 

havendo permissão quando necessária for ao alojamento, alimentação durante dois 

meses e ajuda para adquirir um trabalho.  
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Igualdade de tratamento, salvo quanto à exigência da individualização da pena: 

e garantido aos presos o tratamento igualitário todos possuem os mesmos direitos e 

deveres, e qualquer tipo de limitação fica proibido, exceto no que tange à 

individualização da pena. 

 

3.2. APAC 

 

Segundo Ana Paula Faria (2018), o referido método surgiu em São José dos 

Campos (SP) em 1972 e foi arquitetado pelo advogado e jornalista Mario Ottoboni 

juntamente com grupo de amigos cristão. Hoje está instalada na cidade de Itaúna/MG 

se tornando uma referência nacional e internacional, comprovando a probabilidade de 

humanizar o cumprimento da pena.  

 

Assim sendo, a aplicação deste método é amparada pela Constituição Federal 

para sua atuação nos presídios, trabalhando com os princípios fundamentais, a 

valorização humana, havendo sempre Deus a fonte de tudo. Seu objetivo e suscitar a 

humanização dos presídios, trazendo sempre a finalidade da pena. Por sua vez seu 

propósito é impedir a reincidência novamente nos crimes e trazer soluções para que 

o condenado se recupere e volte à reintegração social. Ao entendimento de Ana Paula 

Faria (2018) 

 

 Para Ana Paula Faria (2018) APAC significa (Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados), sendo uma entidade civil, sem fins lucrativos, que  

dedica-se a recuperação e reintegração social dos presos, as penas privativas de 

liberdade com intuito de proteção às vitimas e a sociedade. Age como uma entidade 

auxiliar do Poder Judiciário e Executivo, simultaneamente na execução penal e na 

administração do cumprimento das penas privativas de liberdade. Por sua vez aduz 

em sua filosofia, (matar o criminoso e salvar o homem) através de uma disciplina 

rígida, havendo respeito, ordem, trabalho e ajuda da família do condenado. 

 

Existem algumas diferenças entre o atual Sistema Penitenciário é a APAC, traz 

consigo um estudo inovador e eficaz, capaz de ressocializar os presos e inseri-los 

novamente na sociedade dando uma nova oportunidade ao preso. 
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Conforme mencionado pela mesma, utiliza-se como método a seguinte 

maneira: tratar os condenados diretamente pelos seus nomes valorizando o individuo, 

individualização da pena, voluntários através da comunidade local, sendo o único 

estabelecimento prisional que oferece a divisão dos três regimes penal, fechado, 

semiaberto e aberto com instalações independentes e apropriada para o 

desenvolvimento das atividades, a religião é fator essencial da recuperação, a 

valorização humana é a base da recuperação promovendo o reencontro do 

recuperando com ele mesmo, o preso tem direito assistência médica, psicológica e 

jurídica prestada pela comunidade.  

 

O presidio de Paracatu-MG aderiu ao método APAC, tem se desenvolvido com 

eficiência. Recentemente o Ministro da Justiça Osmar Serraglio visitou este novo 

sistema prisional, podendo conhecer todo trabalho de ressocialização desenvolvido 

através da APAC. Durante sua visita elogiou a instituição, garantiu que irá levar esse 

projeto ao Governo Federal, para que possa ser desenvolvidos nos demais presídios 

de todo país. Para o PIPULAR (2017) 

 

Segundo o POPULAR (2017), no estado de Goiás, a cidade de Paraúna 

pretende desenvolver em seu sistema prisional o método APAC, será utilizado como 

procedimento de ressocialização. Através do Ministério Público de Goiás este projeto 

será implantado no sistema prisional com intuito para iniciar no ano de 2019.  

 

Para o CNJ (2017) entende-se que APAC e um grande meio de ressocialização 

ao condenado, havendo o desenvolvimento do trabalho, educação, podendo ser 

tratado com dignidade, os voluntários e funcionários são responsáveis pela 

preparação dos presos para seu retorno a sociedade. 

 

Relaciona Ana Paula Faria (2018), o método abordado entende que o ser 

humano pode recuperar-se, entretanto, desde que possua um método adequado, 

contendo em seu desenvolvimento elementos fundamentais, para a recuperação do 

condenado.  

 

Ana Paula Faria (2018) elenca alguns desses métodos desenvolvidos, 

participação da comunidade na recuperação e ajudando, trabalho, religião, assistência 
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jurídica, assistência à saúde, valorização humana, a família, o voluntário e sua 

formação, Centro de Reintegração Social- possuindo três pavilhões destinados ao 

regime fechado, semiaberto e aberto, mérito do recuperando, a jornada de libertação 

com Cristo. 

 

No entendimento de Ana Paula Faria (2018) relaciona que os recuperando 

podem cursar cursos supletivos e profissionais, o desenvolvimento do trabalho e 

importante para os recuperando que praticam trabalhos laboraterápicos no regime 

fechado, já no regime semiaberto cuida-se da mão de obra especializada em oficinas 

profissionalizantes instaladas dentro dos centros de reintegração, entretanto, no 

regime aberto o trabalho desenvolvido tem o enfoque da inserção social, podendo o 

preso trabalha fora do presidio prestando serviços à comunidade. 

 

Por sua vez, oferece as famílias assistência e as vitimas, ressalta-se que os 

recuperando fica em menor número de pessoas juntas, para evitar a formação de 

quadrilhas dos mais fracos com os poderosos. Entretanto, a escolta e realizada 

através dos voluntários. 

 

Segundo Ana Paula Faria (2018) relaciona que: 

 

[...] No Centro de Reintegração Social de Itaúna não há agente da 
Polícia Civil ou Militar, sendo administrado por funcionários e 
voluntários e é a segunda instituição prisional no mundo a cuidar dos 
presos sem a polícia (a primeira foi a de São José dos Campos) [...] 
 
 

No entendimento de Ana Paula Faria (2018) está entidade não recebe 

renumeração para o desenvolvimento do seu trabalho com os condenados. Tem se 

mantido através de doações de pessoas físicas, jurídicas e religiosas, através de 

parcerias e convênios com o Poder Público, instituições educacionais e outras 

entidades. 

 

Portanto, e um desafio à participação da comunidade para romper os 

preconceitos, sendo necessário um preparo da equipe de trabalho. E fundamental 

para que o projeto de certo a colaboração de todos os entes envolvidos, Poder 
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Judiciário, Ministério Público, Prefeitura, as comunidades empresariais, religiosas, e 

voluntários. Ana Paula Faria (2018) 

 

3.3 O Trabalho e a Educação Como Ferramenta De Ressocialização 

 
 

O atual sistema prisional tem se apresentado ineficaz em seu sistema de 

recuperação ao condenado, não oferecendo condições digna ao preso, trabalho e a 

educação que são meios eficazes para a ressocialização e reintegração do apenado, 

permitindo o crescimento profissional e pessoal, assim, podendo retorna a sociedade.  

 

Sendo assim, traz consigo um papel fundamental a ressocialização tendo 

importância ao Estado, à sociedade e, sobretudo para o preso. Assegurar apenas 

condições básicas para a vida do condenado não é o suficiente, precisa mais além do 

que isso, sendo necessário tratamento psicológico, capacitação profissional, e estudo. 

 

O sistema penitenciário tem sido a verdadeira escola do crime, o detento se 

depara com uma realidade triste e de valores invertidos. Portanto, se faz necessário 

a remição na execução penal, adquirindo suma importância para estimulação ao 

detento ao ingressar em atividades laborativas, educacionais, com intuito de reduzir a 

pena e a estimular a uma nova vida com incentivo de buscar uma identidade 

profissional, trazendo uma nova perspectiva para o mercado de trabalho e convívio 

social. 

 

Segundo Greco (2014) as penitenciarias não tem desenvolvido atividades 

laborativas ao apenado, entende-se, que o índice de tentativas de fuga e maior ao 

daquelas em que os detentos atuam em atividades produtivas, estando trabalhando e 

aprendendo. 

 

Para Greco (2014), ele em suas lições refere-se que o trabalho do apenado 

traz: 

[...] O trabalho do preso, sem dúvida alguma, é uma das formas mais 
visíveis de levar a efeito a ressocialização. Mais do que um direito, a 
Lei e Execução Penal afirma que o condenado à pena privativa de 
liberdade está obrigado ao trabalho interno na medida de suas 
aptidões e capacidade (art. 31). Apenas os presos provisórios (art.31, 



42 
 

parágrafo único, da LEP) e o condenado por crime político (art. 200 da 
LEP) não estão obrigados ao trabalho. O trabalho do preso será 
remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a três 
quartos do remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser 
inferior a três quartos do salário mínimo (art. 29, caput, da LEP).  

 
No entendimento de Greco (2014), o trabalho traz uma importância psicológico-

social ao preso, para o condenado que esteja cumprindo a sua pena no regime 

fechado ou semiaberto poderá remir, através do trabalho, parte do tempo da execução 

da pena, conforme estabelece no art. 126 da Lei de Execução Penal. 

 

Segundo lição de Mirabete citado por Greco (2014) aduz não caberá à 

aplicação do instituto da remição através do trabalho aos condenados que cumprem 

sua pena em regime aberto. 

 

De acordo com Greco (2014), aduz que: 

[...] a remição é um direito dos condenados que estejam cumprindo a 
pena em regime fechado ou semiaberto, não se aplicando, assim, ao 
que se encontra em prisão albergue, já que a este incumbe submeter-
se aos papéis sociais e às expectativas derivadas do regime, que lhe 
concede, a nível objetivo, a liberdade do trabalho contratual. Pela 
mesma razão, aliás, não se concede a remição ao liberado 
condicional. Também não tem direito à remição o submetido a pena 
de prestação de serviço à comunidade, pois o trabalho, nessa espécie 
de sanção, constitui essencialmente da pena [..]  
 

  Relaciona Greco (2014) no dia 29 de junho de 2011, foi publicada a Lei n° 

12.433, alterando o art. 126 da Lei de Execução Penal possibilitando a remição 

através do estudo. Assim sendo, o preso que estiver cumprindo pena no regime aberto 

ou semiaberto e o que estiver usufruindo liberdade condicional poderá remir, 

frequentando cursos de ensino regular ou de educação profissional, por parte do 

tempo de execução da pena ou do período de prova, observando o disposto no inciso 

I do § 1° do art. 126 da Lei de Execução Penal. Aplicando-se, também na prisão 

cautelar (art. 126, §§ 6° e 7°, da LEP). 

 

As atividades estabelecidas através do estudo tem seu desenvolvimento de 

forma presencial ou por metodologia à distância devendo ser certificadas pelas 

escolas educacionais competentes de acordo com os cursos oferecidos. Para a 

remição nas horas de estudo e acrescido de 1/3 (um terço) na conclusão do ensino 
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fundamental, médio ou superior ao comprimento da pena, devendo ser certificado 

pelos devidos órgão competente da educação. Segundo Greco (2014). 

 

Segundo Sintia Menezes Santos (2005), dessa maneira o sistema penitenciário 

não tem atingido a ressocialização dos apenados, havendo superlotação, celas 

precárias, a falta de treinamento dos funcionários pela reeducação dos detentos, 

gerando fatores negativos para a recuperação dos presos. 

 

 Consequentemente a reincidência tem aumentado cada vez mais, podendo 

constatar que são indivíduos que após o cumprimento da pena volta a cometer crimes 

piores do que cometia antes, agindo como se estivesse revoltado com sua vida após 

a prisão. Para Sintia Menezes Santos (2005). 

 

Percebe-se, que o atual sistema prisional precisa desenvolver programas 

educacionais voltados para jovens e adultos durante o cumprimento da sua pena, para 

trabalhar a construção do apenado ao regressar na sociedade, devendo ensinar 

conceitos fundamentais como família, amor, dignidade, liberdade, vida, morte, 

cidadania dentre outros. No entendimento de Sintia Menezes Santos (2005). 

 

De acordo com Ingrid Freire da Costa Vieira (2016), o estado de São Paulo, por 

exemplo, tem tido bons resultados nesse sentido, através da Fundação Professor Dr. 

Manoel Pedro Pimentel (FUNAP), que se responsabiliza pela educação no sistema 

prisional paulista desde 1979. Segundo o site da instituição, ela possui escolas em 

107 unidades prisionais e atende cerca de 16.000 presos. Uma prática positiva de seu 

programa é o método de iniciação à docência, pelo qual são formados monitores entre 

os presos, que auxiliam, juntamente com os professores concursados, no processo 

de aprendizagem dos colegas.  

 

Para Ingrid Freire da Costa Vieira (2016) APAC apresenta para os presos 

benefícios, trazendo em vista ser um processo humanitário e favorável a 

ressocialização dos condenados à pena privativa de liberdade. Devendo esse método 

ser utilizado em todo sistema prisional para ressocialização do apenado. 

 
 



44 
 

3.4 Dificuldades enfrentadas na ressocialização 

 
O atual sistema penitenciário brasileiro vive um verdadeiro esgotamento 

gerencial. Essa realidade penitenciária vem desde o tempo arcaico, os 

estabelecimentos prisionais, tem apresentado para os detentos um verdadeiro 

descaso ao ser humano, aonde o preso é obrigado a se amontoa com outros nas celas 

estando, sujas, úmidas, e superlotadas. 

 

O sistema prisional tem o dever de garantir ao infrator condições que 

assegurem a dignidade da pessoa humana, sendo este, um princípio constitucional 

que preside os demais direitos e garantias fundamentais. O termo ressocializar, traz 

a ideia de fazer com que o preso tenha novamente uma oportunidade na sociedade. 

 

Existe uma divergência entre a legislação e o atual sistema penitenciário 

gerando diversos fatores negativos. Ao invés do estado promover meios de 

ressocialização ajustados no processo de humanização da pena, tem estimulado a 

violência entre os detentos, sendo que o adequado seria aplicação da pena é a 

ressocialização, estando previsto na legislação. Segundo José Cicero de Oliveira 

Junior (2016) 

 

Diz em sua precisa lição Segundo José Cicero de Oliveira Junior (2016): 

 
[...] Segundo o último relatório divulgado pelo Departamento 
Penitenciário Nacional – DEPEN (2006), o sistema penitenciário 
brasileiro apresentou a maior população prisional da América Latina 
em 2005. Segundo dados oficiais do relatório, em dezembro de 2005, 
o Brasil apresentou uma população prisional de 361.402 mil 
presos para apenas 206.559 mil vagas do sistema penitenciário. E se 
não bastasse o problema da superpopulação, ainda surgem 
problemas com rebeliões, motins, maus-tratos, desrespeito aos 
direitos humanos e outros [...]   
 

A infraestrutura do sistema carcerário encontra-se inadequada, 

impossibilitada em abrigar os presos com a devida segurança, insuficiência de 

estabelecimentos carcerários. 

 

Deste modo, a precariedade que se encontra o sistema carcerária estando 

toda sua infraestrutura inadequada, impossibilitado em abrigar os presos com a 
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segurança mínima necessária. Diante, dessa situação tende aumentar a 

criminalidade, e a insuficiência de estabelecimentos que possam abrigar com 

dignidade o preso.  No entendimento de José Cicero de Oliveira Junior (2016) 

 

É complexo falar em ressocialização dos presos, quando o sistema 

prisional não apresenta as condições para aplicação do que está constituído, no 

artigo. 83 da Lei de Execução Penal que prevê:  

 

[...] O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas 

dependências com áreas e serviços destinados a da assistência, educação, trabalho, 

recreação e pratica esportiva [...]. (BRASIL, ANO) 

 

O processo de ressocialização se inicia no momento em que o Estado oferece 

ao apenado condições, que no futuro farão com que ele seja reinserido na sociedade 

e não volte a reincidir, fator esse extremamente relevante nos tempos atuais. A 

finalidade é tratar o preso com dignidade, resgatando sua autoestima, proporcionando 

a ele condições para um amadurecimento pessoal, além de efetivar projetos que 

tragam um aproveitamento profissional. 

 

A ressocialização nada mais e que reinserir o apenado novamente a 

sociedade, podendo reeducar dando oportunidade de um novo recomeço, assim, 

respeitando as regras impostas. Desta maneira, a ressocialização e um ato de 

vontade do cidadão, podendo ser considerada uma necessidade ao cumprimento 

dos seus direitos e deveres. José Cicero de Oliveira Junior (2016) 

 
Aduz José Cicero de Oliveira Junior (2016), em seu entendimento que: 

 

[...] Por meio do reconhecimento da necessidade da ressocialização 
do indivíduo infrator, a pena de prisão passa a ter um novo fim, além 
da simples exclusão e retenção, passa a ter uma direção social e 
preparação para o seu regresso à sociedade, alavancando a 
interrupção do comportamento reincidente [...]  

 

Ressalta-se, que a privação da liberdade não é um meio de ressocialização, a 

pena tem sido vista apenas como uma forma de punição ao condenado. De acordo 

com José Cicero de Oliveira Junior (2016) 
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 O propósito não é apenas ressocializar, e devolver a dignidade ao preso, 

podendo ser tratado como um ser humano, tendo todos os seus diretos garantidos, 

incentiva-lo a desenvolver projetos de profissionalização, assim, mostrando que pode 

ter um novo recomeço em sua vida.   

Segundo Helio Romão Rigaude Pessoa (2016) aduz: 

[...] O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
sustenta que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem 
agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”. Levando-
se em consideração que o sujeito praticou o crime e o texto do 
dispositivo citado, é inquestionável que o indivíduo seja punido pelo 
crime que cometeu, mas, contudo, não sejamos cruéis e não 
esqueçamos que aquele condenado também é um ser humano e 
deve ser tratado e respeitado com humanidade [...]  
 
 

A finalidade da execução penal possui como elemento o cumprimento da 

pena, a ressocialização do apenado, entretanto, não tem cumprindo os resultados 

esperados na ressocialização do apenado, ocasionando assim a crise que se 

encontra o sistema prisional. Destarte, que se faz necessário em todo sistema 

prisional o desenvolvimento da ressocialização, instituindo projetos voltados para 

que o preso consiga se reintegrar novamente a sociedade. 

 

Ressaltasse que o conceito de reincidência criminal esta disposto no artigo 63 

do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, 

depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha 

condenado por crime anterior”. 

 

Pesquisa realizada no ano de 2015, através do Instituto Residência Criminal no 

Brasil- IPEA. Observa-se, que a faixas etária predominante dos apenados no 

momento do crime consistiram entre 18 a 24 anos, com 42,1% total de casos – 44,6% 

entre os não reincidentes e 34,7% entre os reincidentes. 

 

Essa diferença proporcional entre reincidentes e não reincidentes evidenciados 

nas faixas etários se explicam pelo corte da idade mínima para a imputabilidade penal, 

que é aos 18 anos. 
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Sendo assim, podemos observar que ainda existem alternativas para o sistema 

prisioneiro, estando muitas delas previstas na própria legislação. O que falta é a 

obrigação para que sejam postas em praticas os atos que busquem reduzir a violência 

e que ajudem na recuperação do preso, uma vez que a finalidade da pena não se 

caracteriza apenas em punir, do mesmo modo também ressocializá-lo. 

 

Conforme, mencionado anteriormente existem algumas diferenças entre o atual 

Sistema Penitenciário e a APAC, traz consigo um estudo inovador e eficaz capaz de 

ressocializar os presos e inseri-los novamente na sociedade, respeitando seus direitos 

e garantias fundamentais. 

 

 Segundo Ana Paula Faria (2018), APAC trata os condenados diretamente 

pelos seus nomes valorizando o individuo, individualização da pena, voluntários 

através da comunidade local, sendo o único estabelecimento prisional que oferece a 

divisão dos três regimes penal, fechado, semiaberto e aberto com instalações 

independentes e apropriada para o desenvolvimento das atividades, a religião é fator 

essencial da recuperação, a valorização humana é a base da recuperação 

promovendo o reencontro do recuperando com ele mesmo, o preso tem direito 

assistência médica, psicológica e jurídica prestada pela comunidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ressocialização visa dar ao preso o suporte necessário para reintegrá-lo a 

sociedade, neste processo busca compreender os motivos que levaram o apenado 

a praticar tal delito, dando a ele uma nova chance e um futuro melhor. 

 

 O direito do preso está previsto no artigo 41 da Lei 7.210/184 de Execução 

penal, consiste em alimentação, suficiência e vestuário, atribuição do trabalho e sua 

renumeração, previdência social, proporcionalidade na distribuição do tempo para o 

trabalho, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, pode-

se notar que consistir em direitos não aplicados da forma adequada. 

 

Quando se visualiza o sistema penitenciário na ressocialização do apenado, 

compreender que é função do Estado aplicar medidas políticas socioeducativas com 

o intuito de melhorar a condição social do indivíduo destinado ao cumprimento da 

pena, indivíduos estes, que precisa estar ciente das suas responsabilidades quanto a 

sociedade. 

 

Ressaltasse que a reincidência criminal esta disposto no artigo 63 do Código 

Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de 

transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado 

por crime anterior”. 

 

No ano de 2015 (dois mil e quinze), através do Instituto Residência Criminal no 

Brasil- IPEA, observa que fica ainda constatado, que as faixas etárias predominante 

dos apenados no momento do crime consistiram entre 18 a 24 anos, com 42,1% total 

de casos – 44,6% entre os não reincidentes e 34,7% entre os reincidentes. 

 

Essa diferença proporcional entre reincidentes e não reincidentes evidenciados 

nas faixas etárias se explicam pelo corte da idade mínima para a imputabilidade penal, 

que é aos 18 anos. 
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Entretanto ao analisar o intuito da ressocialização no bom aproveitamento dos 

programas aplicados ao preso como prestação de assistência jurídica, à saúde, 

educação, trabalho, religião, assim como a garantia da visita. 

 

Podemos observar que ainda existem alternativas para o sistema prisional, 

estando muitas delas previstas na própria legislação. O que falta é a obrigação para 

que sejam postas em praticas os atos que busquem reduzir a violência e que ajudem 

na recuperação do preso, uma vez que a finalidade da pena não se caracteriza apenas 

em punir, do mesmo modo também ressocializá-lo. 
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