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RESUMO 

 

O foco deste trabalho é trazer o não funcionamento do sistema atual. A reincidência 
e os seus motivos. Sabe-se que a reincidência decorre, principalmente, pelo fato do 
sistema prisional se encontrar em verdadeira falência crônica, não sendo um 
elemento apto a recuperar o condenado, que, quando inserido no sistema 
carcerário, não perde apenas a sua liberdade, mas, principalmente, a sua dignidade. 
Assim, acaba saindo do âmbito carcerário pior do que antes de ingressar no 
sistema. Existem alguns mecanismos que estão sendo instituídos em prol do 
condenado, como, por exemplo, a cidadania nos presídios, mas que, por si só, não é 
suficiente para reverter o atual cenário, sendo necessária uma atuação conjunta de 
todos os envolvidos, especialmente do Estado.   
 

Palavras-chave: Condenado. Penitenciária. Falência Crônica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a realidade do sistema 

prisional brasileiro nos dias atuais. 

Para tanto, faz-se necessário analisar alguns aspectos que se mostram 

inerentes a espécie, como, por exemplo, a origem e evolução das prisões, os 

sistemas penitenciários (pensilvânico, o qual possui isolamento integral, seja diurno 

ou noturno; auburniano, com isolamento noturno, mas com a possibilidade do 

apenado exercer atividades laborais durante o dia; e, ainda, o progressivo, que 

proporciona a possibilidade do indivíduo progredir no regime, mediante bom 

comportamento). 

Questões vinculadas à prisão no Brasil, espécies de penas, 

estabelecimentos penais, além dos princípios que regem a execução da pena 

também se mostrarão de suma importância para a confecção do presente estudo. 

Entretanto, o fator primordial que instigou a realização do deste trabalho diz respeito 

à falência no sistema penitenciário, mormente a questão da superlotação e a 

reincidência dos criminosos. 

Isso porque, é importante ressaltar que muito se discute acerca do excesso 

dos presos, sejam provisórios ou definitivos, o que acaba ocasionando uma 

superlotação carcerária, inviabilizando a possibilidade do Estado em manter as 

condições básicas para o apenado, extirpando todo e qualquer direito que garanta a 

dignidade do apenado como ser humano. 

Muitos acreditam que se faz necessário mais investimento em cadeias 

públicas, pois com um espaço mais amplo é possível recolher todos os delinquentes, 

sem que a sua dignidade reste ceifada. Contudo, sabe-se que a ampliação dos 

estabelecimentos prisionais no Brasil está muito longe de acontecer, vez que há 

muito dinheiro sendo gasto com corrupção, dentre outras questões que não será 

objeto desta pesquisa. 

Os dados acerca da reincidência mostram claramente a falência do sistema 

prisional, mediante índices alarmantes, fazendo com que o Brasil esteja em terceiro 

lugar com o maior número de reclusos, consoante restará abordado no decorrer do 

presente estudo.  

Por outro lado, visando efetivar os direitos dos apenados, tem-se a 

Associação e Proteção e Assistência ao Condenado, sendo gerido por um grupo de 
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pessoas sem que haja qualquer interferência estatal. Traz como finalidade precípua 

a humanização durante o cumprimento da pena, com vistas a minimizar o índice de 

reincidência. 

Já o Poder Público trouxe à questão da Cidadania nos Presídios, de modo a 

viabilizar o melhoramento no sistema penitenciário, consoante restará demonstrado 

a seguir. 
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2 ASPECTOS GERAIS ACERCA DA PENA 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar aspectos vinculados à pena e 

tratará da origem e evolução das prisões, além da criação do sistema penitenciário, 

abrangendo-se, neste ponto, o sistema pensilvânico, o sistema auburniano e o 

sistema progressivo. 

 

2.1 BREVE SÍNTESE ACERCA DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DAS PRISÕES 

 

De acordo com o entendimento de Masson (2015, p. 123), "pode-se afirmar, 

com segurança, que a história da pena e, consequentemente, do Direito Penal, 

embora não sistematizado, se confunde com a história da própria humanidade". 

Não há dúvidas de que o Direito Penal está longe do que deveria ser, vez 

que não foi criado, tampouco modificado, com vistas a solucionar os problemas 

atrelados à criminologia, desde os tempos remotos. Ressalta-se que o mesmo 

passou por diversos períodos, não sendo possível verificar quando termina um, 

começando o outro. De acordo com Prado (2013, p. 22): 

 

[...] o Direito Penal atravessou várias fases em seu processo de evolução, 
fases estas que não se apresentam de maneira estanque, mas que 
integram umas com as outras e, inclusive, convivem, dividindo o mesmo 
momento histórico, formando as características de dada etapa do processo 
evolutivo. 

 

É importante frisar que na Idade Antiga sobressaiu o Direito Penal Grego e o 

Direito Penal Romano.  

De acordo com Cunha (2015, p. 44/45), "[...] o direito penal grego evoluiu da 

vingança privada, da vingança religiosa para um período político, assentado sobre 

uma base moral e civil", ao passo que no Direito Penal Romano, "ainda que em 

menor escala, fomentava penas cruéis e desumanas, como a morte, trabalhos 

forçados, mutilação e flagelação, abusando do exílio e da deportação (interdictio 

acquae et igni)".   

Na Idade Antiga, Bitencourt (2010) esclarece que e pena privativa de 

liberdade restou totalmente desconhecida, vez que o encarceramento do 

delinquente, na época, não possuía caráter penalizador, posto que se fundava em 

outras razões, como a guarda dos réus até o momento de seu julgamento.  
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Por consequência, na Idade Média a privação de liberdade também possuía 

a finalidade de custódia, tal como era na Idade Antiga, conforme pondera Bitencourt 

(2010, p. 508): 

 

Durante todo o período da Idade Média, a ideia de pena privativa de 
liberdade não aparece. Há, nesse período, um claro predomínio do direito 
germânico. A privação da liberdade continua a ter uma finalidade custodiai 
aplicável àqueles que foram submetidos aos mais terríveis tormentos 
exigidos por um povo ávido de distrações bárbaras e sangrentas. A 
amputação de braços, pernas, olhos, língua, mutilações diversas, queima 
de carne a fogo, e a morte, em suas mais variadas formas, constituem o 
espetáculo favorito das multidões desse período histórico. 

 

Importante mencionar que o Direito Penal da Idade Média albergava, 

principalmente, o Direito Penal Germânico e o Direito Penal Canônico. De acordo 

com Masson (2015), o Direito Penal Germânico baseava-se nos costumes, vez que 

não havia um regramento escrito, subsistindo penas de morte, assim como 

mutilações e exílio, por exemplo. Já o Direito Penal Canônico era regido pela Igreja 

Católica, mediante um procedimento inquisitivo, pois abrangia a utilização de penas 

cruéis e de tortura. 

Salienta-se, ainda, que na Idade Média surgiu a prisão de Estado e a prisão 

eclesiástica. Bitencourt (2010) esclarece que na prisão de Estado eram recolhidos 

os inimigos do poder, nos casos em que ocorressem delitos de traição, trazendo em 

seu âmbito duas modalidades, quais sejam: a prisão custódia, local onde o réu 

aguardava a aplicabilidade da verdadeira execução, e a detenção temporal ou 

perpétua. Já a prisão eclesiástica dizia respeito aos clérigos rebeldes, recolhendo os 

infratores para que os mesmos, mediante oração e penitência, restassem 

arrependidos do mal ocasionado.  

Por sua vez, a Idade Moderna, que foi influenciada sobremaneira pelo 

Iluminismo, trouxe à tona a questão do período humanitário, tendo como precursor 

Cesare Bonesana. Nesse ínterim, o livre-arbítrio ganha forte importância para o 

direito penal e, sendo assim, conforme esclarece Masson (2015, p. 131): 

 

Sob o influxo do iluminismo, destaca-se a clássica obra Dos delitos e das 
penas, de Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria. 
[...] 
Surge a questão do livre-arbítrio, ou seja, o homem pratica um crime 
consciente de sua conduta antissocial. Como consequência do controle do 
indivíduo sobre os seus atos, decorre que a pena deve ser sempre 
legalmente prevista, para que todos saibam diferenciar o vedado do 
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permitido e escolher o caminho a trilhar, devendo ainda a sanção penal 
guardar proporcionalidade com o crime praticado, na medida exata da 
retribuição necessária.  

 

Segundo Estefam e Gonçalves (2012, p. 69), com o advento da Idade 

Moderna restou vivenciada "[...] uma transição fundamental em matéria de Direito 

Penal. Sob o império dos Estados Absolutistas, o Direito Penal persistia 

caracterizando-se pela difusão do terror, mas, com o passar dos tempos, tornou-se 

mais humano, convergindo para sua feição atual".  

Surge, assim, a ideia de que as penas deveriam ser proporcionais ao delito 

cometido e, para tanto, subsistia a necessidade das penas serem claras, dotadas de 

precisão, consoante aduz Masson (2015), tanto, no cenário internacional, quando no 

cenário nacional. 

Assim, partindo-se para o contexto histórico das prisões no Direito Brasileiro, 

que começou, basicamente, no Período Colonial, por meio das Ordenações 

Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Masson (2015) assevera que nas Ordenações 

Afonsinas as penas eram dotadas de crueldade, mantendo a prisão caráter 

preventivo, eis que lá permanecia o delinquente, com vistas a evitar eventual fuga. 

Da mesma forma, nas Ordenações Manuelinas, as penas eram cruéis, sendo as 

mesmas aplicadas pelos donatários, ante a existência das capitanias hereditárias. 

Diverso não ocorria nas Ordenações Filipinas, eis que as penas eram crudelíssimas, 

arbitrárias, sendo utilizadas, inclusive, penas de morte e sanções bárbaras. 

Com o advento do Código Penal do Império de 1830, houve manifesto 

desenvolvimento no direito positivo, simbolizando uma verdadeira ruptura com a 

época colonial, conforme Estefam e Gonçalves (2012). 

Nesse contexto, Cunha (2015, p. 50) aduz que o aludido diploma legal surgiu 

"[...] fomentando um direito penal protetivo e humanitário, permitindo a 

individualização da pena, criando agravantes e atenuantes, estabelecendo 

julgamento especial para menores de 14 anos".  

O Código Penal da República, de 1890, foi rotulado como sendo o pior 

diploma legislativo da história, vez que trouxe à tona um regramento atrasado, que 

ignorou o movimento positivista, conforme afirma Bitencourt (2012). 

Nesse sentido, Prado (2008, p. 117) explica que: 

 

Com o advento da República, Baptista Pereira teve o encargo de elaborar 
um projeto de Código Penal, o que foi feito, e em 11 de outubro de 1890 era 
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convertido em lei. Nas condições em que o trabalho foi realizado, não se 
podia esperar muito do novo diploma legislativo penal.  
[...] 
Com o passar do tempo, o primeiro Código Penal da República ficou 
profundamente alterado e acrescido de inúmeras leis extravagantes 
tendentes a completá-lo. Daí, a Consolidação das Leis Penais de Vicente 
Piragibe, oficializada em 1932. 

 

Posteriormente, restou promulgado o Código Penal de 1940, que, embora 

tenha passado por algumas alterações, vige até os dias atuais. Uma das inovações 

trazidas foi a Lei 7.209, de 1984, na medida em que trouxe sanções mais 

humanitárias, bem como inseriu as penas alternativas além do dias-multa, 

consoante Bitencourt (2012). 

Ademais, consoante delimitado por Jesus (2011, p. 565), "a reforma penal 

de 1984, tal como o fizera o CP de 1940, não adotou o sistema progressivo, mas um 

sistema progressivo (forma progressiva de execução), visando à ressocialização do 

criminoso".  

Veja-se que nos primórdios da sociedade a penalização era imposta de 

maneira cruel, o que feria sobremaneira a dignidade dos condenados, que muitas 

vezes eram tratados de maneira degradante. Assim sendo, conforme Cunha (2015), 

o Direito Penal, paulatinamente, foi evoluindo com o objetivo de tornar mais humana 

a pena e, assim, afastar as punições que vão de encontro com a sua finalidade. 

 

2.2 CRIAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

2.2.1 Sistema pensilvânico 

 

Consiste o sistema pensilvânico em um isolamento solitário, sendo instituído 

com o objetivo de que o aprisionamento dos acusados não fosse mais regado por 

promiscuidade, servindo também para que o apenado, individualmente, refletisse 

sobre o mal causado a outrem, o que faz com que o mesmo seja dotado de 

importância, pois além de reduzir tratamentos maléficos, ainda atua de maneira com 

que o indivíduo seja tratado de maneira singular, afastando-se do contato com 

outros presos que muitas vezes por eles podem ser influenciados. 

O sistema pensilvânico, também denominado como celular, foi influenciado 

sobremaneira por Benjamin Franklin e William Badford, tendo como finalidade 

precípua o isolamento do preso, conforme esclarece Bitencourt (2010). 
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Assim, o sistema da Filadélfia, ou solitary system, foi adotado na prisão de 

Walnut Street Jail, mormente em 1775, ocasião em que o condenado foi isolado em 

sua cela, sem qualquer contato com os demais presos, com o fito de que refletisse 

acerca de seus atos, bem como deles se arrependessem, consoante Estefam e 

Gonçalves (2012). 

Segundo Jesus (2011, p. 565), "de acordo com o sistema de Filadélfia, o 

sentenciado cumpre a pena na cela, sem sair, salvo em casos esporádicos".  

Dentro desse contexto, nota-se que o aludido sistema reduzia os gastos 

atinentes à vigilância, bem como impedia a introdução de uma organização industrial 

nas prisões, vez que havia manifesta segregação individual no sistema. De acordo 

com Bitencourt (2010, p. 147), "as características essenciais dessa forma de purgar 

a pena fundamentam-se no isolamento celular dos intervalos, a obrigação estrita ao 

silêncio, a meditação e a oração".  

Sobre o tema, Prado (2008, p. 504) pondera que: 

 

Em verdade, esse primeiro sistema penitenciário visava à organização do 
caos existente nos estabelecimentos prisionais da época. Consistia em uma 
tentativa de sistematização da execução da pena privativa de liberdade, 
com vistas à superação de inúmeros problemas (promiscuidade, fuga, 
rebeliões, higiene deficitária, entre outros). Apesar de simbolizar um efetivo 
avanço, são muitas as objeções feitas a esse sistema, que, calcado na 
segregação e no silêncio, não proporcionava a reinserção social do 
condenado. 

 

Nesse contexto, tem-se que o sistema pensilvânico possui diversas 

características, a saber: isolamento; obrigação de ficar silente; e, ainda, utilização da 

meditação e oração, conforme Bitencourt (2012). 

 

2.2.2 Sistema auburniano 

 

De acordo com Estefam e Gonçalves (2012, p. 431), no "[...] sistema de 

Auburn, adotado em 1816 no Estado de Nova York — EUA, o preso permanecia 

isolado em sua cela durante a noite e trabalhava em silêncio na companhia de 

outros presos durante o dia". 

Sendo assim, o sistema auburniano foi criado com o objetivo de superar os 

defeitos do sistema pensilvânico, sendo uma de suas características primordiais a 
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possibilidade dos reclusos exercerem atividades laborais, embora não pudessem 

conversar entre si, mas apenas com os guardas, conforme Bitencourt (2010). 

Portanto, "no sistema de Auburn, durante o dia o sentenciado trabalha em 

silêncio junto com os outros, havendo isolamento durante a noite", consoante Jesus 

(2011, p. 565).  

Entretanto, em que pese o sistema auburniano ter sido criado com o objetivo 

de superar as insatisfações advindas do sistema pensilvânico, sobressaia diversos 

castigos cruéis, de acordo com o entendimento de Bitencourt (2010, p. 149): 

 

Tradicionalmente se criticou, no sistema auburniano, a aplicação de 
castigos cruéis e excessivos. Esses castigos refletem a exacerbação do 
desejo de impor um controle estrito, uma obediência irreflexiva. No entanto, 
considerava-se justificável esse castigo porque se acreditava que propiciaria 
a recuperação do delinquente.  

 

Contudo, conforme entende Bitencourt (2012), o sistema auburniano serviu 

apenas para a emancipação e manutenção do poder, decretando penas 

degradantes, mediante uma vigilância excessiva. 

 

2.2.3 Sistema progressivo 

 

Vale ressaltar que em meados do século XIX restou imposto de maneira 

definitiva a pena privativa de liberdade e, sendo assim, era necessário que houvesse 

uma distribuição de tempo da condenação, de modo que aquele que mantivesse 

bom comportamento pudesse fracionar o cumprimento da pena em períodos, 

conforme Bitencourt (2012). 

De acordo com Prado (2008, p. 505): 

 

Poderia o sentenciado ir, pouco a pouco, melhorando sua condição e, 
assim, reduzir a duração da pena inicialmente imposta. A princípio  
condenado passava pelo isolamento celular (período de prova), para 
depois, segundo sua conduta, trabalhar em comum dentro da penitenciária, 
em silêncio, recolhendo-se ao isolamento durante a noite. O estágio 
seguinte consistia na semiliberdade, culminando, no fim, com a liberdade 
sob vigilância até o término da pena [...]. 

 

Portanto, no sistema progressivo é dado ênfase à pena privativa de 

liberdade, afastando-se a aplicação do contido nos sistemas pensilvânico e 

auburniano, de modo que o tempo de duração da condenação seja distribuído em 
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períodos, conforme a boa conduta do indivíduo. De acordo com Bitencourt (2010), 

outro fator relevante do referido sistema é a possibilidade do detento ser incorporado 

à sociedade antes de cumprir a pena. 

Assim, Jesus (2011, p. 565) esclarece que "no sistema progressivo (ou 

inglês), há um período inicial de isolamento. Após, o sentenciado passa a trabalhar 

junto com os outros reclusos. Na última fase, é posto em liberdade condicional".  

Nesse contexto, nota-se que no sistema progressivo o cumprimento da pena 

se concretizava em diversos estágios, vez que de acordo com o mérito do 

condenado, o regime se transmudará do mais gravoso para o mais brando, 

consoante Estefam e Gonçalves (2012). 

Diante disso, o Código Penal Brasileiro passou a dispor que "as penas 

privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 

mérito do condenado [...]", conforme leitura do artigo 33, § 2.º. 
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3 APLICAÇÃO DA PENA E A SUA EXECUÇÃO 

 

Neste particular, serão analisados aspectos pertinentes às espécies de 

pena, além dos estabelecimentos penais. 

 

3.1 DAS ESPÉCIES DE PENA 

 

Por oportuno, passa-se a analisar as espécies de pena admitidas pelo 

Direito Brasileiro, como, por exemplo, a pena privativa de liberdade, a restritiva de 

direitos e a de multa. 

 

3.1.1 Privativas de liberdade 

 

Primeiramente, assevera-se que a "pena privativa de liberdade é a 

modalidade de sanção penal que retira do condenado seu direito de locomoção, em 

razão de prisão por tempo determinado", conforme Masson (2015, p. 674/675). 

É importante destacar que as penas de detenção e reclusão não se 

diferenciam apenas em relação ao regime, mas também no que tange o 

estabelecimento penal no qual se iniciará seu cumprimento, quais sejam: de 

segurança mínima, média ou máxima. Nesse passo, pontua-se que a pena de 

detenção poderá ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, e, em contrapartida, 

a pena de reclusão se dará em regime fechado, conforme esclarece Jesus (2011). 

De maneira exemplificativa, Estefam e Gonçalves (2015) explanam que será 

atribuída a pena de reclusão para as infrações mais gravosas, como o homicídio e o 

estelionato. Por sua vez, a detenção, advinda de crimes menos gravosos, incidirá 

nos casos em que subsistir lesão corporal de natureza leve ou o constrangimento 

ilegal. 

Nesse passo, o artigo 33, do Código Penal, dispõe que "a pena de reclusão 

deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em 

regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime 

fechado". 

Portanto, aduz Masson (2015) que não se mostra possível fixar, inicialmente, 

o regime fechado para o cumprimento da pena de detenção, muito embora, 
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futuramente, possa haver a regressão do regime. Em contrapartida, esclarece que a 

pena de reclusão poderá ser cumprida em qualquer dos regimes. 

Diante disso, aduz-se que "em realidade, no conjunto, permanecem 

profundas diferenças entre reclusão e detenção. A começar pelo fato de que 

somente os chamados crimes mais graves são puníveis com pena de reclusão, 

reservando-se a detenção para os delitos de menor gravidade", de acordo com 

Bitencourt (2010, p. 517).  

Assim, urge mencionar que o artigo 110, da Lei de Execução Penal, dispõe 

que "o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e 

seus parágrafos do Código Penal". 

Portanto, conforme aduz Masson (2015), o regime inicial para o 

cumprimento da pena deverá considerar alguns fatores que são relevantes, como a 

quantidade de pena estabelecida, o estudo das circunstâncias judiciais e, ainda, 

analisar se o indivíduo é reincidente.  

Nesse passo, o artigo 33, § 2.º, alínea a, preceitua que "[...] o condenado a 

pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado".  

Diante disso, insurge-se que os condenados a pena superior a oito anos 

deverão cumprir a sua pena em regime inicialmente fechado, inseridos em 

estabelecimento de segurança máxima. Segundo Bitencourt (2010), no regime 

fechado estará o condenado sujeito ao cumprimento de pena em penitenciária e, 

desde que compatíveis com as suas aptidões, bem como com a execução da pena, 

exercerá atividades laborais dentro do ambiente penitenciário. 

Em contrapartida, enfatiza-se a possibilidade do apenado prestar serviços 

fora do estabelecimento prisional, como, por exemplo, em serviços ou obras 

públicas, hipótese em que será necessário que o Poder Público tome as cautelas 

necessárias contra a fuga dos reclusos, conforme Capez (2015). 

Nesse contexto, o artigo 34, do Código Penal, estabelece que: 

 

Art. 34 - O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a 
exame criminológico de classificação para individualização da execução.   
§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento 
durante o repouso noturno.   
§ 2º - O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na 
conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde 
que compatíveis com a execução da pena.  
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§ 3º - O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou 
obras públicas.  

 

Segundo Jesus (2011, p. 569), são regras do regime fechado: 

 

No início do cumprimento da pena em regime fechado, o condenado será 
submetido a exame criminológico de classificação para a individualização 
da execução (art. 34, caput).  
Fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso 
noturno (§ 1.º).  
Dentro do estabelecimento, o trabalho será em comum, de acordo com as 
aptidões e ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis 
com a execução da pena (§ 2.º).  
É admissível o trabalho externo em serviços ou obras públicas (§ 3.º). 

 

Entretanto, em que pese à realização das atividades laborais, Cunha (2015) 

menciona que o apenado não está sujeito à Consolidação das Leis do Trabalho, 

mas, por outro lado, será remunerado, incidindo as garantias previdenciárias. 

Por sua vez, conforme explana Capez (2015, p. 380), no regime semiaberto 

o apenado "[...] cumpre a pena em colônia penal agrícola, industrial ou em 

estabelecimento similar".  

Cunha (2015) aduz que o apenado poderá ser inserido em alojamento 

coletivo, desde que, obviamente, as condições inerentes a sua dignidade sejam 

preservados, vez que o ambiente que o albergará deve ser salubre, com bom 

espaço físico, além das condições ambientais serem satisfatórias. 

Nesse passo, o artigo 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal, dispõe que "[...] o 

condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 

a 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto".  

Desde que não reincidente, o condenado a pena superior a quatro anos, 

mas inferior a oito anos, cumprirá a pena em regime semiaberto, cabendo ao Poder 

Público criar mecanismos que viabilizem a inserção do indivíduo em 

estabelecimento adequado, qual seja: colônia agrícola, industrial ou similar. O artigo 

35, do Código Penal, estabelece que: 

 

Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado 
que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto.   
§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período 
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.  
§ 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos 
supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.  
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Nesse sentido, aduz Bitencourt (2010, p. 519) que: 

 

No regime semiaberto não há previsão para o isolamento durante o repouso 
noturno. Nesse regime, o condenado terá direito de freqüentar cursos 
profissionalizantes, de instrução de 2º grau ou superior. Também ficará 
sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno, em colônia 
agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. Aqui, no regime 
semiaberto, o trabalho externo é admissível, inclusive na iniciativa privada, 
ao contrário do que ocorre no regime fechado. Este, o serviço externo, pode 
ser o penúltimo estágio de preparação para o retorno do apenado ao 
convívio social. O próximo e derradeiro passo será o livramento condicional.  

 

Enfatiza-se que de acordo com Prado (2008), faz-se necessária uma 

seleção minuciosa dos presos que irão cumprir a pena no aludido estabelecimento, 

tendo em vista o princípio da individualização da pena.  

Já o artigo 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, estabelece que "[...] o 

condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, 

poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". Assim sendo, quando a pena 

atribuída for igual ou inferior a quatro anos e, obviamente, o indivíduo não seja 

reincidente, procederá ao cumprimento da pena em regime aberto, notadamente em 

Casa de Albergado ou similar. 

Salienta-se que o cumprimento de pena em regime aberto embasa-se na 

autodisciplina do apenado, vez que permanecerá recolhido em estabelecimento 

adequado apenas no decorrer do repouso noturno e em dias de folga. Assim sendo, 

poderá trabalhar, bem como frequentar cursos, além de manter proximidade com a 

família e a sociedade, sem que haja qualquer vigilância, de acordo com Bitencourt 

(2010).  

O artigo 36, do Código Penal, assim dispõe: 

 

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de 
responsabilidade do condenado.   
§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, 
trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, 
permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.   
§ 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato 
definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, 
não pagar a multa cumulativamente aplicada.  

 

Nesse passo, Capez (2015, p. 380) esclarece que no regime aberto o 

apenado "[...] trabalha ou frequenta cursos em liberdade, durante o dia, e recolhe-se 

em Casa do Albergado ou estabelecimento similar à noite e nos dias de folga".  
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Conclui-se, portanto, que o cumprimento da pena em regime semiaberto 

será baseado na autodisciplina, além do senso de responsabilidade do apenado, vez 

que, conforme ensinam Estefam e Gonçalves (2012), o condenado permanecerá 

fora do estabelecimento prisional, sem que haja qualquer vigilância e/ou fiscalização, 

permanecendo na Casa de Albergado apenas durante a noite, assim como nos dias 

de folga. 

 

3.1.2 Restritivas de direitos 

 

Oportuno ressaltar que as penas privativas de liberdade são autônomas, isto 

é, prescinde da imposição de uma sanção detentiva para a sua fixação, conforme 

pondera Jesus (2011). 

É uma medida alternativa, eis que visa evitar que a pena privativa de 

liberdade seja imposta de maneira desnecessária nos casos em que os indivíduos 

possuírem condições pessoais favoráveis ao cumprimento da pena restritiva de 

direito, bem como a infração penal não seja dotada de gravidade, consoante explana 

Masson (2015). 

Estefam e Gonçalves (2012, p. 461) ponderam que: 

 

As penas restritivas de direitos, juntamente com a de multa, constituem as 
chamadas penas alternativas, que têm por finalidade evitar a colocação do 
condenado na prisão, substituindo-a por certas restrições (perda de bens, 
limitação de fim de semana, interdição de direitos) ou obrigações (prestação 
pecuniária, prestação de serviços à comunidade).  

 

De acordo com Capez (2015, p. 449), as penas restritivas de direitos 

poderão ser genéricas, nos casos em que proceder à substituição da pena privativa 

de liberdade, pouco importando o crime que tenha sido cometido, mas, obviamente, 

restem preenchidos os requisitos legais, e específicos, quando substituírem a pena 

privativa de liberdade, ante a prática de crimes previamente estabelecidos. 

 

Classificação das penas restritivas de direitos: são de dois tipos:  
a) genéricas: substituem as penas privativas de liberdade em qualquer 
crime, satisfeitos os requisitos legais. São a prestação de serviços à 
comunidade, a limitação de fim de semana, a prestação pecuniária e a 
perda de bens e valores;  
b) específicas: só substituem as penas privativas de liberdade impostas pela 
prática de determinados crimes. São as interdições temporárias de direitos, 
salvo a pena de proibição de frequentar determinados lugares 
(acrescentada pela Lei n. 9.714/98), que é genérica.  
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É importante ponderar que para a aplicação da pena restritiva de direito é 

necessária a presença de alguns requisitos objetivos e subjetivos. Bitencourt (2010) 

elenca como critérios objetivos a quantidade da pena aplicada, vez que não poderá 

ser superior a quatro anos; a natureza do crime que fora cometido, na medida em 

que o mesmo deverá ser culposo; além da modalidade da execução, posto que não 

poderá ter sido empregado violência ou grave ameaça. Quanto aos requisitos 

subjetivos, pontua o fato do réu não ser reincidente em crime doloso; e a 

substituição ser suficiente para penalizar o agressor. 

O artigo 43, do Código Penal, assim dispõe: 

 

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

 

Conforme Jesus (2011), a prestação pecuniária diz respeito ao pagamento 

de determinado montante que tenha sido fixado pelo magistrado, que não poderá 

ser superior a trezentos e sessenta salários mínimo, tampouco inferior a um salário 

mínimo. O seu destino dependerá da situação de cada caso concreto, podendo ser 

pago à vítima, aos dependentes, bem como a entidade específica. 

Por sua vez, segundo Masson (2015, p. 816), a perda de bens e valores 

consistirá "[...] na retirada de bens e valores integrantes do patrimônio lícito do 

condenado, transferindo-os ao Fundo Penitenciário Nacional. Seu valor terá como 

teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo 

agente ou por terceiro".  

Assim sendo, deduz-se que os bens e valores são aqueles que pertencem 

ao condenado, cuja perda acarretará a destinação ao Fundo Penitenciário Nacional, 

consoante entendimento de Jesus (2011, p. 582): 

 

Cuida-se de perda de bens e valores pertencentes ao condenado, 
encontrando-se prevista como pena criminal na Const. Federal (art. 5.º, 
XLVI, b). Os bens destinam-se ao Fundo Penitenciário Nacional. A lei 
excepciona a “legislação especial”, de modo que o produto da perda de 
bens e valores, em regra, destina-se ao Fundo Penitenciário Nacional e, 
excepcionalmente, de acordo com a legislação especial, a outras entidades 
e fins.  

 



24 

 

Já a prestação de serviços à comunidade será efetivada de maneira gratuita, 

podendo ser realizadas em diversos estabelecimentos, como, por exemplo, hospitais 

e orfanatos, de acordo com Estefam e Gonçalves (2012). 

No que tange a limitação de fim de semana, Capez (2015, p. 450) pontua 

que a mesma "[...] consiste na obrigação do condenado de permanecer aos sábados 

e domingos, por 5 horas diárias, na Casa do Albergado (LEP, art. 93) ou outro 

estabelecimento adequado". Frise-se que o magistrado da execução receberá 

relatório mensal acerca do aproveitamento do condenado, que será encaminhado 

pelo estabelecimento competente. 

Contudo, mostra-se uma pena cuja aplicabilidade é baixa, pois no Brasil 

quase não existem Casas de Albergado e, portanto, não caberá o magistrado 

determinar que a mesma reste cumprida no presídio, visto que perfaz uma medida 

mais gravosa, consoante esclarece Masson (2015). 

A interdição temporária de direitos, na concepção de Bitencourt (2012), pode 

ser entendida como sendo uma penalização específica, tendo em vista incidir sobre 

determinados crimes. De maneira exemplificativa, cita o afastamento de motoristas 

negligentes. 

Urge mencionar que a pena restritiva de direito deve ser cumprida de 

maneira satisfatória, na medida em que poderá acarretar sua conversão para a pena 

privativa de liberdade. Exemplificativamente, Cunha (2015) pontua como causas de 

conversão a condenação por outro crime, assim como o descumprimento da medida 

imposta, nos casos em que se der de maneira injustificada. 

Por último, ressalta-se que de acordo com Estefam e Gonçalves (2012), as 

penas restritivas de direitos terão a mesma durabilidade da pena privativa de 

liberdade que fora aplicada na sentença. Contudo, importante enaltecer que existem 

determinadas penalizações que não guardam correlação com o tempo, como à 

perda de bens, bem como a prestação pecuniária e, sendo assim, tão logo reste 

cumprida, são extintas. 

 

3.1.3 Multa 

 

Dispõe o artigo 49, do Código Penal, que "a pena de multa consiste no 

pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em 
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dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e 

sessenta) dias-multa".  

Nesse contexto, é importante conceituar a multa, que, na concepção de 

Estefam e Gonçalves (2012), perfaz uma sanção patrimonial, na qual o apenado 

procederá à entrega de determinado montante ao Fundo Penitenciário Nacional. 

Na concepção de Masson (2015, p. 831), a multa e definida da seguinte 

forma: 

 

É a espécie de sanção penal, de cunho patrimonial, consistente no 
pagamento de determinado valor em dinheiro em favor do Fundo 
Penitenciário Nacional.  
Por se tratar de pena, deve respeitar os princípios da reserva legal e da 
anterioridade, ou seja, é necessária a sua cominação por lei em sentido 
material e formal, vigente anteriormente à prática do fato típico cuja punição 
se pretende. 

 

Insta salientar que a multa poderá ser originária ou substitutiva. Conforme 

Estefam e Gonçalves (2012), será originária quando vier instituída na própria 

tipificação penal, de maneira secundária, podendo ser aplicada de maneira isolada, 

alternativa ou cumulativa. Já a substitutiva será instituída no lugar da pena privativa 

de liberdade, quando a condenação não for superior a um ano. 

De acordo com Capez (2015), o Código Penal Brasileiro adotou como 

critério o dia-multa, o que acabou instigando à revogação dos dispositivos que 

faziam alusão a fixação da pena de multa que levava em consideração valores 

expressos em cruzeiros. 

Segundo Jesus (2011, p. 586), "o valor do dia-multa deve ser também fixado 

pelo juiz na sentença, não podendo ser inferior a um trigésimo do salário mínimo 

mensal de referência vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse 

salário [...]". 

Em contrapartida, Bitencourt (2010, p. 644) tece algumas críticas no tocante 

à aplicação da pena de multa, vez que "[...] em nosso Código Penal, veio sofrendo 

aviltamento constante, o que a tornou absolutamente ineficaz, mesmo quando 

aplicada no máximo ou, até mesmo, quando elevada ao triplo".  

Insurge-se, ainda, que a pena de multa não poderá ser convertida em pena 

privativa de liberdade e, sendo assim, para fins de execução, será considerada 

como dívida de valor, segundo Capez (2015). 
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3.2 DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS 

 

O estudo dos estabelecimentos penais é de grande relevância para o 

presente estudo, analisando-se, assim, por exemplo, as penitenciárias, as cadeias 

públicas e os hospitais de custódia. 

 

3.2.1 Penitenciárias 

 

Dispõe o artigo 87, da Lei de Execução Penal, que "a penitenciária destina-

se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado".  

Segundo Masson (2015), faz-se necessário que as penitenciárias que 

albergam os homens sejam construídas afastadas dos centros urbanos, mas, 

contudo, em local que não enseja restrição, sendo destinadas aos condenados 

reclusos. 

Enfatiza-se, assim, que "a penitenciária é destinada ao condenado à pena 

de reclusão, em regime fechado. Trata-se de estabelecimento que deve contar com 

o máximo de segurança, muros e grades, bem como a vigilância ostensiva exercida 

por meio de policiais ou agentes penitenciários", segundo Avena (2014, p. 164).  

Ademais, Capez (2011) salienta que os condenados à detenção também 

poderão ser encaminhados para cumprir a pena em Penitenciárias, tendo em vista o 

instituto da regressão.  

O artigo 88, da Lei de Execução Penal, elenca alguns requisitos quanto ao 

alojamento do preso, como, por exemplo, o recolhimento em cela individual, a 

salubridade, assim como a área mínima de seis metros quadrados. 

 

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório.  
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:  
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;  
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados).  

 

No mesmo sentido dispõem Estefam e Gonçalves (2012), mencionando que 

o condenado deverá ser inserido em cela individual, que contará com requisitos 

mínimos para que o mesmo não perca a sua dignidade, tais como o dormitório, o 

ambiente saudável, além de possuir área com no mínimo seis metros quadrados. 



27 

 

3.2.2 Colônias agrícolas, industriais ou similar. 

 

De acordo com o artigo 91, da Lei de Execução Penal, "a Colônia Agrícola, 

Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto".  

Em apertada síntese, aquele que estiver cumprindo pena em regime 

semiaberto poderá ser inserido em compartimento coletivo, desde que possua 

salubridade, aliado ao fato de haver uma seleção dos presos, em prol ao princípio da 

individualização da pena, conforme Masson (2015). 

Avena (2014, p. 165/166) pondera que o estabelecimento acima apontado 

será destinado àqueles que estiverem cumprindo pena em regime semiaberto, 

pouco importando o regime que tenha sido inicialmente aplicado, sendo um local de 

segurança média. 

 

A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena 
em regime semiaberto, não importando se esse foi o regime inicialmente 
aplicado ao sentenciado na decisão condenatória ou se a ele acessou por 
força de progressão do regime fechado ou regressão do regime aberto (art. 
91 da LEP). Trata-se de estabelecimento de segurança média, sem muros 
ou grades, com segurança exercida por meio de guarda discreta e não 
armada. Os presos, aqui, possuem relativa liberdade de movimento, já que 
a vigilância se baseia sobretudo na disciplina e responsabilidade do preso.  

 

Conforme Capez (2011, p. 61), "nessa colônia deverá existir uma relativa 

liberdade para os presos, sendo a vigilância moderada, com os muros mais baixos. 

Leva-se em conta a responsabilidade do condenado em face do cumprimento da 

pena". 

 

3.2.3 Casas de albergado 

 

Acerca da Casa de Albergado, dispõe o artigo 93, da Lei de Execução 

Penal, que "a casa de Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de 

liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana".  

Portanto, depreende-se que a Casa de Albergado é destinado aqueles que 

cumprem pena em regime aberto, ou, ainda, quando imposta pena restritiva de 

direitos, na modalidade limitação de fim de semana, conforme Avena (2014). 

Enfatiza-se que as Casas de Albergado deverão estar situadas em centros 

urbanos, sendo necessário que cada região contenha ao menos um 
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estabelecimento, conforme dispositivos abaixo elencados, ora constantes na Lei de 

Execução Penal. 

 

Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais 
estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos 
contra a fuga.  
Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do Albergado, a 
qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local 
adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá 
instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados.  

 

Cunha (2015, p. 433) possui entendimento similar: 

 

O recolhimento dar-se-á, em regra, no estabelecimento denominado Casa 
de Albergado, prédio que deverá se situar em centro urbano, separado dos 
demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos 
físicos contra a fuga. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do 
Albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os 
presos, local adequado para cursos e palestras (arts. 94 e 95 da LEP).  

 

Salienta-se que aqueles que forem contemplados pelo instituto da 

progressão também cumprirão a penalidade na prisão-albergue, quando forem 

remetidos ao regime aberto, consoante Capez (2011). 

Entretanto, em que pese o contido no artigo supracitado, Nucci (2008) 

ressalva a precariedade do referido estabelecimento, vez que existem cidades, 

como, por exemplo, São Paulo e Curitiba, que não há uma Casa de Albergado, 

razão pela qual se faz necessário o cumprimento da pena na própria casa do 

sentenciado, sem que haja qualquer acompanhamento pelo Poder Público. 

 

3.2.4 Centro de observação 

 

Dispõe o artigo 96, da Lei de Execução Penal, que "no Centro de 

Observação realizar-se-á os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão 

encaminhados à Comissão Técnica de Classificação". 

De acordo com Mirabete (2000), o Centro de Observação é um 

estabelecimento de grande relevância, vez que é o responsável por examinar os 

presos e, consequentemente, classificá-los, momento em que se torna possível 

individualizar a pena, distribuindo os apenados em estabelecimentos penais que se 

mostram compatíveis com cada indivíduo. 
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Nesse sentido, Avena (2014, p. 168) esclarece que: 

 

Pois bem, com vista à efetivação dos exames gerais de personalidade e do 
exame criminológico, contempla a Lei de Execução Penal a existência do 
centro de observação, que encaminhará os respectivos resultados à 
Comissão Técnica de Classificação a fim de que seja elaborado o programa 
individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado (art. 
96 da LEP).  

 

Sendo assim, não há dúvidas de que o Centro de Observação perfaz um 

"[...] órgão destinado a proceder à classificação dos condenados que iniciam o 

cumprimento da pena em regime fechado, mediante a realização de exames e 

testes de personalidade [...]", conforme Capez (2011, p. 62). 

 

3.2.5 Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico 

 

Já o "O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos 

inimputáveis e semi-inimputáveis [...]", consoante expõe o artigo 99, da Lei de 

Execução Penal.  

Confirmando o contido na legislação vigente, Capez (2011, p. 62) explica 

que: 

 

Destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, dirigindo-se ao tratamento 
deles, embora seja estabelecimento penal que visa a assegurar a custódia 
do internado.  
Conforme estabelecido na Exposição de Motivos, esse hospital-presídio, de 
caráter oficial, não exige cela individual, uma vez que se submete aos 
padrões de uma unidade hospitalar, atendendo às necessidades da 
moderna medicina psiquiátrica. 

 

Segundo Avena (2014), os Hospitais de Custódias e Tratamento Psiquiátrico 

se incumbirão de recolher os apenados sujeitos à medida de segurança, bem como 

àqueles que sejam acometidos de enfermidade mental durante a execução da pena, 

de modo que se recupere e, posteriormente, possam ser inseridos novamente no 

estabelecimento prisional. 

 

 

 

 



30 

 

3.2.6 Cadeia pública 

 

Passando para a análise da Cadeia Pública, pontua-se que a mesma será 

destinada ao recolhimento dos presos provisórios, havendo em cada comarca no 

mínimo um estabelecimento, que será instalado próximo ao centro urbano, conforme 

dispositivos inseridos na Lei de Execução Penal. 

 

Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.  
Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de 
resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a 
permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.  
Art. 104. O estabelecimento de que trata este Capítulo será instalado 
próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências 
mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta Lei.  

 

Insurge-se, assim, que em cada Comarca deverá haver ao menos uma 

Cadeia Pública, que não será destinada apenas aos presos provisórios, mas 

também para as situações em que subsistir prisão civil ou administrativa, conforme 

explica Capez (2011). 

Masson (2015, p. 705) pondera que "embora na realidade ocorra fenômeno 

diverso, a Cadeia Pública destina-se exclusivamente ao recolhimento de presos 

provisórios (LEP, art. 102)".  

Importante mencionar que os presos provisórios são aqueles que estão 

submetidos à prisão temporária ou preventiva. De acordo com Avena (2014), uma 

vez transitada em julgada à decisão, caberá o encaminhamento do sentenciado ao 

estabelecimento penal adequado, conforme regime inicial para o cumprimento da 

pena. 

 

3.3 PRINCÍPIOS DO DIREITO PENITENCIÁRIO 

 

Intrinsecamente ligado ao direito penitenciário, subsistem diversos princípios 

a ele vinculados. No presente estudo se abordará a legalidade, a igualdade, a 

jurisdicionalidade, o contraditório, a humanização da pena, a proporcionalidade, a 

individualização da pena e, ainda, a publicidade. 

O artigo 1.º, do Código Penal, traz claramente o princípio da legalidade, 

estabelecendo que "não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem 

prévia cominação legal". 
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Conforme preceitua Masson (2015, p. 82), dispõe o princípio da legalidade 

acerca da "[...] exclusividade da lei para a criação de delitos (e contravenções 

penais) e cominação de penas, possuindo indiscutível dimensão democrática, pois 

revela a aceitação pelo povo, representado pelo Congresso Nacional, da opção 

legislativa no âmbito criminal".  

Sendo assim, dentro da órbita penal, inadmite-se que as sanções inseridas 

na lei penal incriminadora tragam em seu âmbito expressões vagas, tampouco 

ambíguas ou equivocadas e, diante disso, faz-se necessário que o legislador se 

manifeste com clareza quanto às condutas tipificadas, consoante expõe Bitencourt 

(2010). 

Em prol ao princípio da igualdade, os delinquentes não poderão sofrer 

quaisquer tipos de discriminação, vez que apenas o direito de locomoção foi ceifado, 

subsistindo todos os demais, de acordo com Jesus (2011). 

Entretanto, conforme bem salienta Cunha (2015, p. 95), a igualdade "[...] não 

deve ser considerada sob o seu aspecto meramente formal, mas substancial, 

demandando tratamento análogo apenas aos iguais, mas desigual aos desiguais, na 

medida de suas desigualdades".  

Já o princípio da jurisdicionalidade pode ser extraído do artigo 2.º, da Lei de 

Execução Penal, nos seguintes termos: 

 

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em 
todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na 
conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. 
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao 
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a 
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 

 

Conforme esclarece Avena (2014), o princípio em comento diz respeito ao 

fato da intervenção do magistrado não se esgotar após o trânsito em julgado da 

decisão, vez que a mesma restará estendida com a instauração do processo de 

execução. 

Noutro ponto, dispõe o artigo 5.º, LV, da Constituição Federal, que "aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes". 
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Assim, em prol ao princípio do contraditório, ambas as partes devem ser 

cientificadas dos atos e fatos que digam respeito ao processado, de modo que 

possam produzir contraprovas, exercendo, assim, o direito pleno de defesa, 

conforme Avena (2015). 

Levando-se em consideração o princípio da humanização da pena, Capez 

(2015) expõe que a Carta Republicana elide a aplicação de uma penalização 

desumana a qualquer indivíduo, além da pena de morte e da prisão perpétua, 

exemplificativamente. 

Segundo Bitencourt (2010, p. 47), "esse princípio sustenta que o poder 

punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa 

humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados". 

Por outro lado, o princípio da proporcionalidade diz respeito ao fato de que o 

surgimento dos tipos incriminadores deverá perfazer uma atividade compensadora 

para a sociedade, vez que quando se mostrar custoso, desvantajoso, será tido como 

inconstitucional, na medida em que estará contrariando o Estado Democrático de 

Direito, de acordo com Capez (2015). 

Conforme Jesus (2011, p. 53): 

 

Chamado também “princípio da proibição de excesso”, determina que a 
pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do 
fato. Significa que a pena deve ser medida pela culpabilidade do autor. Daí 
dizer-se que a culpabilidade é a medida da pena. 

 

No que tange o princípio da individualização da pena, há de se pressupor a 

ideia de justeza e, sendo assim, faz-se necessário distribuir a cada indivíduo uma 

sanção de acordo com o seu comportamento, razão pela qual não se leva em 

consideração a norma penal em si, mas principalmente os aspectos subjetivos do 

crime, consoante Masson (2015). 

Segundo Cunha (2015, p. 98): 

 

A individualização da resposta estatal ao autor de um fato punível deve ser 
observada em três momentos: a) na definição, pelo legislador, do crime e 
sua pena; h) na imposição da pena pelo juiz; c) e na fase de execução da 
pena, momento em que os condenados serão classificados, segundo os 
seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da 
execução penal (art. 5° LEP).  
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Nesse contexto, o artigo 5.º, XLVI, da Constituição Federal, também traz o 

princípio da individualização da pena. 

 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 
seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 

 

No que tange o princípio da publicidade, ressalta-se que o mesmo diz 

respeito à necessidade do Poder Público "[...] atribuir transparência a seus atos, 

reforçando, com isso, as garantias da independência, imparcialidade e 

responsabilidade do juiz", conforme Avena (2015, p. 33). 
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4 O ESTADO FALIMENTAR DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 

Será abordada, neste capítulo, a falência crônica do sistema prisional, 

mencionando questões sobre a estatística prisional e a superlotação, a questão da 

tortura e das facções criminosas. 

 

4.1 ESTATÍSTICA PRISIONAL E SUPERLOTAÇÃO 

 

Em que pese os artigos 85 e 88, da Lei de Execução Penal, estabelecer 

preceitos mínimos para a preservação da dignidade do recluso, no que tange as 

características de cada cela, tal não ocorre na prática. 

De acordo com a Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário 

Brasileiro (2009), a pena seria cumprida de maneira ideal se a celas fossem 

individualizados, conforme as peculiaridades de cada caso concreto, vez que 

afastaria a proliferação de doenças, além de evitar a violência, inclusive os abusos 

sexuais.  

Cunha (2012, p. 100) salienta a questão da superlotação: 

 

[...] é conhecido o problema da superlotação das habitações prisionais 
enfrentado pelo Brasil, onde a realidade demonstra muitos presos dividindo 
o mesmo espaço criado para, na verdade, abrigar um único reeducando. 
Patente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Dentre as diversas barbaridades ocasionadas ante a superlotação 

carcerária, a Comissão Parlamentar de Inquérito (2009, p. 247) destacou a presença 

de temperaturas de até cinquenta graus nas celas, mulheres com seus bebês 

inseridos em celas sujas, que, de igual forma, estavam superlotadas, sem 

luminosidade. 

 

A CPI encontrou homens amontoados como lixo humano em celas cheias, 
se revezando para dormir, ou dormindo em cima do vaso sanitário.  
Em outros estabelecimentos, homens seminus gemendo diante da cela 
entupida com temperaturas de até 50 graus. Em outros estabelecimentos, 
redes sobre redes em cima de camas ou do lado de fora da cela em face da 
falta de espaço. Mulheres com suas crianças recém- nascidas espremidas 
em celas sujas. Celas com gambiarras, água armazenada, fogareiros 
improvisados, papel de toda natureza misturados com dezenas de homens. 
Celas escuras, sem luz, com paredes encardidas cheias de “homens- 
morcego”. Dezenas de homens fazendo suas necessidades fisiológicas em 
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celas superlotadas sem água por dias a fio. Homens que são obrigados a 
receber suas mulheres e companheiras em cubículos apodrecidos.  

 

Subsiste o entendimento de que a maior parte daqueles que compõem o 

sistema prisional brasileiro advêm da camada menos abastada da sociedade. 

Castro, Abreu e Chacon (1984, p. 273) explicam que: 

 

A condição de vida do egresso penitenciário parece por si só evidente. 
Portador de uma identidade virtualmente deteriorada, construída no curso 
de um projeto de vida marcado pela situação de inferioridade e 
desigualdade social e no qual o contato cotidiano com a polícia e com a 
justiça significa um trânsito necessário e o acesso à prisão uma lógica 
irreversível, ele vivencia a experiência mais cruel de sua condição de 
subalterno, justamente ao retomar seus direitos civis.  

 

No mesmo sentido é o posicionamento de Assis (2007), dispondo que cerca 

de noventa e cinco por cento da população carcerária provêm da classe dos 

excluídos, neles incluídos os pobres, os desempregados e os analfabetos, que 

adentraram na criminalização pelo fato de não terem sido contemplados por 

oportunidades sociais. Assim, nota-se que "[...] geralmente a prisão é a resposta 

penal aplicada quase que exclusivamente para a classe social menos favorecida", 

conforme Cordeiro (2014).  

Segundo o UOL Notícias (2015), o Brasil possui a quarta maior população 

carcerária, conforme dados do Ministério da Justiça, ficando apenas atrás da Rússia, 

China e Estados Unidos. Em 2015, contava com aproximadamente 607.700 

reclusos. Veja-se o gráfico abaixo. 
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Nesse sentido, a Comissão Parlamentar de Inquérito (2009, p. 243) dispõe 

que "A superlotação é um grave problema e aflige a grande maioria dos 

estabelecimentos prisionais. São extremamente raras as unidades que respeitam a 

capacidade inaugural ou projetada". Assim sendo, superlotação perfaz, de maneira 

induvidosa, o embasamento de todas as outras problemáticas que assolam o campo 

penitenciário, tendo em vista que a superlotação enseja insalubridade, além da 

proliferação de doenças, mortes e rebeliões. 

Nesse contexto, levando-se em consideração este cenário, o Poder Público 

vem implementando alguns serviços com vistas a minimizar o sofrimento ocasionado 

pela precariedade prisional, como, por exemplo, a Associação de Proteção e 

Assistência ao Condenado, que será abordado no tópico oportuno. 

Todavia, considerando a atual falência crônica do sistema carcerário 

brasileiro, a Organização dos Estados Americanos (OEA) elaborou um documento 

que traz em seu arcabouço 52 (cinquenta e duas) perguntas no que tange o sistema 

carcerário brasileiro, tendo em vista a grande precariedade nele inserida, conforme 

Conecta - Direitos Humanos (2017, p. 1).  

No que pertine a superpopulação carcerária, questionou-se o seguinte: 
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1. Número de mortes intencionais nos institutos penais nos últimos cinco 
anos.  
2. Número de mortes não intencionais e suas causas nos institutos penais 
nos últimos cinco anos.  
3. Índice de mortalidade (intencional e não intencional) por 100.000 pessoas 
presas no último ano.  
4. Índice de mortalidade por 100.000 habitantes na população em geral, na 
faixa etária de 20 a 30 anos.  
5. Existem mandados de prisão que não são cumpridos?  
6. Qual é o número estimado de mandados de prisão sem execução em 
todo o país?  
7. É possível detalhar esse dado por cada Estado?  
8. Com qual critério são selecionados os mandados de prisão que se 
executam e os que não se executam?  
9. Qual é o número total de presos no país?  
10. Qual o número de presos condenados e também processados sem 
sentença transitada em julgado?  
11. Qual é a duração media da prisão cautelar?  
12. Qual é o percentual de presos que realizam atividade laboral ou 
educativa nos estabelecimentos penais?  
13. Qual é o percentual de presos condenados (aproximadamente, pelo 
menos) por homicídio, por delitos sexuais, delitos contra a propriedade e por 
drogas?  
14. Qual é o número de médicos e equipes de saúde que trabalham nos 
institutos penais?  
15. Quais são as políticas de prevenção e combate a doenças contagiosas 
para a população privada de liberdade?  
[...] 
20. Número de agentes condenados por atos indicados no número anterior 
nos últimos cinco anos.  
21. Há lugares de reclusão separados para presos LGBT? 
22. As visitas são revistadas por meios manuais, eletrônicos ou de que 
natureza?  
23. As mulheres visitantes são revistadas por pessoal feminino?  
24. São realizadas revistas do ânus ou vagina às visitas?  
25. Como são realizadas as revistas nos presos/presas?  
26. O direito de visita pode ser suspenso como sanção? 
27. É garantida a visita íntima ou sexual aos presos/ presas? 
28. Há lugares designados separadamente para a visita íntima ou sexual de 
presos LGBT?  
29. As mães privadas de liberdade podem permanecer com seus filhos? 
Caso assim seja, a partir de que idade as crianças são separadas de suas 
mães privadas de liberdade?  
[...] 
33. Em quantos estabelecimentos se observa a separação entre presos 
condenados e em prisão preventiva?  
[...] 
38. Que penas ou medidas não privativas de liberdade são usadas 
atualmente?  
39. Qual é o número de pessoas se encontra neste momento cumprindo 
penas ou medidas não privativas de liberdade?  
40. Número de procedimentos nos institutos penais nos últimos dois anos 
contra agentes envolvidos no tráfico de drogas.  
41. Número de procedimentos em institutos penais nos últimos dois anos 
contra agentes envolvidos na entrada de armas.  
42. Número de agentes ou de pessoal penitenciário processado ou 
condenado na atualidade.  
43. Total do pessoal atualmente em serviço nos institutos penais do país. 
44. Caso seja possível, discriminar a resposta à pergunta anterior de acordo 
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com funções aproximadas, em particular do pessoal de guarda e de 
segurança.  
45. Número de agentes afastados ou expulsos do serviço em institutos 
penais nos últimos dois anos.  
46. Existem alternativas à internação psiquiátrica como medida?  
47. Qual é o número de pessoas que são atualmente beneficiárias de 
alternativas à internação psiquiátrica?  
48. O pessoal de segurança porta armas no interior dos estabelecimento 
penais?  
49. Em quais casos é autorizado o uso de armas de fogo? 50.Quando é 
autorizado o uso de outras armas (gás lacrimogêneo, balas de borracha, 
etc.)?  
51. Que medidas são adotadas para a prevenção de incêndios e evacuação 
de pessoas?  
52. Qual é o percentual de mulheres presas em relação à população 
carcerária? 
 
 

Levando-se em consideração a grande carência do sistema prisional, há de 

se salientar o julgado recente do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 

5802252), cuja relatoria emanou, originariamente, do Ministro Teori Zavascki, tendo 

sido redistribuído para o Ministro Gilmar Mendes.  

Na referida decisão, entendeu-se pela condenação do Poder Público a título 

de danos morais, levando-se em consideração a carência de condições higiênicas 

nas celas, além da superlotação carcerária. 

 

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, 
manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no 
ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 
6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, 
comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou 
insuficiência das condições legais de encarceramento. STF. Plenário. RE 
580252/MS, rel. Orig. Min. Teori Zavascki, red. P/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 16/2/2017 (repercussão geral) (Info 854). 

 

Assim sendo, levando-se em consideração que o Poder Público se mostra 

inteiramente responsável pela custódia dos presos, deve criar elementos que visem 

assegurar padrões mínimos de dignidade. Uma vez descumprido, nasce a 

obrigatoriedade de o Estado reparar os danos que decorram de sua violação, 

conforme aduz Ortega (2017). 

 

4.2 A QUESTÃO DA TORTURA 

 

Muito embora a Constituição Federal de 1988, dispoõe que "ninguém será 

submetido à tortura nem a tratamento desumano e degradante", conforme artigo 5.º, 
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III, aliado ao fato de que na mesma Carta restar instituído que "é assegurado aos 

presos o respeito à sua integridade física e moral", conforme artigo 5.º, XLIX, tais 

preceitos não são resguardados no âmbito carcerário. 

Isso porque, conforme bem ponderado pela Comissão Parlamentar de 

Inquérito (2009, p. 270), o sistema penitenciário brasileiro, sem dúvidas, diz respeito 

a um vasto campo de tortura, sejam elas físicas ou psíquicas, vez que as celas 

estão superlotadas, não há materiais higiênicos, além do ambiente ser 

predominantemente sujo. 

 

O sistema carcerário nacional é, seguramente, um campo de torturas 
psicológicas e físicas. 
Do ponto de vista psicológico, a tortura é ampla, de massa e quase 
irrestrita. Para comprovação das torturas psicológicas e o desrespeito à 
integridade moral dos presos, basta a existência de celas superlotadas; a 
falta de espaço físico; a inexistência de água, luz, material higiênico, banho 
de sol; a constatação de lixo, esgotos, ratos, baratas e porcos misturados 
com os encarcerados; presos doentes, sem atendimento médico, 
amontoados em celas imundas, e outras situações descritas nas diligências, 
fotografadas e filmadas. 

 

No que tange a atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA), o 

mesmo trouxe em seu documento os seguintes questionamentos acerca da questão 

da tortura nos presídios. 

 

6. Para tal efeito, solicita-se ao Estado que se sirva proporcionar a esta 
Corte os dados específicos, diferenciando entre cada uma das quatro 
medidas provisórias sob supervisão, e também a respeito do sistema 
penitenciário brasileiro em geral, indicados a seguir:   
[...] 
18. Número de denúncias por maus-tratos ou por tortura nos institutos 
penais nos últimos cinco anos.  
19. Número de procedimentos (sindicâncias) levados a cabo nos últimos 
cinco anos para estabelecer a responsabilidade de pessoal penitenciário 
envolvidos em maus-tratos, torturas, lesões e homicídios em institutos 
penitenciários.  

  

Além do ambiente insalubre, não há dúvidas que os maus tratos também 

advêm das autoridades policiais. 

Um método que visa minimizar a prática da tortura, ao menos daquele que é 

preso em flagrante, diz respeito à audiência de custódia, que consiste na 

apresentação do preso ao Poder Judiciário no prazo máximo de vinte e quatro 

horas. De acordo com o Conectas - Direitos Humanos (2017, p. 1) "[...] esse 
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instrumento permitiria que as marcas e provas da violência não desaparecessem até 

a audiência de instrução, que acontece meses depois". 

 

4.3 FACÇÕES CRIMINOSAS 

 

Vale salientar que as facções são uma forma de fomentar o crime 

organizado, sendo uma questão tormentosa dentro do cenário brasileiro. 

Atualmente, existem diversas facções criminosas, que atuam de maneira 

mais corriqueira em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, pode-se 

destacar o Primeiro Comando da Capital (PCC), ao passo que no Rio de Janeiro, 

impera o Comando Vermelho (CV). É importante ressaltar, ainda, que no Mato 

Grosso do Sul há a ingerência do Primeiro Comando do Mato Grosso do Sul 

(PCMS). Segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito (2009, p. 57), os líderes têm 

a função de dominar a massa carcerária. 

 

As lideranças exercem domínio e fascínio sobre a massa carcerária. Elas 
prometem ser a “voz” dos detentos nas prisões e em muitos casos fazem 
acordos com diretores de cadeias, que cedem a “facilidades” em troca de 
cadeias sem motins. Aos familiares dos detentos essas organizações 
oferecem cestas básicas e transporte gratuito para os parentes visitarem 
seus presos em cadeias distantes. Pagam velórios e enterros no caso da 
morte de algum bandido ligado à facção ou mesmo parentes destes que, 
pobres, não conseguem pagar nem as despesas de enterro em cova rasa. 

 

Sem dúvidas, o Primeiro Comando da Capital (PCC) é o que exerce maior 

ingerência no âmbito carcerário, vez "[...] que atua em São Paulo e em outros 

estados como no Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia", conforme 

Comissão Parlamentar de Inquérito (2009, p. 57).   

De acordo com a Época (2017), o crime organizado, atualmente, vem sendo 

disputado por 27 (vinte e sete) facções dentro do contexto brasileiro, sendo que o 

Primeiro Comando da Capital (PCC), bem como o Comando Vermelho (CV), 

concorrem ao domínio do tráfico ilícito de drogas, notadamente nas regiões 

fronteiriças do Brasil. 

Sendo assim, tendo em vista a grande disputa advinda das facções 

criminosas, ocorreram diversos massacres nos presídios brasileiros nos últimos 

meses. Segundo o Jornal O Dia (2017), a Família do Norte (FDN), grande aliado ao 
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Comando Vermelho (CV) e, por consequência, inimigo do Primeiro Comando da 

Capital (PCC), matou 56 (cinquenta e seis) presos em uma rebelião, no Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. 

Na Penitenciária Agrícola de Boa Vista, inserida em Roraima, vislumbrou-se 

o registro de aproximadamente 33 (trinta e três) mortos, sendo que a maior parte 

das vítimas sofreu decapitação, desmembramentos, ou tiveram o coração 

arrancado. Conforme se extrai do sítio eletrônico Metrópoles (2017), provavelmente 

ocorreu uma retaliação oriunda do Primeiro Comando da Capital (PCC) à Família do 

Norte (FDN), tendo em vista o ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em 

Manaus. 

Levando-se em consideração o massacre ocorrido, o Brasil terá que 

responder a determinadas indagações da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), conforme consta no Conecta - Direitos Humanos (2017, p. 1). 

 

Um mês depois do maior massacre nos presídios brasileiros desde a 
invasão da Casa de Detenção do Carandiru, em 1992, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à OEA (Organização dos 
Estados Americanos), emitiu resolução inédita aglutinando quatro casos que 
já são acompanhados pelo tribunal através de medidas provisórias: 
complexo do Curado, em Pernambuco, complexo de Pedrinhas, no 
Maranhão, Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, e 
Unidade de Internação Socioeducativa no Espírito Santo. 

 

Conforme já mencionado, o referido documento originário da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) traz em seu arcabouço 52 (cinquenta e duas) 

perguntas no que tange o sistema carcerário brasileiro, tendo em vista a grande 

precariedade nele inserida, conforme Conecta - Direitos Humanos (2017, p. 1). 

De acordo com o item 7.9, da Resolução da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, restaram indagados quais os instrumentos utilizados para coibir e/ou 

enfrentar a ação de facções criminosas: 

 

7. Além disso, solicita-se ao Estado indicar as medidas concretas adotadas 
para: 
1. Limitar ou reduzir o número de presos em detenção preventiva. 
2. Reduzir a superpopulação carcerária.  
3. Melhorar o serviço de atenção de saúde.  
4. Melhorar a investigação e sanção de faltas ou delitos por parte de 
pessoal penitenciário.  
5. Ampliar o percentual de população penal que trabalha ou estuda.  
6. Melhorar as condições de alimentação, higiene e fornecimento de água. 
7. Prevenir a introdução de drogas nos estabelecimentos penais.  
8. Prevenir a introdução de armas nos estabelecimentos penais.  
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9. Prevenir ou evitar o enfrentamento de facções criminosas nos institutos 
penais.  
10. Treinar o pessoal no controle não violento de motins e rebeliões nas 
prisões. 
11. Regulamentar racionalmente o uso da violência e o emprego de armas. 
9. Prevenir ou evitar o enfrentamento de facções criminosas nos institutos 
penais.  
 

 

Diante disso, não há dúvidas de que nos últimos anos a problemática da 

questão penitenciária se agravou, vez que além das dificuldades comumente, como, 

por exemplo, a superlotação e a tortura, os presídios passaram a ser corrompidos 

pelas facções criminosas, surgindo uma verdadeira guerra entre facções, consoante 

entendimento da Comissão Parlamentar de Inquérito (2009). 
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5 REINCIDÊNCIA CRIMINAL 

 

Nesse capítulo será estudada a questão da reincidência, pontuando sua 

conceituação, os dados estatísticos e os seus efeitos. 

 

5.1 CONCEITO DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL E DADOS ESTATÍSTICOS 

 

Primeiramente, insta salientar que a reincidência pode ser conceituada como 

sendo "[...] a situação de quem pratica um fato criminoso após ter sido condenado 

por crime anterior, em sentença transitada em julgado", conforme Capez (2015, p. 

500). Veja-se que se faz necessário esperar cinco anos após o cumprimento da 

pena para que a mesma seja devidamente considerada extinta. 

É, portanto, na concepção de Jesus (2011), uma forma de o indivíduo repetir 

o ato, isto é, a prática de um crime. De modo que seja possível instituir a 

reincidência no caso concreto, faz-se necessário que subsista uma sentença 

condenatória já transitada em julgado. 

O artigo 63, do Código Penal, também dispõe sobre a conceituação da 

reincidência, estabelecendo que "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". 

Insta dizer que a reincidência pode ser real ou ficta. Será real, nos casos em 

que se vislumbrar que o cumprimento da pena já restou efetivado, ao passo que 

ficta, quando subsistir nova condenação, sem que a anterior tenha sido cumprida. 

Paula (2003, p. 1) dispõe sobre o tema: 

 

A doutrina revela a existência de duas formas de reincidência: a real e a 
ficta.  
A primeira se dará quando o condenado já tenha anteriormente cumprido 
efetivamente a pena.  
A segunda se dará se for cometida nova infração após condenação por 
sentença de que não caiba mais recurso, independentemente de ter 
cumprido a pena.  

 

Masson (2015) dispõe acerca os requisitos que são inerentes para a 

configuração da reincidência, a saber: o crime, pouco importando se o mesmo é 

cometido no Brasil ou no exterior; condenação transitada em julgado; e, ainda, a 

prática de um novo crime. 
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Nesse mesmo sentido, Cunha (2015, p. 410) dispõe que "assim, podemos 

dizer que são pressupostos da reincidência (A) trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória por infração penal anterior e (B) cometimento de nova infração 

penal".  

Consoante aduz Bitencourt (2010), o elevado índice de reincidência é um 

reflexo do efetivo fracasso da pena privativa de liberdade, vez que os condenados 

não possuem qualquer tratamento condizente com a função ressocializadora da 

pena. 

Assis (2007, p. 1) menciona que embora não haja dados precisos quanto à 

reincidência dos indivíduos, há uma estimativa que cerca de noventa por cento da 

população carcerária volta a delinquir. 

 

A comprovação de que a pena privativa de liberdade não se revelou como 
remédio eficaz para ressocializar o homem preso comprova-se pelo elevado 
índice de reincidência dos criminosos oriundos do sistema carcerário. 
Embora não haja números oficiais, calcula-se que no Brasil, em média, 90% 
dos ex-detentos que retornam à sociedade voltam a delinqüir, e, 
conseqüentemente, acabam retornando à prisão.  

 

Nesse contexto, Cordeiro (2014, p. 46) estabelece que "[...] a reincidência 

atinge índices alarmantes, organizações criminosas vêm surgindo no interior dos 

presídios, formando um verdadeiro Estado paralelo, a corrupção dos agentes 

penitenciários e policiais se alastrou [...]". 

A Folha de São Paulo (2016, p. 1), trouxe à tona dados estatísticos acerca 

da reincidência criminal dentro do cenário brasileiro desde 1989. Ainda, dispôs que 

mediante uma análise mais acurada em cincos Estados, quais sejam: Alagoas, 

Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro, constatou-se que em 817 

(oitocentos e dezessete) casos, ocorreram 199 (cento e noventa e nove) 

reincidências, o que perfez uma média estimada em 24,4% em 2015. 

Veja-se o quadro histórico da reincidência criminal. 
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QUADRO 1: Índice histórico da reincidência criminal 
FONTE DE PESQUISA ANO PERCENTUAL  ESTADO 

Sérgio Adorno e Eliana Bordini 1989 46,3% São Paulo 
Sérgio Adorno e Eliana Bordini 1991 29,34% São Paulo 
Censo Penitenciário Nacional 1994 34,4% Nacional 

Julita Lemgruber 1999 30,7% Rio de Janeiro 
Túlio Kahn 2001 47% São Paulo 

Comissão Parlamentar de Inquérito 2008 70% a 80% Nacional 
FONTE: Folha de São Paulo, 2016, p. 1. 

 

Hodiernamente, de acordo com dados extraídos do Conselho Nacional de 

Justiça (2015, p. 1), a cada quatro indivíduos que são colocados em liberdade, um 

acaba retornando à marginalização, sendo que os crimes contra o patrimônio são os 

que se mostram praticados de maneira mais comumente. Veja-se a tabela abaixo: 

 

QUADRO 2: Tipos penais e índices de reincidência 
TIPO PENAL PERCENTUAL DE REINCIDÊNCIA 

Crimes contra o patrimônio 50,3% 
Aquisição, porte e consumo de drogas 7,3% 

Estelionato 4,1% 
Receptação 4,1% 

Tráfico de drogas 19,1% 
Homicídio 8,7% 

Lesão corporal 3,4% 
Porte ilegal ou posse irregular de arma de 

fogo 
6% 

FONTE: Conselho Nacional de Justiça, 2015, p. 1. 

 

Segundo Bitencourt (2010, p. 125), "a prisão, em vez de conter a 

delinquência, tem lhe servido de estímulo, convertendo-se em um instrumento que 

oportuniza toda espécie de desumanidades". 

Todavia, é possível vislumbrar que o Poder Público nunca atuou de maneira 

precisa quanto ao cálculo da reincidência, pois existem pesquisas, por exemplo, 

Provenientes da Folha e do Conselho Nacional de Justiça, mas sem efetividade, 

pois não há dados concretos sobre isso. 

Inclusive, existem crimes que são cometidos que sequer são objetos de 

registro e, outros, que levam em consideração a primariedade do indivíduo, o que 

também contribui para a imprecisão dos dados relacionados à reincidência. 
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5.2 EFEITOS DA REINCIDÊNCIA 

 

Não há dúvidas de que a reincidência pode ensejar diversos malefícios ao 

indivíduo e, portanto, faz-se necessário que o Poder Público institua medidas com 

vistas a reinserir aquele que cumpriu pena na sociedade, de modo que o mesmo 

não volte a delinquir. 

Bitencourt (2010, p. 127) pontua diversos efeitos provenientes da 

reincidência, como o agravamento da pena, a determinação de um regime mais 

rigoroso, além da negação dos benefícios penitenciários: 

 

A reincidência, a despeito dos efeitos criminológicos da prisão, tem servido 
de fator para agravar a pena, negar benefícios penitenciários, impedir 
recurso em liberdade, determinar regime mais rigoroso no cumprimento da 
pena, impedir a substituição da pena de prisão por penas alternativas ou 
impedir a concessão do sursis.   

 

Indo mais a fundo, Capez (2015) elenca de maneira mais precisa os efeitos 

da reincidência, mencionando que: 

• agrava a pena privativa de liberdade;  

• atua como uma circunstância no concurso de agravantes;  

• impede a concessão do sursis;  

• quando houver a prática de crime doloso, aumento no prazo para a 

obtenção do livramento condicional;  

• interrompe a prescrição executória;  

• revoga a reabilitação, na hipótese do agente ser condenado à pena 

diversa a multa. 

De maneira similar, Jesus (2011) esclarece que a reincidência tem o objetivo 

de agravar a pena; constitui circunstância preponderante; elide a possibilidade de se 

conceder a suspensão condicional do processo; aumenta o prazo para a obtenção 

do livramento condicional; e, ainda, interrompe a prescrição. 

Paula (2003, p. 2) pontua que a reincidência impedirá, inclusive, a 

concessão de benefícios, tais como o perdão judicial, senão vejamos: 

 

a) perdão judicial no crime de apropriação indébita previdenciária (art. 
168.A, § 3º, do CP); 
b) aplicação de pena de multa no crime de apropriação indébita 
previdenciária (art. 168.A, § 3º, do CP); 



47 

 

c) perdão judicial no crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 
337.A, § 2º, do CP); 
d) aplicação de pena de multa no crime de sonegação de contribuição 
previdenciária (art. 337.A, § 2º, do CP). 

 

Além dos efeitos acima constantes, Masson (2015, p. 769) dispõe acerca de 

restar impedido "[...] a obtenção do furto privilegiado, da apropriação indébita 

privilegiada, do estelionato privilegiado e da receptação privilegiada (CP, arts. 155, § 

2.º, 170, 171, § 1.º, e 180, § 5.º, in fine)". 

Com entendimento similar, Paula (2003, p. 2) também dispõe acerca das 

causas de diminuição de pena, as quais restarão impedidas nos casos em que 

subsistir a incidência da reincidência.  

 

2.- Impedimento do reconhecimento de causas de diminuição de pena: 
e)furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), porém não impede a aplicação do 
princípio da insignificância (RJDTACrimSP 38/121); 
f)estelionato privilegiado (art. 171, § 1º, do CP); 
g)fraude no comércio privilegiada (art. 175, § 2º, do CP); 
h)receptação culposa privilegiada (art. 180, §§ 3º e 5º primeira parte, do 
CP); 
i)receptação dolosa privilegiada (art. 180, "caput" e § 5º parte final, do CP); 

 

É, portanto, um instrumento que não traz qualquer benefício para o acusado. 

Obviamente, muitos cometem crimes imbuídos pela necessidade de conseguir 

alimentos para a sua entidade familiar, mas, por outro lado, muitos são cometidos 

com requintes de crueldades, pelo simples fato do indivíduo achar que assim deve 

prosseguir.  

Por outro lado, não se pode esquecer que muitos daqueles cumpriram pena 

são postos em liberdade e, consequentemente, já se adentram novamente para a 

marginalização, vez que a prisão acaba por não cumprir a sua função, que é de 

ressocializar os apenados. Portanto, muitos condenados voltam a delinquir, tendo 

em vista que todos os anos que passaram recolhidos à prisão foram esquecidos 

pelo Poder Público, que não prestou qualquer assistência aos mesmos. 
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6 MECANISMOS DE PROTEÇÃO PARA O CONDENADO 

 

Será analisado neste capítulo mecanismos que visam dar proteção ao 

condenado, que vem se efetivando através da Associação da Proteção e Assistência 

ao Condenado, além da Cidadania nos Presídios. 

 

6.1 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DO CONDENADO 

 

Segundo Faria (2011), a Associação de Proteção e Assistência do 

Condenado surgiu em São José dos Campos, São Paulo, mediante iniciativa de 

Mário Ottoboni, jornalista e advogado, que se uniu com um grupo de amigos na 

busca deste objetivo. Atualmente, está instalada em Itaúna, Minas Gerais, cuja 

finalidade é proceder de maneira a humanizar a pena, de modo que os indivíduos 

não voltem a delinquir.  

De acordo com Alves e Mijares (2014, p. 12): 

 

A APAC começou em 1972, na cidade de São José dos Campos - SP, 
através de um grupo de voluntários cristãos, sob a liderança do advogado e 
jornalista Dr. Mário Ottoboni, no presídio Humaitá, para evangelizar e dar 
apoio moral aos presos, sob o nome de Pastoral Penitenciária.  
Em 1974 os membros da Pastoral perceberam que para causar o impacto e 
as mudanças que pretendiam deveriam se tornar uma entidade jurídica sem 
fins lucrativos. Instituída a APAC - Associação de Proteção e Assistência 
aos Condenados seu objetivo agora era auxiliar a Justiça na execução da 
pena, recuperando o preso, protegendo a sociedade, socorrendo as vítimas 
e promovendo a Justiça restaurativa.  

 

Importante salientar que em 1986 as Associações de Proteção e Assistência 

do Condenado se filiou ao Prision Fellowslrip International, que, basicamente, perfaz 

um órgão consultivo da Organização das Nações Unidas, no que tange as questões 

penitenciárias, consoante esclarece Guimarães Júnior (2005). 

Nesse diapasão, insta dizer que as Associações de Proteção e Assistência 

do Condenado são unidades externas aos presídios, cujo estabelecimento os 

condenados poderão participar de grupos de apoio, bem como desenvolver 

atividades laborativas e, ainda, estudar, de acordo com Vieira (2013). São 

organizações privadas, sem qualquer finalidade lucrativa, nos quais não há qualquer 

vigilância policial. 
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Conforme Alves e Mijares (2014, p. 14), são finalidades das Associações de 

Proteção e Assistência do Condenado a "[...] participação da comunidade; ajuda 

mútua entre recuperandos; religião; assistência jurídica; assistência à saúde; 

valorização humana; família; o voluntário e seu curso de formação; centro de 

reintegração; mérito e Jornada de Libertação com Cristo".    

Para tanto, de acordo com o entendimento de Guimarães Júnior (2005), faz-

se necessário a presença de alguns elementos imprescindíveis, como, por exemplo, 

a participação ativa da comunidade, a realização de trabalho pelos reclusos, a 

ingerência da religião, a assistência jurídica, assim como à saúde, além da 

valorização do ser humano. 

Nesse passo, conforme aduz Faria (2011, p. 1), "o método apaqueano tem 

transformado os reeducandos em cidadãos, reduzindo a violência fora e dentro dos 

presídios, consequentemente, diminuindo a criminalidade e oferecendo à sociedade 

a tão sonhada paz". 

Hodiernamente, há no Brasil aproximadamente cento e cinquenta 

Associações de Proteção e Assistência do Condenado. Em 2009, o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais criou o programa denominado como Novos Rumos, o que 

vem instigando o fortalecimento e, consequentemente, o desenvolvimento das 

Associações de Proteção e Assistência do Condenado, conforme esclarecem Alves 

e Mijares (2014).  

No Paraná existe Associação de Proteção e Assistência do Condenado na 

Comarca de Barracão e Pato Branco, entre outra cidades do Estado que estão 

implementando este sistema.  

 De acordo com a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados as 

APACS filiadas com (s.d., p. única),  

 
Marcadores Verde - APACs do Grupo 1: Administração do Centro de 
Reintegração Social pela APAC, sem o concurso das polícias Civil, Militar 
ou agentes penitenciários, com aplicação da metodologia APAC. Unidades 
Masculina e Feminina.  
Marcadores Vermelho- APACs do Grupo 2: As APACs que se encontram 
neste grupo são aquelas que por diversas razões, ainda não administram 
Centros de Reintegração Social. Algumas se encontram tão somente 
organizadas juridicamente, realizando trabalhos de mobilização social ou 
atividades pastorais junto aos presos que se encontram em cadeias 
públicas ou presídios. Outras já possuem terreno próprio, e ainda outras já 
se encontram na fase de construção do Centro de Reintegração Social. 
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No mapa abaixo, também extraído da Fraternidade Brasileira de Assistência 

aos Condenados as APACS filiadas com (s.d., p. única), é possível verificar onde 

estão localizadas as APACS: 

 

 

 

6.2 A CIDADANIA NOS PRESÍDIOS 

 

O intitulado projeto "Cidadania nos Presídios" surgiu mediante iniciativa do 

Conselho Nacional de Justiça, passando a se desenvolver desde 2015, no Espírito 

Santo, entrando em funcionamento em fevereiro de 2016. Traz um elemento que é 

de suma importância para a concretização de seus objetivos, denominado como 

Escritório Social, que foi criado "[...] para atender todos os ex-detentos que voltarão 

a ter contato com a sociedade depois de cumprirem pena ou ainda no regime aberto, 

dando continuidade a atividades profissionais e educacionais já desenvolvidas nos 

presídios [...]", consoante dados extraídos do sítio eletrônico do Conselho Nacional 

de Justiça (2016, p. 1). 

Tem por finalidade precípua a inclusão social, assim como proporcionar 

menos tensão nos presídios, vez que com a minimização da população carcerária, 

os detentos passam a ter seus direitos tutelados de maneira mais ampla, conforme o 

Conselho Nacional de Justiça (2016).  

É, portanto, um método mais humano de manter relações com os apenados, 

mormente aqueles que ingressaram recentemente no sistema penitenciário, vez que 
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o mesmo deve superar os percalços encontrados no momento inicial da interrupção 

da sua liberdade, mediante a atuação de uma equipe multidisciplinar, conforme 

Zampier (2016).  

Em Curitiba, o Projeto Cidadania nos Presídios foi lançado em 12 de agosto 

de 2016, de acordo com o contido no site do Tribunal de Justiça do Paraná (2016, p. 

1): 

 

Iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Projeto Cidadania nos 
Presídios, que aponta uma nova sistemática de execução penal no País, foi 
lançado em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (12/8), no 
Tribunal de Justiça do Paraná, em Curitiba. Na ocasião, foram assinados: 
um protocolo de intenções entre a Universidade de Chicago e o TJPR e o 
termo de integração do Paraná no Cadastro Nacional das Pessoas Privadas 
de Liberdade. 

 

Salienta-se que a primeira fase prática ocorreu no período de 26 de 

setembro de 2016, a 14 de outubro de 2016, ocasião em que diversos indivíduos 

foram ouvidos, como "[...] uma dona de casa de 46 anos, moradora de Almirante 

Tamandaré, sem antecedentes criminais que foi detida ao furtar comida", conforme 

Tribunal de Justiça do Paraná (2016, p. 1). Nota-se, desde logo, a necessidade de 

se implementar de maneira efetiva o aludido programa, eis que muitas vezes 

aqueles que estão detidos não ensejam qualquer perigo à sociedade. 

Conforme informações obtidas no website do Conselho Nacional de Justiça 

(2016), o programa denominado como Cidadania nos Presídios vem alavancando 

dados satisfatórios, eis que, na época, em torno de dezessete mil processos já havia 

sido analisados sob a égide do aludido programa.   
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo visou abordar a falência crônica no qual está inserido o 

sistema penitenciário brasileiro. Em que pese a Lei de Execução Penal estabelecer 

preceitos mínimos para o cumprimento da pena, em local adequado, dotado de 

salubridade, enfim, condições que tenham o condão de tutelar a dignidade do preso, 

tal não é observado no caso concreto. 

O princípio da individualização da pena também não é protegido na prática, 

vez que inúmeras pessoas que já possuem sentença penal condenatória transitada 

em julgado estão cumprindo pena em Cadeia Pública, que visa albergar os presos 

intitulados como provisórios. 

Os principais pontos que rodeiam a precariedade do sistema prisional estão 

vinculados à superlotação carcerária, na medida em que as celas albergam um 

número muito maior do que aquilo que se mostra ideal. A ausência de luminosidade, 

dormitórios, aparelhos sanitários e condições higiênicas, visto que se trata de um 

ambiente predominantemente sujo, são as queixas mais cruciais daqueles que 

defendem os direitos humanos. 

Neste particular, verifica-se a necessidade das autoridades contextualizarem 

de maneira efetiva o número de encarcerados, pois não há dados precisos sobre 

isso, apenas aqueles contidos, por exemplo, no sítio eletrônico do Conselho 

Nacional de Justiça, que não estabelece de maneira precisa o número de 

encarcerados, pois são meras estimativas. 

Sem falar que muitos indivíduos sadios, saem do sistema penitenciário 

doentes, vez que além do ambiente não possuir salubridade, presos saudáveis são 

misturados com os presos enfermos, o que acaba ocasionando um verdadeiro 

centro de proliferação de doenças. Não há dúvidas de que os presos são 

cotidianamente torturados, seja diretamente, pelos agentes penitenciários, seja 

indiretamente, pelas condições ambientais. 

As penitenciárias também servem para fomentar a indústria do crime 

organizado, eis que lá estão inseridas diversas facções, que, dependendo das 

circunstâncias, fazem rebeliões, ferindo e matando os demais detentos. 

Tais precariedades, sem dúvidas, são grandes aliadas na reincidência do 

indivíduo, posto que ao invés da pena atuar com vistas a ressocializar o detento, o 

efeito é contrário, ante tamanha indignidade que os presos são tratados. 
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Assim, verifica-se, no âmbito de todo este cenário, que embora a legislação 

regente seja clara quando menciona que o indivíduo perderá a sua liberdade de ir e 

vir, mediante o emprego da pena privativa de liberdade, outros direitos também são 

ceifados, pois o tratamento desumano que é atribuído aos detentos nos presídios 

viola a dignidade da pessoa humana, fazendo com que o recluso se afaste de 

amigos e familiares, pondo fim a possibilidade de se ressocializar, ainda que após a 

sua soltura, o que se mostra necessário que haja uma implementação mais incisiva 

da individualização e humanização das penas.  

Sendo assim, considerando a atual falência crônica do sistema carcerário 

brasileiro, a Organização dos Estados Americanos (OEA) elaborou um documento 

que traz em seu arcabouço 52 (cinquenta e duas) perguntas no que tange o sistema 

carcerário brasileiro, tendo em vista a grande precariedade nele inserida. 
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5. Não obstante isso, e em atenção à complexidade dos quatro assuntos, a Corte 
considera conveniente uma prévia contextualização geral dos fatos, como uma perspectiva 
ampla que permita uma melhor e mais acabada compreensão do problema, inclusive com 
anterioridade à celebração da audiência.

6. Para tal efeito, solicita-se ao Estado que se sirva proporcionar a esta Corte os dados
específicos, diferenciando entre cada uma das quatro medidas provisórias sob supervisão, e 
também a respeito do sistema penitenciário brasileiro em geral, indicados a seguir:

1. Número de mortes intencionais nos institutos penais nos últimos cinco anos.

2. Número de mortes não intencionais e suas causas nos institutos penais nos últimos
cinco anos.

3. Índice de mortalidade (intencional e não intencional) por 100.000 pessoas presas no 
último ano.

4. Índice de mortalidade por 100.000 habitantes na população em geral, na faixa etária 
de 20 a 30 anos.

5. Existem mandados de prisão que não são cumpridos?

6. Qual é o número estimado de mandados de prisão sem execução em todo o país?

7. É possível detalhar esse dado por cada Estado?

8. Com qual critério são selecionados os mandados de prisão que se executam e os que 
não se executam?

9. Qual é o número total de presos no país?

10.Qual o número de presos condenados e também processados sem sentença
transitada em julgado?

11.Qual é a duração media da prisão cautelar?

12.Qual é o percentual de presos que realizam atividade laboral ou educativa nos 
estabelecimentos penais?

13.Qual é o percentual de presos condenados (aproximadamente, pelo menos) por 
homicídio, por delitos sexuais, delitos contra a propriedade e por drogas?

14.Qual é o número de médicos e equipes de saúde que trabalham nos institutos
penais?

15.Quais são as políticas de prevenção e combate a doenças contagiosas para a 
população privada de liberdade?

16.Qual é o número de docentes que trabalham em institutos penais (professores, 
preparadores físicos, etc.)?

17.Qual é o orçamento destinado pelo Governo Federal e pelos Estados aos 
estabelecimentos penitenciários (incluindo salário de pessoal e qualquer outra 
rubrica)?

18.Número de denúncias por maus-tratos ou por tortura nos institutos penais nos 
últimos cinco anos.

19.Número de procedimentos (sindicâncias) levados a cabo nos últimos cinco anos para 
estabelecer a responsabilidade de pessoal penitenciário envolvidos em maus-tratos, 
torturas, lesões e homicídios em institutos penitenciários.
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20.Número de agentes condenados por atos indicados no número anterior nos últimos
cinco anos.

21.Há lugares de reclusão separados para presos LGBT?

22.As visitas são revistadas por meios manuais, eletrônicos ou de que natureza?

23.As mulheres visitantes são revistadas por pessoal feminino?

24.São realizadas revistas do ânus ou vagina às visitas?

25.Como são realizadas as revistas nos presos/presas?

26.O direito de visita pode ser suspenso como sanção?

27.É garantida a visita íntima ou sexual aos presos/ presas?

28.Há lugares designados separadamente para a visita íntima ou sexual de presos 
LGBT?

29.As mães privadas de liberdade podem permanecer com seus filhos? Caso assim seja, 
a partir de que idade as crianças são separadas de suas mães privadas de liberdade?

30.Qual recurso judicial o preso dispõe em caso de agravamento antijurídico de suas 
condições de detenção?

31.O preso ou seus familiares são avisados previamente em caso de traslado?

32.O traslado é usado como sanção administrativa?

33.Em quantos estabelecimentos se observa a separação entre presos condenados e em 
prisão preventiva?

34.Como se controla a qualidade e quantidade da alimentação?

35.Qual é o montante diário destinado para cada interno a título de alimentação?

36.É garantido um mínimo de calorias diárias? Quantas?

37.Quem é responsável pela preparação de alimentos nos institutos penais?

38.Que penas ou medidas não privativas de liberdade são usadas atualmente?

39.Qual é o número de pessoas se encontra neste momento cumprindo penas ou
medidas não privativas de liberdade?

40.Número de procedimentos nos institutos penais nos últimos dois anos contra agentes 
envolvidos no tráfico de drogas.

41.Número de procedimentos em institutos penais nos últimos dois anos contra agentes 
envolvidos na entrada de armas.

42.Número de agentes ou de pessoal penitenciário processado ou condenado na 
atualidade.

43.Total do pessoal atualmente em serviço nos institutos penais do país.

44.Caso seja possível, discriminar a resposta à pergunta anterior de acordo com funções
aproximadas, em particular do pessoal de guarda e de segurança.

45.Número de agentes afastados ou expulsos do serviço em institutos penais nos 
últimos dois anos.

46.Existem alternativas à internação psiquiátrica como medida?

47.Qual é o número de pessoas que são atualmente beneficiárias de alternativas à 
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internação psiquiátrica?

48.O pessoal de segurança porta armas no interior dos estabelecimento penais?

49.Em quais casos é autorizado o uso de armas de fogo?

50.Quando é autorizado o uso de outras armas (gás lacrimogêneo, balas de borracha, 
etc.)?

51.Que medidas são adotadas para a prevenção de incêndios e evacuação de pessoas?

52.Qual é o percentual de mulheres presas em relação à população carcerárea?

7. Além disso, solicita-se ao Estado indicar as medidas concretas adotadas para:

1. Limitar ou reduzir o número de presos em detenção preventiva. 

2. Reduzir a superpopulação carcerária.

3. Melhorar o serviço de atenção de saúde.

4. Melhorar a investigação e sanção de faltas ou delitos por parte de pessoal
penitenciário.

5. Ampliar o percentual de população penal que trabalha ou estuda. 

6. Melhorar as condições de alimentação, higiene e fornecimento de água.

7. Prevenir a introdução de drogas nos estabelecimentos penais.

8. Prevenir a introdução de armas nos estabelecimentos penais.

9. Prevenir ou evitar o enfrentamento de facções criminosas nos institutos penais.

10.Treinar o pessoal no controle não violento de motins e rebeliões nas prisões.

11.Regulamentar racionalmente o uso da violência e o emprego de armas.

PORTANTO:

A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS,

no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 63.2 da Convenção Americana e o artigo
27 do Regulamento,

RESOLVE:

1. Requerer ao Estado que, antes de 31 de março de 2017, remeta à Corte as 
respostas aos questionamentos indicados nos Considerandos 6 e 7 supra. 

2. Solicitar aos representantes dos beneficiários e à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos que apresentem as observações que considerem pertinentes ao relatório
requerido no ponto resolutivo anterior dentro de um prazo de duas semanas, contado a 
partir da recepção do referido relatório estatal.

3. Dispor que, de acordo com o artigo 27.8 do seu Regulamento, à maior brevidade
possível e com anterioridade à audiência pública ordenada no ponto resolutivo quinto da 
presente Resolução, uma delegação da Corte Interamericana realize uma visita ao Estado 
do Brasil, com o fim de obter, de forma direta, informação pertinente das partes para 
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supervisionar o cumprimento das medidas provisórias, prévio consentimento e coordenação 
com a República Federativa do Brasil. 

4. Convocar a República Federativa do Brasil, os representantes dos beneficiários das 
medidas provisórias nos assuntos da Unidade de Internação Socioeducativa, do Complexo
Penitenciário de Curado, do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, e do Instituto Penal 
Plácido de Sá Carvalho, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a uma audiência
pública que será celebrada na Sede da Corte Interamericana, durante o 118º Período 
Ordinário de Sessões, no mês de maio de 2017, com o propósito de que o Tribunal receba 
suas alegações sobre as medidas provisórias ordenadas nos referidos assuntos e a 
problemática geral dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade no Brasil. A 
data e o horário da audiência serão determinados oportunamente.

5. Dispor que a Secretaria da Corte notifique a presente Resolução ao Estado, à 
Comissão Interamericana e aos representantes dos beneficiários.




