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R E S U M O 

O presente trabalho monograf ico tern como objetivo, identificar e mostrar as 
disparidades existentes entre o texto legal da Lei de execucao penal brasileira e a 
realidade prisional do nosso pais, sem, contudo esgotar o assunto haja vista, a 
l imitacao imposta pelo proprio trabalho monograf ico. Tern como urn dos principals 
focos do trabalho o carater ressocilaizador das penas, que apesar de legalmente 
presente nao alcanca a realidade dos nossos presidios. O trabalho inicia-se dando 
uma abordagem historica das penas, desde o seu surgimento nos primeiros 
agrupamentos humanos ate o os dias de hoje, tambem se procura explorar o 
desenvolv imento da nossa lei de execucao penal e todos os percalcos por qual 
passou ate ser sancionada em 1984. No decorrer do trabalho tambem se trata da 
pena em seus mais variados tipos individualmente. Mais adiante sao mostrados urn 
a urn, os estabelecimentos prisionais elencados pela LEP, cada urn com suas 
pecul iaridades e disposit ivos que Ihe conferem legalidade, bem como quais t ipos de 
apenados sao direcionados para cada urn deles: Os principals problemas cronicos 
do sistema carcerario Brasileiro tambem sao levados em consideragao durante o 
trabalho monograf ico, como por exemplo, a superlotacao e as drogas, mas tambem 
sao mostradas iniciativas que visam combater ta is problemas como o Piano Nacional 
de Polit icas Penitenciaria e a Pastoral Carceraria que tern como missao dar urn 
pouco mais de dignidade a massa carceraria brasileira, e por f im e dado como 
exemplo as polit icas ressocial izadoras implantadas na Penitenciaria Regional Joao 
Bosco Carneiro. 

Palavras chaves: Presidios, Ressocial izacao e Trabalho. 



A B S T R A C T 

This monograph aims to identify and show the differences between the legal text of 
the Brazil ian criminal law enforcement and prison reality of our country, without, 
however, exhaust the subject considering the limitation imposed by the monograph. 
Its one of the main focuses of work ressocilaizador the character of punishment, 
al though legally that this does not reach the reality of our prisons. The paper begins 
by giving a historical overview of penalties, from its inception in the early human 
sett lements until the present day, it also explores the development of our law 
enforcement and criminal law by which all went smoothly until it was enacted in 1984. 
During this work it is also a penalty for its varied types individually. Further are shown 
one by one, prisons highlighted by LEP, each with its own peculiarit ies and devices 
that confer legality as well as what types of offenders are directed to each of them, 
the major chronic problems in the prison system are also Brazilian taken into 
consideration in the monographic work, such as overcrowding and drugs, but are 
also shown initiatives to combat problems such as the National Penitentiary and 
prison pastoral care policy which is mandated to give a little more dignity in the mass 
Brazilian prisoners, and finally is given as an example the policies implemented in the 
regional prison resocializing John Bosco Carneiro. 

Keywords: Prisons, Labour and resocialization. 
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1 INTRODUQAO 

O Estado surge para uma sociedade com o objetivo de garantir a ordem 

publica e apaziguar as turbulencias resultantes das interacoes entre os individuos 

que a compoe, desta maneira coibe determinados praticas que lesionam bens 

jur idicos considerados como imprescrit iveis a coletividade. A legislagao Penal e 

responsavel em char f iguras t ipicas que visem a repressao do crime para se 

proteger tais bens jur idicos, havendo penal idades aos que infringem estas 

disposicoes legais. 

Decorre desta penalidade a emissao de uma sentenga penal que constitui 

ordem judicial para o cumprimento deste comando, a partir de entao a regularidade 

da execugao e norteada pela lei de execugoes penais. Tal lei e considerada como 

perfeita ou adequada pelo fato de ser composta por disposit ivos que assegurem e 

protegem os presos, garantindo tratamento humano na execugao penal, entretanto a 

ausencia de estrutura dos estabelecimentos penais macula o fiel cumprimento da 

execugao 

Este trabalho tern por objetivo, mostrar a verdadeira realidade dentro do 

sistema carcerario brasileiro, em face da lei n° 7210/84, a lei de Execugao Penal 

Brasileira, tendo como principal alvo os estabelecimentos prisionais em todas as 

suas especies, mostrando principalmente as disparidades entre o que manda a lei e 

a real situagao que os detentos enfrentam em seu dia a dia. A lem de mostrar as 

agoes que estao sendo tomadas para que essa situagao seja resolvida. Foi atraves 

de uma pesquisa nas leis nacionais, alem da leitura de noticias vinculadas atraves 

de periodicos, e da observagao do dia a dia dos encarcerados que foi possivel a 

constatagao dos seus principals problemas, bem como alguns projetos 

desenvolvidos para tentar diminuir esse grande problema social. 

No primeiro capitulo sera abordada a Pena, desde seu contexto historico ate 

suas especies, pois, e gragas a aplicagao desta que os detentos estao reclusos, 

entao, e de suma importancia sua abordagem de uma maneira ampla. Apos sera 

tratado sobre os regimes de cumprimento de pena tao importante quanto a pena 

imposta ja que atraves do regime estabelecido na pena sera decidido a forma de 

cumprimento desta. 



No segundo capitulo abordar-se-a todos os tipos de estabelecimentos penais 

estabelecidos pela Lei de Execugao Penal Brasileira, sendo apontados os principals 

problemas que acometem cada urn deles, bem como suas peculiaridades, sempre 

do ponto de vista mais real possivel, levando-se em conta todas as situagoes por 

que passam esses individuos. Dentro desse capitulo tambem sera abordado alguns 

dos principals problemas considerados cronicos dentro do sistema carcerario como 

um todo. 

No terceiro capitulo serao mostradas algumas iniciativas que visam amenizar 

alguns problemas endemicos ao sistema carcerario brasileiro, como alguns projetos 

de iniciativa publica, alem da grande assistencia prestada pela pastoral carceraria 

aos detentos, pois e de suma importancia o trabalho desenvolvida por essa entidade 

filiada a Igreja Catol ica. Por f im, sera relatada a experiencia, que esta sendo 

bastante bem sucedida no Brejo Paraibano, mas especi f icamente no Presidio 

Regional Joao Bosco Carneiro, na cidade de Guarabira, que esta dando o exemplo 

de como ressocializar os apenados. 

A pesquisa foi realizada com a utilizagao dos metodos dialetico, historico-

jur idico, exeget ico jur idico, bibliografico, bem como o estudo e analise de artigos 

cientif icos e sites da internet, para que os objetivos deste estudo fossem alcangados 

servindo-se destes meios para fundamentar e elucidada a situagao do apenado no 

cenario das penitenciarias nacionais. 

Apos o exposto tem-se a expectativa de que essa situagao seja vista com 

outros olhos ja que o problema carcerario brasileiro e um problema de toda a 

sociedade e tern que ser encarado como tal, pois e por meio da cobranga dos seus 

direitos que a Sociedade se faz ouvir, dessa forma nao pode fechar os olhos para 

tao grande problema social. Diante dessa situagao chama-se ao meio academico o 

debate sobre tao espinhoso tema. 
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2 A P E N A E S E U C O N T E X T O H I S T O R I C O 

Os diferentes modos de vida e de pensamentos sempre condicionaram ao 

longo da historia varios t ipos de comportamentos, portanto a criminal idade foi algo 

comum em todas as sociedades, o que levou as pessoas a estabelecerem regras de 

convivio social. Mas estabelecer um contexto historico em definit ivo e algo ao qual 

nao se propoe esse trabalho, e sim tentar tracar um paralelo entre o sistema dos 

dias atuais e o que acontecia anteriormente, partindo de um contesto geral dos 

estabelecimentos prisionais ate um especif ico que seria a realidade prisional na 

Paraiba, mais especi f icamente na penitenciaria Regional Joao Bosco Carneiro na 

cidade de Guarabira no referido estado.Nesse sentido vale lembrar Nucci (2003 p. 

60): 

O ser humano sempre viveu em permanente estado de associag3o na 
busca incessante do atendimento de suas necessidades basicas, ansiava 
por conquistas e satisfac3o, e desde os prim6rdios valeu as regras de 
convivencia, ferindo os semelhantes e a pr6pria comunidade onde vivia, 
tornando inexoravel a aplicag3o de uma puniceio. Sem duvida, n§o se 
entendiam as mais variadas formas de castigo como se fossem penas, no 
sentido tecnico- juridico que hoje possuem, embora n§o passassem de 
embri6es do sistema vigente. Iniciaimente aplicava-se a sanc§o como fruto 
da libertac3o do cla da ira dos deuses, em face da infrag3o cometida 
quando a reprimenda consistia, como regra na expulsSo do agente da 
comunidade, expondo-o a pr6pria sorte. 

A pena surgiu como forma de organizacao dos grupos primitivos, pois talvez 

sem ela a sociedade nao alcancasse o grau de desenvolv imento ao qual chegou, 

desde seu inicio com a pena de vinganca, passando pelas impostas no direito 

romano, ate as executadas pelo estado. Ainda, consoante Mirabete (2007 p.33): 

O taliao constitui importante conquista, pois estabelece uma 
proporcionalidade entre ag3o e reagSo. O instituto da legitima defesa e uma 
conquista do taliao. 
A composicao foi outro progresso, onde o ofensor compre a impunidade do 
ofendido, com dinheiro, gado, armas, as maneiras das indenizacoes de vida 
e de honra em vigor na atualidade. 
O c6digo de Hamurabi editado mais de 2000 anos a .C, contempla o taliao e 
a composic3o, porem o c6digo de Manu, aproximadamente mil anos mais 
recentes, n§o faz referencias a esses dois importantes institutos. Neste as 
penas sao corporais, com o corte de dedos, pes, queima do homem 
adultero e a entrega da mulher adiiltera para que os c3es a devorem. 
O direito romano conheceu a vinganga, o tabelicio e a composig§o. 
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Ao tempo de Justiniano, o fundamento da pena esta no interesse do estado, 
demonstrando sua natureza publica. 
0 aparecimento da igreja cat6lica e do direito canonico faz acompanhar as 
ideias de humanizar e espiritualizar as penas. 
As ideias cristas permitem a c o n s t r u c t da intencionalidade como medida 
de punic§o e foram de suma importancia para o direito penal. 

Grande conquista foi conseguida pelo Codigo de Hamurabi quando institui a 

lei do taliao, que estipulava que a pena deveria ser proporcional ao agravo, evitando 

assim os excessos comet idos pelas penas de vinganca, por exemplo, a composigao 

que e parte importante na evolucao da pena, pois dessa forma o agressor poderia 

comprar do agredido a sua absolvicao, evitando assim maiores danos. Nesse 

sentido assevera Greco (2008, p.77-78): 

Na verdade a partir do sec. XVIII, tambem conhecido como seculo das 
luzes, e que foram iniciadas as maiores transformagoes no que diz respeito 
a qualidade das penas. No final do sec. XVIII e inicio do sec. XIX, comeca a 
haver uma modificagSo da postura adotada, onde o corpo do condenado e 
que tinha que sofrer pelo mal por ele produzido. Os suplicios que eram a 
arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em "mil mortes", foram 
sendo gradualmente abolidos. O espetaculo do horror, as cenas chocantes 
do patibulo estavam sendo deixados de lado. Comeca portanto a transiccio 
das penas aflitivas, corporais, para as penas privativas de liberdade. Mesmo 
tratando-se de pena privativa de liberdade e o principio do respeito da 
dignidade da pessoa humana. 

Na idade media muitas sao as historias de torturas praticadas durante esse 

periodo, muitas delas baseadas na doutrina de Santo Agost inho, so com o 

aparecimento do i luminismo e suas ideias revolucionarias para epoca e que houve 

um tratamento mais humano para com os encarcerados. Baseado nesses mesmos 

principios, a pena passou a ser vista nao so como maneira de punicao, mas tambem 

como uma forma de ressosial izacao do individuo. 

2.1 O CONTEXTO H I S T 6 R I C O DAS PENAS NO BRASIL 

A prisao conf igurada tal como e hoje, ou seja, como pena, e de aparecimento 

ressente na historia do direito penal, no Brasil nao foi de outra forma. No inicio, a 

prisao como forma de carcere era destinada apenas aqueles que estavam 
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esperando ju lgamento. Ass im foi ate as ordenagoes Afonsinas, Manuelinas e 

Filipinas, ate por que essas seguiam em direito um penal baseado na brutalidade 

com que eram apl icadas suas sangoes corporais, alem de todos os tipos de 

violagoes aos direitos do acusado.Situagao essa que perdurou ate 1830 quando da 

introdugao do Codigo Criminal do Imperio, orientado pelas ideias liberals advindas 

da Europa e dos Estados Unidos, que or ientavam suas leis e eram baseadas na 

justiga e equidade, que eram o cerne das novas correntes de pensamento das 

chamadas novas escolas penais. 

Devido a proclamagao da republica e a aboligao da escravatura, no final do 

seculo XIX as leis penais sofreram algumas mudangas importantes. Em 1890, com o 

Codigo Penal da Republ ica, este passou a prever diversas modal idades de prisao, 

tais como a prisao de reclusao, a prisao com trabalhos forgados, a prisao celular e a 

prisao disciplinar, assim sendo que cada especie era cumprida em estabelecimento 

prisional especif ico. 

Desde o inicio do seculo XX, os estabelecimentos prisionais brasileiros se 

mostravam precarios em sua estrutura, sendo a superlotagao e o problema da 

tr iagem que nao separavam o preso condenado do provisorio um dos maiores 

desafios a serem enfrentados pelo sistema. So em 1940 e publ icado o atual Codigo 

Penal atraves de um decreto lei, este trazendo varias inovagoes, entretanto poucas 

foram as mudangas, sendo desde essa epoca o tratado com descaso a situagao 

prisional por parte do poder publico, se observava que o problema da superlotagao 

assim como tantos outros direitos eram desrespeitados diuturnamente por parte do 

poder publico, o que impedia qualquer forma de ressocial izagao do detento, 

mantendo-se este segregado socialmente, sem perspectivas de retomar uma vida 

contraria a que o levou ao carcere. 

2.2.AS LEIS DE EXECURSOES PENAIS NO BRASIL 

Desde longa data que se tenta constituir um codigo que estabelega normas 

relativas ao direito penitenciario brasileiro, tal materia estava inserida no Codigo 

Criminal do Imperio, so que em 1933 foi criada uma comissao com o intuito de char 
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o p r i m e i r o c o d i g o d e e x e c u g o e s criminais da republica, tal comissao era presidida 

pelo jurista Candido Mendes de Almeida. Dentre as inovagoes, este ja trazia o 

principio da individualizagao e distribuigao do tratamento penal, a lem da figura das 

colonias penais agricolas, do l ivramento condicional e da suspensao condicional da 

execugao. Entretanto devido a instalagao do regime do Estado Novo em 1937, que 

suspendeu as at ividades parlamentares, esse projeto sequer chegou a ser discutido. 

Em 1951 , o entao deputado Carvalho Neto, viria a produzir um projeto 

estabelecendo normas gerais de direito penitenciario, ja que o pais ainda se 

encontrava carente de tal legislagao, mas mesmo assim o tal projeto nao viria a se 

converter em lei. 

Diante da necessidade de uma lei que dispusesse sobre as normas gerais de 

direito penitenciario, foi sancionada a lei n° 3.274 de 1957, mas a referida lei era 

insuficiente, o que fez com que no mesmo ano houvesse por parte do ministro da 

justiga, o pedido ao professor Oscar Stevenson, de um projeto para um novo codigo 

penitenciario. Nesse projeto, a execugao penal deveria ser tratada distintamente do 

Codigo Penal, e a competencia para a execugao penal seria dividida a varios 

orgaos. 

Em 1962 veio mais um projeto de um codigo de execugoes penais, este 

inovava devido ao fato de trazer questoes relativas as mulheres detentas, alem de 

uma certa preocupagao com a humanidade e legalidade na execugao da pena 

privativa de l iberdade. 

Os dois ult imos projetos acima citados sequer chegaram ate a fase de 

revisao. Em 1970 com o mesmo nome e f inalidade, inspirado na resolugao das 

nagoes unidas, de 30 de agosto de 1953, que dispunha sobre as regras minimas 

para o t ratamento de reclusos, foi apresentado mais um projeto, dessa vez do 

professor Benjamim Morais Filho. Seguiu-se a esse projeto o de Cotrim Neto, que 

trazia como inovagoes a questao da previdencia social e o seguro contra acidentes 

de trabalho sofridos pelos detentos. Baseava esse projeto no principio que a 

recuperagao do detento dependia do assistencial ismo do poder publico, trabalho e 

disciplina. 

Sem alcangar exito, nao chegavam a se converter em lei os projetos 

apresentados pelos juristas, e da mesma fora ia f icando a republica sem uma 

legislagao que tratasse de forma especifica da execugao penal. Ate que em 1983 

f inalmente e aprovado o projeto de lei do ministro da justiga Ibrahim Abi Hackel, que 
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se converteu na lei n° 7.210 de 11 de julho de 1984, a vigente e atual lei de 

Execugao Penal, que o pais ja carecia a tempos, pois cada vez mais o se 

consol idava como ciencia autonoma o direito execut ivo penal, conforme foi 

posit ivado pela Constituigao Federal de 1988 que elevou o direito penitenciario a 

categoria de ciencia autonoma, inclusive dispondo em seu artigo 24 a competencia 

da uniao para legislar sobre suas normas. 

A lei de execugao penal brasileira, LEP, e considerada com uma das mais 

avangadas do mundo, prezando por um espirito fi losofico e a ressocializagao do 

homem a sociedade, e realmente de vanguarda a legislagao brasileira. A legislagao 

de execugao penal e erigida a categoria de ciencia jur idica, e prima pela defesa do 

principio da legalidade para impedir excessos ou desvios no curso da execugao, que 

para que este nao venha a comprometer o principio da dignidade da pessoa humana 

na aplicagao da pena. 

Conforme dito anter iormente, a lei brasileira e bastante moderna e avangada, 

prima pela fi losofia ressocial izadora na pena privativa de l iberdade. Porem, apos 

tanto tempo e trabalho despendido para se ter efet ivamente uma lei de execugao no 

Brasil, o problema agora e outro, e o cumprimento efetivo da lei de execugao penal. 

2.3 AS PENAS E SUAS ESPECIES 

A partir do t i tulo V artigo 105, a Lei de Execugao Penal passa a tratar da pena 

suas especies e forma de execugao, por tanto a partir desse momento tratar-se-a 

das penas e suas especies, a LEP, divide a pena em tres t ipos, as PENAS 

PRIVATIVAS DE L IBERDADE, AS PENASRESTRIT IVAS DE DIREITO (que se 

divide em: prestagao de servigos a comunidade, limitagao de f im de semana e 

interdigao temporar ias de direito) e PENA DE MULTA. Seguindo a ordem da propria 

lei ira tratar-se de cada uma delas: sobre as penas nos ensina BITENCOURT(2006, 

p.140): 

A principal finalidade pois a que deve dirigir-se a pena e a preveng3o geral-
em seua sentidos intimidatorios e limitadores- sem deixar de lado as 
necessidades de prevengSo, no tocante ressocializagSo do delinguente. 
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A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, como o proprio nome diz, consiste na 

segregacao do condenado do convivio social. No nosso codigo penal sao as penas 

de reclusao, detengao e prisao simples, no caso das contravengoes penais. A pena 

privativa de l iberdade podera ser cumprida em tres regimes. O regime fechado, o 

regime semi - aberto e o regime aberto, todos em estabelecimentos apropriados 

para cada um dos regimes. 

Conforme preleciona o artigo 105 da LEP: "transitando em julgado a sentenca 

que aplicar pena privativa de l iberdade, se o reu estiver ou vier a ser preso, o juiz 

ordenara a expedigao de guia de recolhimento para a execugao". 

As penas privativas de l iberdade em nosso Codigo Penal sao as de reclusao 

e detengao (artigo 33.). Que hoje nao apresentam prat icamente qualquer diferenga, 

dai a desnecessidade de ser mantida essa nomenclatura, podendo chama-las 

apenas de prisao. 

Bem se sabe que a pena de reclusao deve ser cumprida em regime fechado, 

semi-aberto ou aberto, enquanto a de detengao em regime semi- aberto ou aberto, 

salvo se houver necessidade de regressao de regime (CP, art.33), portanto 

revelando a igualdade entre ambas, pois se dispensa o mesmo tratamento. 

As penas privativas de l iberdade deverao ser executadas em regime 

progressive, mediante o qual podera dar - se a substituigao de um regime mais 

severo por um menos rigoroso, desde que tenha havido cumpr imento de parte da 

pena e o condenado demonstre merito. De acordo com a exposigao de motivos da 

lei de execugao penal:(exp. De motivos da LEP n. 119.). 

A progressSo deve ser uma conquista do condenado pelo seu merito e 
pressupoe o cumprimento minimo de um sexto da pena no regime inicial ou 
anterior. A transferencia e determinada somente pelo juiz da execuc3o, cuja 
decis3o sera motivada e precedida de parecer da comissSo tecnica de 
classificacSo. Quando se tratar de condenado oriundo do sistema fechado, 
e imprescindivel o exame criminol6gico (art. 111 e paragrafo unico 

Ainda de acordo com a exposigao de motivos da LEP: (exp. de motivos da 

LEP n. 120). 

Se o condenado estiver em regime fechado n2o poder3 ser transferido 
diretamente para o aberto. Essa progress§o depende do cumprimento 
minimo de um sexto da pena do regime semi- aberto, alem da 
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demonstragSo do merito, compreendido tal vocabulo como aptidSo, 
capacidade e merecimento, demonstrados no curso da execucao. (exp. de 
motivos da LEP n. 120). 

O artigo 108 da LEP traz uma excecao a regra da pena privativa de liberdade, 

essa excecao trata do condenado com doenca mental . Tal artigo assim dispoe, " O 

condenado a quern sobrevier doenca mental sera internado em Hospital de Custodia 

e Tratamento Psiquiatrico." A esse respeito preleciona Mirabete (2010 p.321): 

S6 deve cumprir pena aquele que tern capacidade penal, ou seja, que tern 
condicoes de submeter-se a sua execugao. N3o tern essa capacidade o 
agente que, no momento da ag3o ou omiss3o, em virtude de doenca 
mental, era inteiramente incapaz de entender o carater criminoso do fato ou 
de determinar-se com esse entendimento. Nessa hipbtese, o agente por ser 
inimputavel, e isento de pena e submetido a medida de seguranca ( arts. 29 
e 97 do CP). Pode ocorrer, porem, que sendo o agente imputavel no 
momento do fato, passe a nao ter mais capacidade executivo - penal pela 
superveniencia de doenca mental. Nesse caso, n§o mais pode ser 
executada a pena, pois a finalidade desta e a reinsergSo social do 
condenado e, estando este infenso as medidas ressocializadoras pela 
incapacidade de entender e querer, a execucSo da sancSo seria inutil. 
Ademais, incapacidade psiquica torna inconveniente e mesmo perigosa a 
permanencia do condenado em estabelecimento destinado a execugao da 
pena. Essa permanencia no presidio podera ser prejudicial a vida ou a sua 
cura, diante da ausencia de tratamento especializado. Por isso, preveem os 
arts. 41 do CP e 108 da LEP que, sobrevindo doenga mental ao condenado, 
este deve ser internado em hospital de custodia e tratamento psiquiatrico. O 
tempo de internagSo e computado como cumprimento da pena, em 
decorrencia da detrag§o (art. 42 do C6digo Penal) 

Outra especie de pena que e tratada pela lei de execugao penal e PENA 

RESTRITIVA DE DIREITO, que pode ser apl icada de tres formas e sao elas: 

prestacao de servicos a comunidade, l imitacao de f im de semana e interdigao 

temporaria de direitos, conforme assevera a LEP, artigos 147 e 148 in verbis: 

Art. 147 - Transitada em julgado a sentenga que aplicou a pena 
restritiva de direito, o juiz de execugSo, de oficio ou a requerimento do 
Ministerio Publico, promovera a execugSo, podendo, para tanto, requisitar, 
quando necessario, a colaboragSo de entidades publicas ou solicita-la a 
particu lares. 

Art. 148 - Em qualquer fase da execugao, podera o juiz, 
motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestagSo de 
servigos a comunidade e de limitagSo de fim de semana, ajustando-as as 
condigoes pessoais do condenado e as caracteristicas do estabelecimento, 
da entidade ou do programa comunitario ou estatal. 

Ha prat icamente um consenso no meio jur idico de que a pena nao tern 

nenhuma funcao educativa e nem tao pouco ressocial izante, principalmente quando 



16 

imposta sem qualquer trabalho ou criterio, sem qualquer separacao entre os proprios 

condenados, que sao reunidos com suas sentencas diversas, num mesmo cubiculo, 

onde se confunde na propria promiscuidade. 

£ ext remamente importante que a prisao de a lguma forma seja substituida 

por outros tipos de punigao, principalmente quando se trata de cr imes de menor 

potencial ofensivo, merecendo uma melhor adequacao punitiva. £ de total 

conhecimento que a prisao como meio de punir e um tremendo fracasso, 

principalmente nos moldes em que se apresenta hoje, em que os condenados sao 

s implesmente jogados numa cela estreita, sem qualquer condicao de trabalho, 

higiene ou qualquer forma de dignidade ou objetivo de reabil i tacao. As finalidades 

basicas da punicao, como a prevencao, a reeducacao e a defesa social, perderam 

completamente o seu sentido, pois, apesar de desumana, a prisao ociosa nao 

intimida nem tao pouco educa. 

Dessa forma chegou-se a conclusao que ha a necessidade de substituir a 

pena de prisao, por outras formas de punicao que seja mais adequada ao crime 

praticado bem como de valor social desrespeitado, assim assegurando ao 

condenado que ele possa entender o carater da pena que Ihe foi imposta e prestar 

da melhor forma um servigo a comunidade, assegurando-o a l iberdade de continuar 

levando uma via normal. 

O Codigo Penal vigente adota de acordo com seu artigo 43. As seguintes 

penas restritivas de direito; a) prestagao de servigos a comunidade, b) interdigao 

temporaria de direitos c) l imitagao de fim de semana. Anal isando-se cada uma delas 

individualmente tem-se a prestagao de servigos a comunidade que esta elencado na 

LEP, conforme os artigos seguintes: 

Art. 149 - Cabera ao juiz da execugSo: 
I - designar a entidade ou programa comunitario ou estatal, devidamente 
credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado devera trabalhar 
gratuitamente, de acordo com as suas aptidoes; 
II - determinar a intimagSo do condenado, cientificando-o da entidade, dias e 
horario em que devera cumprir a pena; 
III - alterar a forma de execucao, a fim de ajusta-la as modificacoes 
ocorridas na Jornada de trabalho. 
§ 1° - O trabalho tera a durac3o de 8 (oito) horas semanais e sera realizado 
aos sabados, domingos e feriados, ou em dias uteis, de modo a n§o 
prejudicar a Jornada normal de trabalho, nos horarios estabelecidos pelo 
juiz. 
§ 2° - A execugSo tera inicio a partir da data do primeiro comparecimento. 
Art. 150 - A entidade beneficiada com a prestac§o de servigos encaminhara 
mensalmente, ao juiz da execugao, relat6rio circunstanciado das atividades 
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do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicacSo sobre ausencia 
ou falta disciplinar. 

A pena de prestagao de servigo a comunidade, a lem de ser umas das formas 

mais justas de fazer com que o condenado pague sua divida perante a sociedade, 

tambem tern uma fungao social bastante importante, pois, nos lugares onde vem 

sendo aplicada essas penas, nota-se que os condenados na maioria das vezes 

cont inuam colaborando com as entidades, mesmo apos cumprida a pena imposta. E 

isso evita a influencia negativa da prisao, pois muitos que sao presos saem mais 

revoltados com a violencia policial, com a violencia dos colegas de cela e com a 

violencia da propria sociedade que em vez de ajuda-lo a se reerguer-se, ajuda-o a 

afundar-se ainda mais no crime, reincidindo muitas vezes em crimes bem mais 

violentos do os que os levaram a primeira vez a prisao. 

Outra especie de pena restritiva de direito e a pena de limitagao do fim de 

semana, conforme se ve nos artigos da Lei de Execugao Penal abaixo citados: 

Art. 151 - Cabera ao juiz da execucao determinar a intimag§o do 
condenado, cientificando-o do local, dias e horario em que devera cumprir a 
pena. 
Paragrafo unico - A execucao tera inicio a partir da data do primeiro 
comparecimento. 
Art. 152 - Poderao ser ministrados ao condenado, durante o tempo de 
permanencia, cursos e palestras, ou atribuidas atividades educativas. 
Art. 1 5 3 - 0 estabelecimento designado encaminhara, mensalmente, ao juiz 
da execucao, relat6rio, bem assim comunicara, a qualquer tempo, a 
ausencia ou falta disciplinar do condenado. 

Na verdade a pena de limitagao de fim de semana pouco e aplicada pelos 

ju izes, justamente por falta de meios, de locais adequados, de participagao da 

comunidade ou de apoio as entidades, que nao tern revelado qualquer interesse em 

receber o condenado nos fins de semana, pois tambem nao d ispoem de condigoes 

para fiscalizar o seu trabalho ou ministrar-lhe cursos ou palestras. 

Por f im a ult ima especie da pena restritiva de direito elencada na LEP e pena 

de interdigao temporar ia de direitos conforme o disposit ivo legal abaixo citado: 

Art. 154 - Cabera ao juiz da execucao comunicar a autoridade competente 
a pena aplicada, determinada a intimacSo do condenado. 
§ 1° - Na hip6tese de pena de interdicSo do art. 47, I, do C6digo Penal, a 
autoridade devera, em 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento 
do oficio, baixar ato, a partir do qual a execucao tera seu inicio. 
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§ 2° - Nas hip6teses do art. 47, II e III, do C6digo Penal, o Jui'zo da 
ExecucSo determinant a apreensSo dos documentos, que autorizam o 
exercicio do direito interditado. 
Art. 155 - A autoridade devera comunicar imediatamente ao juiz da 
execugao o descumprimento da pena. 

A ultima forma de pena estabelecida pela lei de execugao penal e a PENA DE 

MULTA, conforme elenca nos referidos artigos: 

Art. 164 - Extraida certidao da sentenga condenat6ria com transito em 
julgado, que valera como titulo executivo judicial, o Ministerio Publico 
requerera, em autos apartados, a citagao do condenado para, no prazo de 
10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens a penhora. 
§ 1° - Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o dep6sito da 
respectiva importancia, proceder-se-a a penhora de tantos bens quantos 
bastem para garantir a execugao. 
§ 2° - A nomeagao de bens a penhora e a posterior execugao seguirao o 
que dispuser a lei processual civil. 

A pena de multa e extremamente utilizada no nosso atual direito penal, pois, 

evita o encarceramento do condenado por curtos intervalos de tempo, alem de evitar 

a prisao do individuo, por cr imes de menor gravidade. Mirabete(2004 p. 692) aponta 

como algumas vantagens da pena pecuniaria em relagao a pena de prisao que sao : 

Nao retira o condenado do convivio com a familia; b) nao o afasta do 
trabalho, com o qual mantem a si proprio e a familia, nem de suas 
ocupagoes normais licitas, evitando o desajustamento social; c) nao 
corrompe, por evitar sua insergao no meio deleterio da prisao; d) nao avilta, 
pela ausencia de carater infamante dessa especie de pena; e) atinge um 
bem juridico de menor importancia que a liberdade; f) preserva intacta a 
personalidade g) possui forga intimidativa ao menos nos crimes 
patrimoniais, ao recair sobre bens economicos, que na sociedade capitalista 
sao tidos como de consideravel valor; h) possibilita melhor individualizagao 
judicial, por se fundar principalmente na situagao economica do condenado; 
i) nao sobrecarrega o erario publico, podendo ate constituir uma fonte de 
recursos para o estado 

O referido autor tambem aponta algumas desvantagens quando diz respeito a 

pena de multa sendo elas ( 2004 p. 692): 

£ uma forma de enriquecimento do estado a custa do crime; b) e raramente 
executada, pois a maioria dos condenados e absolutamente insolvente; c) e 
in6cuo como prevengao, ao menos com relagao aos crimes mais graves; d) 
tern sentido aflitivo desigual, pois, para quern muito pode, o pagamento da 
multa tern pouco significado pratico e, para quern pouco tern, atinge 
fundamentalmente o condenado; e) alcanga os familiares do condenado, 
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privando de parte do ganho aquele que Ihes prove o sustento; f) pode 
representar inclusive o um incitamento a pratica de novos delitos, para que 
o condenado obtenha as condicfies necessarias ao pagamento 

Como todas as especies de pena, a pena de multa apresenta tanto pontos 

positivos quanto pontos negativos, mas sempre de se ressaltar a importancia de sua 

aplicabil idade em crimes de menor potencial ofensivo bem como nos crimes 

patr imoniais, mas sempre se atentando para o detalhe da individualizagao da pena, 

devendo o juiz sempre aferi-la conforme as possibi l idades do condenado. Mesmo 

nos dias de hoje talvez o principal problema da pena de multa sera sua execucao, ja 

que prat icamente todos os condenados sao insolventes, entao essa pena teria 

carater nulo, ou seja, nao surtiria nenhum efeito, portanto devera ser usada somente 

quando possivel de sua execugao, caso contrario subst i tuida por outro tipo de pena. 

2.4 DOS REGIMES PRISIONAIS 

O nosso codigo penal adotou tres formas de regime de comprimento de pena, 

que sao o regime fechado, o semi-aberto e o regime aberto. Observa-se que para a 

definigao de em qual regime o apenado ira cumprir a pena devera atentar-se para a 

que tipo de pena ele foi condenado, se foi a pena privativa de l iberdade ou restritivas 

de direito, bem como ao exame criminologico que vai classif icar o condenado. A 

respeito dos regimes de cumprimento das penas nos ensina TELES (2006 p.333): 

O nosso sistema adota um sistema progressivo de cumprimento das penas 
privativas de liberdade que significa o que pode haver de mais moderno e 
democratico em todo o mundo. Pelo nosso sistema, as penas de pris3o 
serSo cumpridas progressivamente em tres regimes, fechado, semi-aberto e 
aberto, comportando ainda o livramento condicional e prevista a 
possibilidade de regress3o do regime mais brando para o regime mais 
severe O sistema baseia-se na necessidade de que a privac3o de liberdade 
do condenado seja executada com a finalidade de recupera-lo, que tera, 
desde o inicio, a perspectiva de alcancar a liberdade e a certeza que Ihe 
sera devolvida, paulatinamente conforme seu merecimento. Trata-se de 
uma concepc§o moderna, democratica e sobretudo mais humana ,da pena 
de prisao que poderia ter ensejado melhores resultados se os governantes 
do pais e estados-membros tivessem proporcionado os pressupostos 
indispensaveis a sua implementaceio, construindo e mantendo em boas 
condicoes, os estabelecimentos prisionais necessarios. 
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A partir de agora ira tratar-se de cada uma das especies de regime 

individualmente. Primeiro o Regime Fechado este e imposto ao detento conforme o 

crime praticado e o detento fica totalmente isolado da sociedade e recluso em um 

estabelecimento penal proprio para este tipo de detento. Conforme traz o codigo 

penal em seu artigo 33,in verbis: 

Art. 33 - A pena de reclusao de ve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto salvo necessidade de transferencia a regime fechado. 

1°- considera-se 
Regime fechado a execucao da pena em estabelecimento fechado de 
seguranga maxima ou media. 

Devido a periculosidade do detento o estabelecimento deve oferecer 

condicoes para que f ique assegurado o total isolamento do apenado com a 

sociedade, esse estabelecimento destinado aos detentos condenados ao regime 

fechado e a penitenciaria, como ja foi estudado anter iormente. E sempre bom 

destacar que o condenado ao regime fechado podera vir a progredir de regime 

desde que consiga reunir os requisitos necessarios para tal, que sao o bom 

comportamento, onde o apenado cumpri sua pena sem cometer faltas sejam de 

or igem grave ou gravissima, bem como cumpre o tempo estabelecido em lei para 

que passe a ter direito de pleitear a progressao. 

Outra forma de regime de cumprimento de pena e o regime semi-aberto, 

nesse regime o apenado nao fica em estabelecimento de seguranca maxima, mas 

deve ficar isolado da sociedade, haja vista que nao apresenta o mesmo grau de 

periculosidade que o condenado ao regime fechado. A pena no regime semi-aberto 

deve ser cumprida em colonia penal agrfcola, industrial ou similar, o que nem 

sempre acontece, devido ao fato de o Estado nao oferecer condigoes. 

Da mesma forma que acontece com o condenado ao regime fechado, no 

regime semi-aberto tambem e possivel o condenado progredir de regime, passando 

assim para o regime aberto , mas para que se possa tornar-se possivel o apenado 

tambem devera cumprir os requisitos necessarios, tanto os objetivos, que e o 

cumprimento de determinada porcao de sua pena, como tambem os subjetivos que 

visa o bom comportamento do detento no decorrer do tempo em que estiver preso. 

O regime aberto e dentre os tres o regime mais brando que existe, pois 

possibil ita que o detento volte ao convivio social. Esse regime pode ser aplicado 
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tanto em carater progressivo como no inicio da pena. Esse e o regime bastante 

f lexivel podendo ser cumprido tanto na casa de albergado, caso haja, ou em outro 

estabelecimento prisional, pois e obrigatorio o descanso noturno e nos fins de 

semana onde o apenado e l iberado apenas para o trabalho. A ainda determina 

alguns casos onde esse regime pode ser cumprido na propria residencia.como no 

caso dos maiores de 70 anos, acometidos de doencas graves, condenado com filho 

menor ou deficiente mental e a condenada gestante. 

Uma outra figura existente e o chamado RDD Regime Disciplinar 

Diferenciado, que nao constitui-se como uma forma de regime mas como uma 

sangao disciplinar, que ainda gera no mundo jur idico bastante discussao, nesse 

sentido nos diz CAPEZ (2008, p.375): 

A autorizacao para inclusSo do preso no regime disciplinar diferenciado 
dependera de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do 
estabelecimento ou outra autoridade administrativa,( art. 54, 1 a , de acordo 
com a redac§o da lei 10.792/2003) essa sang§o disciplinar somente podera 
ser aplicada por previo e fundamento despacho de juiz competente( 
art.54,caput, com redacSo determinada pela lei 10.792/2003). N3o se trata 
portanto, de decis3o meramente administrativa. Exige-se, finalmente, que o 
ato judicial de inclusSo nesse regime seja precedido de manifestaccio do 
ministerio publico e da defesa, devendo a decisao ser prolatada em no 
Maximo 15 dias. 

Conforme visto acima, tanto do ponto de vista legal quanto doutrinario, o 

Regime Disciplinar Diferenciado nao se trata de uma especie de regime, mas sim de 

uma forma de sangao imposta aos detentos de maior periculosidade, seguindo 

sempre os tramites legais. 
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3 A I N A P L I C A B I L I D A D E DA L E P 

A aplicabi l idade da Lei de Execugoes Penais, no que se diz respeito aos 

estabelecimentos prisionais, esta prat icamente ausente nos estabelecimentos 

prisionais brasileiros. Apesar de extremamente moderna nao surte efeito em nossa 

realidade, pois nao ha o que se discutir do texto legal, porem surte pouquissimo 

efeito na pratica, pois ha alem dos problemas estruturais nas prisoes inumeros 

direitos desrespei tados durante todo o curso da execugao, bem como, problemas 

cronicos no sistema penal que carecem de serem resolvidos, e para tanto e 

indispensavel a real aplicagao da lei de execugao penal. 

O desrespeito dos direitos dos detentos e cada dia mais f lagrante nao sendo 

dificil verif icar detentos que cont inuam presos alem do tempo estabelecido em suas 

penas, presidios funcionando como deposito de presos e vulneraveis aos mais 

diversos tipos de doengas. 

3 1 DOS ESTEBELECIMENTOS PENAIS: A PREVISAO LEGAL EM CONFRONTO 
COM A REALIDADE 

A Lei de Execugao Penal brasileira elenca em seu titulo IV, quais sao e a que 

tipo de apenado e direcionado os estabelecimentos penais. Como tantas outras do 

ordenamento jur idico brasileiro a referida lei e considerada de vanguarda, pois, traz 

consigo institutos que caso fossem aplicados transformariam o sistema prisional 

brasileiro, talvez, em um dos mais modernos do mundo, mas como e de 

conhecimento geral, sao poucas que seguem as nossa LEP, e cada vez mais se ve 

os estabelecimentos prisionais brasileiros agonizando em seu proprio descaso, sao 

problemas de todas as especies, que serao tratados mais a frente em momento 

especif ico, artigo 82 in verbis: 

Art. 82 - Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao 
submetido a medida de seguranca, ao preso provis6rio e ao egresso. 
§ 1° - A mulher sera recolhida a estabelecimento prOprio e adequada a sua 
condic§o pessoal. 
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§ 2° - O mesmo conjunto arquitetonico podera abrigar estabelecimentos de 
destinagao diversa desde que devidamente isolados. 
Art. 83 - O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, devera contar 
em suas dependencias com areas e servigos destinados a dar assistencia, 
educag§o, trabalho, recreag§o e pratica esportiva. 
§ 1° - Havera instalag§o destinada a estagio de estudantes universitarios. 
§ 2° - Os estabelecimentos penais destinados a mulheres ser3o dotados de 
bergario, onde as condenadas possam amamentar seus filhos. 

A nossa Lei de Execugao Penal teve como preocupagao, a classificagao dos 

estabelecimentos penais, destinado assim o individuo ao estabelecimento 

apropriado a sua condigao. De acordo com a LEP sao os estabelecimentos penais: 

as penitenciarias ( que sao dest inadas as individuos condenados a pena de reclusao 

em regime fechado); a colonia agricola, industrial ou similar ( dest inadas aos presos 

do regime semi- aberto); a casa do albergado ( destina aos condenados a pena 

privativa de l iberdade em regime aberto, ou a pena de limitagao de f im de semana), 

hospital de custodia e tratamento psiquiatrico ( dest inado ao individuo inimputavel ou 

semi- imputavel) e a cadeia publica( destinada aos presos sem sentenga definitiva ou 

provisorio). No decorrer desse capitulo tratar-se-a cada um desses estabelecimentos 

individualmente, t ragando um paralelo entre a previsao legal e a realidade prisional. 

Seguindo a ordem da propria LEP, o primeiro estabelecimento a ser tratado 

sera a Penitenciaria, que tambem e o mais conhecido de todos, chegando inclusive 

a se confundir com os demais estabelecimentos. Nesse sentido, artigo 87 a 90 in 

verbis: 

Art. 87 - A Penitenciaria destina-se ao condenado a pena de reclusao, em 
regime fechado. 
Art. 88 - O condenado sera alojado em cela individual que contera 
dormit6rio, aparelho sanitario e lavat6rio. 
Paragrafo unico - S3o requisitos basicos da unidade celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrencia dos fatores de aerag§o, 
insolag§o e condicionamento termico adequado a existencia humana; 
b) area minima de 6 m2 (seis metros quadrados). 
Art. 89 - Alem dos requisitos referidos no artigo anterior, a penitenciaria de 
mulheres podera ser dotada de segSo para gestante e parturiente e de 
creche com a finalidade de assistir ao menor desamparado cuja 
responsavel esteja presa. 
Art. 90 - A penitenciaria de homens sera construida em local afastado do 
centro urbano a distancia que n§o restrinja a visitagSo. 

Nao precisa ser estudioso no tema para se perceber que a redagao dos 

artigos acima transcritos soa de maneira totalmente utopica, pois, com excegao das 

penitenciarias federals, acredita-se que nenhuma outra atende a totalidade dos 
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requisitos estabelecidos na lei. A lei e uma coisa e a realidade e outra totalmente 

diferente, os presidios nacionais sao usados como meros depositos de presos, em 

celas superlotadas em completa promiscuidade, onde sao misturados presos 

condenados e provisorios, praticantes de cr imes barbaros e praticantes de crimes de 

menor potencial .homens saos e doentes, sofrendo todos os tipos de humilhacao e 

maus tratos. 

A o ser conduzido a penitenciaria, a lei preve que o condenado deve ser 

alojado em cela individual, com area minima de seis metros quadrados, dormitorio, 

aparelho sanitario e lavatorio. No entanto sabe-se que na maioria dos presidios 

acumulam-se varios presos numa unica cela, v ivendo em promiscuidade e total falta 

de higiene, pois existe um so banheiro, e assim mesmo aberto, para todos fazerem 

suas necessidades, o que e desumano. Como se sabe o legislador procurou seguir 

as exigencias contidas nas regras da ONU, sem, no entanto, atentar para a nossa 

triste real idade, que e justamente a carencia de presidios, pois durante muitos anos 

nada foi feito nessa area. 

Se de um lado existe essa situagao critica em nossos presidios e cadeias 

publicas( que sera tratado mais adiante), onde muitas penas longas sao cumpridas, 

por outro lado o legislador passa a prever estabelecimentos com exigencias que so 

podem ser cumpridas por outros paises mais adiantados e com melhores recursos, 

mas que nao terao condicoes de serem atendidas em nossa realidade social. 

Tomando com o exemplo as penitenciarias femininas que devem ter, alem dos 

requisitos exigidos para as mascul inas, outros mais, como segao para gestantes e 

parturientes e creches com finalidade de assistir ao menor desamparado e cuja a 

responsavel esteja presa. 

E isso tudo sem se falar do local de trabalho dos condenados, que vivem na 

mais completa ociosidade, o que nao deixa de ser um cr ime do estado, que nao trata 

de fazer penitenciarias com acomodagoes para trabalho carcerario, sem que os 

governantes sejam devidamente responsabil izados. O artigo 90 preve que a 

penitenciaria mascul ina seja construida fora da area urbana, o que alem de ser 

muito vago, tambem nao acontece na realidade existe inumeras penitenciarias 

dentro da area urbana. 

Outro tipo de estabelecimento prisional e a colonia agricola, industrial ou 

similar, que se destina ao cumprimento da pena em regime semi-aberto para, pena 

superior a quatro e inferior a oito anos, salvo se o condenado for, cumprindo parte 
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da pena no regime fechado, passar a semi-aberto ou, estando nesse progredir ou 

regredir. Ass im diz a LEP, em seus artigos 910 e 92 in verbis: 

Art. 91 - A Colonia Agricola, Industrial ou similar destina-se ao cumprimento 
da pena em regime semi-aberto. 
Art. 92 - O condenado podera ser alojado em compartimento coletivo, 
observados os requisitos da letra a do paragrafo unico do art. 88 desta Lei. 
Paragrafo unico - S3o tambem requisitos basicos das dependencias 
coletivas: 
a) a selecSo adequada dos presos; 
b) o limite de capacidade maxima que atenda os objetivos de 
individualizac3o da pena. 

Nesses estabelecimentos deve existir necessar iamente o trabalho como meio 

de tornar o condenado mais util a si mesmo e a propria sociedade. O trabalho 

externo, em obras ou servigos publicos, nunca teve aceitacao pelas proprias 

administracoes publicas, que colocam serias dif iculdades para empregar a mao de 

obra carceraria, quando deveriam dar o exemplo. 

Em parte, justi f ica-se plenamente pelo receio de certos governantes, 

mormente municipais, em aproveitar o trabalho dos presos por falta de seguranca, 

sendo realmente um risco permitir que eles t rabalhem externamente nas obras 

publicas. Fora os albergados, que cumprem as penas em regime aberto, realmente 

nao ha condicoes de trabalho nos regimes fechado e semi - aberto, nos quais o 

trabalho deve ser feito internamente, com a necessaria f iscalizagao. 

Outro grande problema desse tipo de estabelecimento, e o desvio de 

f inalidade, pois como nao ha vagas suficientes nas penitenciarias e cadeias 

publicas, essas colonias, que ja sao escassas, funcionam como penitenciaria, nao 

servindo ao proposito para o qual foi construida, e abr igando presos das mais 

variadas especies, inclusive funcionando s imul taneamente com os tres regimes, 

sendo que nao oferece condicoes para tal funcionamento. Exemplo proximo se 

observa na colonia penal agricola do sertao, localizada na cidade de Sousa PB, que 

funciona como presidio mascul ino e feminino (sem prat icamente nenhum 

isolamento), abr igando presos do regime fechado, semi-aberto, aberto e albergados. 

A casa do albergado e mais um tipo de estabelecimento prisional estabelecido 

pela LEP, e e fruto da prisao-albergue ou regime aberto, que foi uma criagao 

pioneira do estado de Sao Paulo, para as penas de curta duragao, o que permitia ao 

condenado continuar t rabalhando e so dormir no albergue. Posteriormente, com 
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advento da lei n. 6.416/77 foi previsto o regime aberto, e a prisao- albergue tomou 

assim foro de legalidade indiscutivel (CP, art. 30). Conforme a LEP: 

Art. 93 - A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa 
de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitagao de fim de semana. 
Art. 94 - O predio devera situar-se em centra urbano, separado dos demais 
estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausencia de obstaculos fisicos 
contra a fuga. 
Art. 95 - Em cada regi£o havera, pelo menos, uma Casa de Albergado, a 
qual devera conter, alem dos aposentos para acomodar os presos, local 
adequado para cursos e palestras. 
Paragrafo unico - O estabelecimento tera instalacoes para os servigos de 
fiscalizagao e orientacSo dos condenados. 

Entretanto sabe-se que nem todas as comarcas possuem sua casa do 

albergado, muitas vezes esse tipo de prisao e subst i tuida pela prisao domiciliar, ate 

por que o condenado nao pode pagar pela inercia do estado em construir as casas 

dos albergados. O ideal seria construir um estabelecimento que fosse destinado as 

tres formas de regime, como acontece em Campina Grande- PB. 

Nao se pode negar a grande importancia da casa do albergado, mas ha de se 

observar os criterios para a concessao ao condenado, ja que sua concessao 

indiscriminada pode incentivar a reincidencia delitiva, pr incipalmente onde nao 

houver f iscalizagao ou acompanhamento dos condenados. 

£ preciso que o Estado de condigoes para a devida aplicagao dos regimes 

instituidos, sendo o regime aberto, que tern um grande numero de condenados, 

concedido aos que realmente trabalhe e nao apresentem periculosidade. O principio 

fundamental da prisao-albergue e justamente o trabalho durante o dia e o 

recolhimento a noite na casa do albergado, onde houver, ou mesmo a alguma cela 

separada da cadeia local. Esse trabalho pode ser feito, excepcionalmente, durante a 

noite (LEP, art. 56), como regalia, mas se o condenado nao trabalhar estara 

frustrada a f inal idade do regime aberto, pois, muitos tern apresentado declaragao de 

trabalho, e apos receber o beneficio, s implesmente nao t rabalham, e muitas vezes 

voltam a vida delit iva, portanto requer muita f iscalizagao a respeito. 

O hospital de custodia e tratamento psiquiatrico tern seu amparo legal na 

LEP, conforme os artigos 99 a 101 in verbis: 

Art. 99 - O Hospital de CustOdia e Tratamento Psiquiatrico destina-se aos 
inimputaveis e semi-imputaveis referidos no art. 26 e seu paragrafo unico do 
C6digo Penal. 
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Paragrafo unico - Aplica-se ao Hospital, no que couber, o disposto no 
paragrafo unico do art. 88 desta Lei. 
Art. 100 - O exame psiquiatrico e os demais exames necessarios ao 
tratamento sao obrigat6rios para todos os internados. 
Art. 101 - O tratamento ambulatorial, previsto no art. 97, segunda parte, do 
C6digo Penal, sera realizado no Hospital de Custodia e Tratamento 
Psiquiatrico ou em outro local com dependencia medica adequada. 

A respeito do assunto diz Mirabete (2004, p.740): 

A adogao das medidas de seguranca trouxe consigo a exigencia de diverso 
estilo arquitetonico e da existencia de aparelhagem interna nos 
estabelecimentos penais destinados a sua execugao. Assim, o hospital de 
custodia e tratamento psiquiatrico e um hospital-presidio, um 
estabelecimento penal que visa assegurar a cust6dia do internado. Embora 
se destine ao tratamento que e o fim da medida de seguranga, pois os 
alienados que praticam crimes se assemelham-se em todos os pontos a 
outros alienados, diferindo essencialmente dos outros criminosos, n§o se 
pode afastar a coerg§o a liberdade de locomog§o do internado, 
presumidamente perigoso em decorrencia da lei. 

A existencia do hospital de custodia e tratamento psiquiatrico, e uma 

exigencia legal, mas nem sempre existe com vagas suficientes para todos os que 

necessi tam (como ocorrem com os demais estabelecimentos penais), por isso a lei 

assegura que caso nao haja um estabelecimento para esse f im, deve o internado ser 

levado para outro local com dependencia medica adequada (LEP, art. 101), mas nao 

diz se esse local pode ser privado. 

Contudo o que se verifica na realidade, e que mesmo nos locais que sao 

dest inados para tal f im nao ha o tratamento adequado, os internados sao tratados de 

maneira semelhante aos demais presos que nao sofrem desse mal. O contrario 

tambem ocorre onde os condenados sao obrigados a conviver nas penitenciarias, 

cadeias e demais estabelecimentos com individuos que dever iam estar submetidos 

a medidas de seguranga, prejudicando ainda mais as condicoes dos 

estabelecimentos prisionais. 

O ult imo dos estabelecimentos de que trata a lei de execugao penal e a 

cadeia publica, estabelecimento esse, que seja talvez o mais conhecido, a cadeia 

publica e dest inada aos presos provisorios, mas a realidade e bem diferente, assim 

diz a LEP em seus artigos 102 a 104 in verbis: 

Art. 102 - A Cadeia Publica destina-se ao recolhimento de presos 
provisorios. 
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Art. 103 - Cada comarca tera, pelo menos, uma Cadeia Publica a fim de 
resguardar o interesse da administraccio da justiga criminal e a permanencia 
do preso em local pr6ximo ao seu meio social e familiar. 
Art. 104 - 0 estabelecimento de que trata este Capitulo sera instalado 
pr6ximo de centro urbano, observando-se na construcao as exigencias 
minimas referidas no art. 88 e seu paragrafo unico desta Lei. 

O preso provisorio e aquele que esta preso por prisao em flagrante, prisao 

preventiva, por pronuncia ou por sentenga recorrivel, ou seja, e aquele que ainda 

nao teve seu processo transitado e julgado definit ivamente. Mas na pratica, as 

cadeias publicas tornaram estabelecimentos para receber presos das mais variadas 

especies, que chegam ate a cumprir suas penas na total idade em tal 

estabelecimento, sem nenhuma possibi l idade de transferencia para local mais 

adequado. Muitas vezes esses estabelecimentos abr igam detentos dos mais 

variados regimes, chegando a superar inumeras vezes a capacidade de individuos 

para o qual foi projetado, o que prejudica ainda mais a tentativa de ressocializagao 

do individuo. Pois, como as cadeias nao sao espagosas, a ociosidade e 

extremamente maior do que nos presidios, alem da promiscuidade e falta de higiene 

no local, portanto a cadeia tern potencial izado ainda mais todos os problemas que 

existem no sistema carcerario, principalmente devido a sua superlotagao, que talvez 

seja o estopim para os demais problemas. 

As cadeias publicas devem ser construidas na zona urbanas das cidades ou 

em sua proximidade, mas nao na regiao central, pois isso causaria um sentimento 

de inseguranga e desconforto as habitantes das redondezas devido as fugas, que 

sao bem mais f requentes nas cadeias do que nos presidios, haja vista o desvio de 

f inal idade e a quant idade absurda de individuos dividindo o mesmo espago, e a 

fragil idade estrutural em que se encontram a maioria delas. 

Conforme dados colhidos do IBGE em sua ultima atualizagao, que ocorreu no 

ano 2000, existe 476 cadeias publicas no pais que estao em funcionamento, e que 

abrigam por volta de 58.294 individuos, sendo que desse montante por volta de 

31.000, estao condenados, de tal maneira que deveriam estar sendo submetidos a 

um regime que so uma penitenciaria poderia oferecer. Sendo essa uma situagao 

inadmissivel de acordo com legislagao penal patria. 
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3.2 GRAVES PROBLEMAS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

Neste topico tratara brevemente de alguns dos principals problemas 

endemicos ao sistema prisional brasileiro, haja visto a impossibi l idade de tratar de 

todos. Sao infinitos os problemas que acometem o sistema prisional brasileiro, mas 

dentre eles os piores sao: a superlotagao, a ociosidade, as doengas sexualmente 

transmissiveis em especial a AIDS, as drogas e o fenomeno da "prisionizagao". 

Conforme estabelecesse a LEP, e o Conselho Nacional de Politica Criminal e 

Penitenciaria - CNPCP o responsavel de determinar a capacidade maxima de cada 

unidade prisional, atraves da analise de sua estrutura e pecul iar idade. 

O problema da superlotagao talvez seja o mais grave problema do sistema 

prisional brasileiro, pois e atraves dele que se originam tantos outros. Apesar de 

dificil de ser estabelecida a capacidade de uma prisao e faci lmente manipulada, mas 

apesar disso nao ha duvidas a respeito da superlotagao dos estabelecimentos 

prisionais brasileiros. Ha um grande perigo nas prisoes superlotadas, pois gera 

ainda mais violencia entre os presos, bem com as tentativas de fuga e ataque aos 

agentes prisionais, basta perceber que quase a total idade das rebelioes se deve a 

superlotagao. Em referenda ao tema diz Mesquita Junior (1999 p.44)informa que: 

[...] pelo principio da humanizacSo da pena, a execu?3o penal deve 
obedecer aos parametros modernos de humanidade, consagrados 
internacionalmente, mantendo-se a dignidade humana do condenado. a 
higienada cela ou alojamento, por sua vez e dever do condenado, o qual 
devera tambem, conservar os objetos de uso pessoal. No entanto, o estado 
deve fornecer os meios adequados para sua higiene pessoal e do local 
onde estiver recolhido." 

Basta dizer que em algumas unidades prisionais, essa situagao atingiu um 

patamar desumano, as prisoes tornaram deposito de condenados, onde f icam todos 

amontoados, jogados no chao, convivendo com todo tipo de praga, como insetos e 

ratos, e exalando odores indescrit iveis, nao ha como nesse ambiente nao 

aumentarem as tensoes entre os presos. Essa situagao e em grande parte atribuida 

a presenga de um grande numero de presos provisorios, devido a lentidao judicial, 

pois cerca de um tergo desses individuos estao nessa situagao. 

Outro dos principals problemas do sistema carcerario brasileiro e a 

ociosidade, ja que o trabalho para os detentos, junto com a educagao e o 
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aprendizado profissional, forma um tripe de fundamental importancia para a 

reabilitagao do detento, pois as chances de se reintegrar a sociedade sao bem 

maiores a partir do momento que o detento aprende um oficio e adquire bons 

habitos de trabalho. A LEP traz o trabalho como um dos principals meios de 

reinsergao social do condenado, pois evitando o ocio o condenado ocupa sua mente 

com algo que Ihe ajuda na recuperagao de sua alto-estima, alem de ajudar no 

sustento de sua famil ia, pois a referida lei assegura que o trabalho do detento seja 

remunerado e que esse valor nao seja inferior a tres quartos do salario minimo, 

apesar do preso nao estar sujeito ao regime da CLT. 

Mas dentre todos os detentos apenas uma minoria tern a oportunidade de 

trabalhar, pr incipalmente nas cadeias publicas, onde ate o banho de sol e bastante 

limitado. Mais uma vez diante de algo tao importante para a reinsergao do preso na 

sociedade, o estado permanece inerte. 

Vale ressaltar que o pequeno numero de detentos t rabalhando se deve a falta 

de oportunidade, e nao a falta de interesse por parte dos detentos. O tipo de 

ocupagao mais oferecido aos detentos e dentro da manutengao do proprio 

estabelecimento, que vai desde a cozinha ate a l impeza da prisao, poucos sao os 

estabelecimentos que oferecem horta, oficina, artesanato, entre outras formas de 

trabalho. O trabalho na prisao tern outra fungao alem de manter o preso ocupado, 

como os proprios detentos cuidam da manutengao do estabelecimento gera-se uma 

economia muita grande para o estado, diminuindo signif icantemente o custo 

operacional desse local. 

As doengas sexualmente transmissiveis, em especial a AIDS, tern crescido, 

de maneira galopante dentro do sistema prisional brasileiro, a transmissao ocorre 

principalmente de duas maneiras, atraves do compart i lhamento de seringas no uso 

de drogas injetaveis e tambem nas relagoes homossexuais que ocorrem no interior 

dos presidios. 

Com relagao a A IDS ha uma preocupagao especial em relagao as pessoas 

que v ivem conf inadas, pois ja esta provado que esse tipo de doenga se espalha com 

grande rapidez em sistemas fechados, principalmente na transmissao sexual de 

pessoas do mesmo sexo, pois essa relagao fica em segredo e quando descobre-se 

muitas pessoas ja estao infectadas. Estudos revelaram que essa doenga prolifera-

se entre detentos rapidamente. A gravidade da situagao e tanta que o governo nao 
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divulga dados por medo de rebelioes, mas segundo pesquisa da USP, estima-se 

que entre 10% a 2 0 % dos detentos estejam contaminados. 

Mais um dos graves problemas do sistema carcerario patrio, diz respeito as 

drogas, problema esse que ultrapassa os muros das prisoes e que traz a tona outra 

grande questao que e a corrupgao, praticada pelos profissionais que deveriam evitar 

sua entrada nesses nestes estabelecimentos Esses profissionais que praticam esse 

tipo de cr ime pouco se diferem dos detentos das prisoes, nao convencendo pelo 

argumento de que sao mal remunerados, por isso praticam tal ato. 

Levando-se em consideracao essa situagao, pode-se levar em conta dois 

pontos de vista o do traficante e o do usuario. Nao e diffcil se deparar com as 

pessoas que dever iam visitar seus parentes nos presidios, tentando ingressar com 

essas substancias, muitas vezes dentro de seu proprio corpo. Dessa maneira os 

traficantes t ransformam as penitenciarias numa extensao do comercio que 

prat icavam nas ruas, e obtendo um lucro ainda maior, subjugando os detentos que 

nao tern dinheiro para compra- las e transformando-os em seus capangas, o que 

alem de todos os efeitos provenientes do uso de drogas, como as doengas, aumenta 

e muito a violencia no interior desses estabelecimentos, para se garantir o controle 

de venda nesses locais, como acontece no lado de fora dos muros. 

Mas, muitas vezes olham-se esses viciados com discriminagao, sao tratados 

como del inquentes enquanto os consumidores de classe mediam ou alta sao 

tratados como doentes. Ja esta mais do que demonstrado que a droga contribui e 

muito para o agravamento da crise que se instalou no sistema prisional, ha de se 

combater o comercio e a entrada de drogas dentro dos presidios, s im, mas deve-se 

investir em tratamento para os viciados, pois como havera comercio se nao houver 

consumidores? Portanto, mais uma medida a ser tomada urgentemente e o 

tratamento do viciado, aumentando assim de forma consubstancial a probabil idade 

de ressocial izagao. Ha tambem de investir na base funcional do sistema, pois 

agentes mal treinados e mal remunerados ainda tomam conta do referido sistema, 

sendo a minoria os mal intencionados, que tern quer ser banidos do sistema e 

ocupar sim um lugar, mas, dentro das celas juntos com os iguais a ele. 

Um grave problema que tern atingido todo o sistema carcerario e o chamado 

" fenomeno da prisionizagao", que e um processo em que o individuo assimila os 

valores deleterios da prisao, que os afastam dos valores sociais aceitaveis e o 
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potencial iza para a vida do crime, pois ele agrega os valores da prisao, o que leva o 

detento a achar "normal" a vida deli tuosa. 

Ao ficar encarcerado, o individuo perde sua l iberdade e leva junto a sua 

dignidade, pois fica longe do convlvio familiar, ele deixa de sentir-se responsavel por 

alguem o que afeta bastante sua alto estima, o que muitas vezes se transforma em 

revolta e aumentando assim da sua inclinacao para o mal , e pode ser ainda mais 

agravado quando ao final da pena, o egresso se ve abandonado pela famil ia, pelos 

abusos sexuais sofridos enquanto apenado, isso diminui ainda mais a vontade de 

recomecar. 

Precisa-se atentar para o fato que e cada vez maior a quant idade de famil ias, 

que tern sua sobrevivencia baseada em atividades cr iminosas, portanto, muitos 

jovens tern sua personal idade moldada dentro do ambiente penitenciario, pois 

convivem a muito tempo nesse ambiente, portanto esse processo de criminalizacao 

e "prisionizacao" que antes atingia somente o individuo, hoje atinge praticamente 

todo o seu circulo familiar, e possivel ate ver toda uma geracao de criangas que sao 

concebidas, nascidas e social izadas dentro ou em torno do ambiente das prisoes. 
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4 INICIATIVAS D E R E S S O C I A L I Z A Q A O D O S A P E N A D O S E E G R E S S O S : 

Hoje em nosso pais existem algumas agoes que estao sendo desenvolvidas 

com o intuito de aumentar a qual idade de vida dos apenados, bem como ajudar na 

reinsergao dos egressos na sociedade . Essas iniciativas estao partindo de varias 

frentes de apoio, com no caso do piano nacional de polit icas penitenciarias, por 

parte do Governo Federal que tern como objetivo melhorar a estrutura fisica dos 

estabelecimentos prisionais, bem como a qual idade dos servigos prestados, 

aumentando assim sua qual idade de vida enquanto detentos. Outra agao 

desenvolvida dessa vez por parte da sociedade civil organizada e efetivada atraves 

da pastoral carceraria que visa cobrar a aplicabil idade dos direitos humanos no 

ambito das prisoes Brasileiras assegurando dessa forma um pouco mais de 

dignidade aos apenados. Como exemplo da aplicabil idade dessas agoes pode-se 

citar o que esta acontecendo no Presidio Regional Joao Bosco Carneiro, que tern 

alcangado ot imos resultados junto a populagao carceraria no ambito da 

ressocial izagao. 

4.1 POLJTICAS PUBLICAS DE RESSOCIALIZAQAO: PLANO NACIONAL DE 
POLiTICA PENITENCIARIA 

£ atraves do Conselho Nacional de Politica Penitenciaria, que o DEPEN-

Departamento Nacional Penitenciario, traga seus pianos e iniciativas para o 

desenvolv imento do sistema carcerario nacional, tendo como norte o piano nacional 

de polit ica penitenciaria, que e consti tuido pelo conjunto de orientagoes relacionadas 

a prevengao da violencia e criminal idade, bem como a administragao criminal e a 

execugao das penas e medidas de seguranga. Portanto, o piano nacional de politica 

penitenciaria e uma iniciativa que traz consigo os pianos para o desenvolvimento do 

sistema carcerario nacional, sao os principals pontos, conforme disponivel em seu 

site: disponivel em (http://www.portal.mj.gov.br) 

http://www.portal.mj.gov.br


34 

Promover o descontingenciamento dos recursos do Fundo Penitenciario 
nacional - Funpen, os quais, a teor do art. 2° da Lei Complementar n. 79, de 
Janeiro de 1994, devem ser depositados pela fonte geradora diretamente em 
conta-corrente pr6pria, a disposicao do Depen, de conformidade com o art. 
5° do Decreto 1.093, de 23.03.1994. 

Essa iniciativa tern uma grande importancia para a consecucao de recursos 

para o FUMPEN, que antes eram dispersos, a partir da publ icacao desse decreto. 

Todos os recursos que sao dest inados ao DEPEN serao dispostos em uma unica 

conta, ja que as fontes de recursos sao bastante variadas, que sao provenientes 

desde muitas decorrentes de sentencas penais condenator ias ate tres por cento do 

montante arrecadado dos concursos de prognosticos, sorteios e loterias, no ambito 

do Governo Federal. Disponivel em (http://wvvw.portal.mj.gov.br) 

Liberar recursos para a construcao e a reforma de estabelecimentos penais 
e de igual modo para a compra de equipamentos indispensaveis a 
seguranca dos presidios, tais como portais de detecc3o de metais, 
espectr6metros, aparelhos de raios X e assemelhados. 

A lei complementar n° 79/94, estabelece que os recursos dest inados serao 

apl icados nao so na reforma e investimento estrutural, mas sim em todas as 

atividades decorrentes do sistema penitenciario, e na apl icacao de todos os 

programas que v isam respeitar os direitos do preso bem como proporcionar-lhes 

uma melhor citacao enquanto presos, esses recursos tambem dever ser investidos 

em pesquisas cientif icas na area penal, bem como na participagao de oficiais em 

eventos no Brasil e no exterior de eventos que tratem sobre a materia penal, 

penitenciaria ou criminologica. 

Incentivar a retirada dos presos recolhidos em delegacias policiais com 
posterior desativag§o ou descaracterizacSo dos respectivos espacos, 
erigindo para essa finalidade Centros de Detenc£o Provisoria, tendo em 
vista as condicctes desumanas e a manifesta ilegalidade desse 
recolhimento, ate porque, consabidamente, quern prende n§o deve 
incumbir-se da cust6dia. 

Os pontos acima citados defendem dois problemas cronicos do sistema 

prisional brasileiro, primeiro a escassez de recursos, e a ma distribuicao dos 

mesmos, e depois a superlotagao das cadeias publicas que abrigando toda a 

especie de presos, sem as min imas condigoes, conforme foi visto anteriormente, 

http://wvvw.portal.mj.gov.br
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portanto caso haja uma melhor distribuigao dos recursos para que se possa equipar 

satisfatoriamente os presidios bem como para a construcao de novos locais, para 

desocupar as delegacias policiais, havera uma melhora significativa nesse sistema. 

Cont inuando o referido piano disponivel em:( http://www.portal.mj.gov.br) 

Destinar recursos para a implantacSo e o fortalecimento das defensorias 
publicas estaduais, estimulando a criac3o de nucleos de execu?3o penal, 
com a dispensa dos mutiroes de advogados e o asseguramento aos presos 
de seus direitos fundamentals; 
Enfatizar a necessidade de as Defensorias Publicas estaduais oferecerem 
condicoes materials e salarios compativeis com a magnitude da funcSo, a 
fim de impedir a migrac3o de profissionais para outras areas 
financeiramente mais atrativas, garantindo, assim, uma adequada e 
continua assistencia juridica aos condenados, presos provis6rios, 
internados e egressos; 
Incrementar a ades3o, por todos os Estados, ao Piano Nacional de Saude e 
desenvolver programas de prevencSo e tratamento de DST/AIDS, 
tuberculose e dependencia quimica, assim como incrementar a assistencia 
medica a populagSo carceraria, mediante atendimento por hospitals do 
sistema ou pela rede publica (SUS); 
Melhorar as condicSes humanas nos carceres, nos pianos medico, 
educacional e laborativo, com o concurso de empresarios e da comunidade. 

A defensoria publica sempre foi mais que necessario, principalmente no 

interior dos presidios, pois a grande maioria dos detentos nao tern condicoes de 

pagar um advogado, e esses detentos sao os que estao presos por cr imes de menor 

potencial ofensivo, haja visto que os criminosos mais perigosos tambem sao os que 

mais d ispoem de recursos. Nao e dificil encontrar detentos que ja pagaram toda a 

sua pena em regime fechado sem que nunca houvesse sido feito um pedido de 

progressao de pena, e mesmo assim cont inuam presos por bem mais tempo do que 

dever iam, portanto e de suma importancia a disponibi l izacao da figura do defensor 

publico para os detentos. 

Em ambientes de convivio coletivo e bem maior a probabil idade de acontecer 

uma epidemia, essa probabil idade aumenta-se ainda mais quando se trata de um 

local sem as menores condigoes de higiene e ext remamente superlotado, portanto 

um dos objetivos do piano nacional de politica penitenciaria melhorar as condigoes 

humanas, aumentando a prevengao e tratamento das doengas mais suscetiveis de 

contagio, como tuberculose as chamadas DSTs, em especial a AIDS, como ja foi 

tratada anter iormente, mas se nao investir nos problemas f isicos e estruturais nos 

presidios, pouco adiantara as polit icas de prevengao. Acrescenta o piano nacional: 

http://www.portal.mj.gov.br
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Construir estabelecimentos penais para acolhimento de presos provis6rios e 
condenados, visando a desativar os mega-carceres como o Presidio Central 
(Porto Alegre), a Penitenciaria Anibal Bruno (Recife) e a Penitenciaria 
Feminina de Sant'Anna (S3o Paulo), e, no mesmo passo, aumentar o 
numero de vagas nos tres regimes, com a finalidade de reduzir o 
superpovoamento e garantir a separagSo dos presos conforme previs3o 
legal; 
Apoiar o instituto da remicSo da pena pela educacao e pela pratica esportiva 
federada, de reconhecida importancia para a reinserc3o social do 
condenado, tal como o trabalho, previsto na legislagao em vigor; 
Ampliar o numero de Centrais de Apoio e Acompanhamento das Penas 

Alternativas e, por igual, de Varas de Execugao de Penas e Medidas 
Alternativas; 
Melhorar as condigoes humanas nos carceres, nos pianos medico, 
educacional e laborativo, com o concurso de empresarios e da comunidade. 

Talvez uma das mais felizes iniciativas do piano nacional de politica 

penitenciaria, seja a de desativar os chamados mega-carceres, pois ha muito esta 

ul trapassada a visao de aglomeracao de uma imensa quant idade de detentos em 

um so lugar, o que so faz aumentar ainda mais os problemas ja existentes, como a 

violencia interna, e o perigo de rebeliao. E uma tendencia em todo Brasil a 

desativagao dos mega-carceres, tendencia essa que tambem esta sendo seguida 

pelo estado da Paraiba, que pretende em um futuro proximo fechar os portoes do 

presidio dos Roger. Ha de se ter cuidado de nao apenas transferir os detentos de 

uma unidade para outra, persistindo assim o problema da superlotagao, tern que se 

investir na separagao dos detentos conforme a pena, e aumentar de maneira 

consubstancial o numero de vagas nos tres regimes, bem como a separagao dos 

apenados sentenciados e provisorios. 

Outra solugao para o aumento do numero de vagas nos presidios e a adogao 

das penas alternativas, pois nao e admissivel que uma pessoa que furtou algo de 

prego vil, pague a mesma pena que alguem que furtou uma joalheria, e pior ainda 

cumpra pena ao lado de um latrocida. Portanto ha de se investir pesado no uso das 

penas alternativas pois alem de desafogar o sistema aumenta a chance de 

ressocial izagao do apenado. 

O piano nacional se posiciona com o intuito de "exigir prisoes femininas e dar 

enfase a melhoria das condigoes das ja existentes, abrindo creches institucionais 

para atendimento aos fi lhos de presidiarias." Apesar de em numero bastante 

reduzido, em relagao aos homens, as mulheres sofrem de uma grande carencia em 

relagao ao numero de vagas, poucas sao as cidades de que disponibil iza de uma 

cadeia exclusivamente feminina, muitas sao improvisadas, junto aos presos homens, 
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as vezes sem nenhum isolamento, dos detentos do sexo mascul ino, bem como dos 

agentes penitenciarios, o que e terminantemente proibido por lei. Mesmo nos 

presidios femininos existentes poucos sao aqueles que atendem as necessidades 

inerentes as mulheres, como por exemplo, o bercario. Nao e dificil que juizes 

concedam a prisao domicil iar a gestantes para que possam ter seu filho com 

seguranca e amamenta- lo ate o sexto mes por falta de bercario nas prisoes 

femininas. Portanto e louvavel a iniciativa governamental de construir e equipar os 

presidios femininos. 

4.2 A PASTORAL CARCERARIA 

A pastoral carceraria e uma entidade que atua em todo pais esta e submetida 

a igreja catolica que tern como publico alvo os internos de estabelecimentos 

prisionais. A lem da evangel izagao, a Pastoral Carceraria tambem zela pela garantia 

dos direitos civis dentro do carcere. Esse e um direito estabelecido tanto pela LEP 

quanto pela carta magna, em seu art. 5°, inc, VII onde e "assegurada, nos termos da 

lei, a prestagao de assistencia religiosa nas ent idades civis e militares de internagao 

coletiva". No mesmo sentido a LEP traz em seu bojo: 

Art. 24 - A assistencia religiosa, com liberdade de culto, sera prestada aos 
presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participac3o nos servicos 
organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de 
instrucao religiosa. 
§ 1° - No estabelecimento havera local apropriado para os cultos religiosos. 
§ 2° - Nenhum preso ou internado podera ser obrigado a participar de 
atividade religiosa. 

A pastoral carceraria e uma entidade subordinada a Igreja catolica, que 

desenvolve um trabalho que busca regatar a auto-est ima dos detentos, essa 

instituigao apesar de se perder no tempo o inicio de suas agoes em 1986 quando 

realizou sua primeira reuniao nacional que tornou-se conhecida. Apenas ganhou 

notoriedade nacional em 1992, quando do massacre do Carandiru, que foi o que 

realmente mostrou as veias do sistema prisional brasileiro. Os problemas ja 

existentes eram apontados a bastante tempo pela pastoral. Desde entao vem 
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travando uma luta diaria pelo respeito aos direitos dos detentos. Conforme consta 

em seu site( http://www.carceraria.org.br) a pastoral carceraria assim se define: 

MISSAO 
Ser presenca de Jesus Cristo e da Igreja Cat6lica no carcere e promover a 
valorizac3o da dignidade humana. 
OBJETIVO 
Levar o Evangelho de Jesus Cristo as pessoas privadas de liberdade e zelar 
para que os direitos humanos e dignidade humana sejam garantidos no 
sistema prisional. 
OBJETIVOS ESPEClFICOS 
Levar o Evangelho de Jesus Cristo aos carceres e colaborar para que os 
direitos humanos sejam garantidos, atraves de denuncias, bem como 
propostas de medidas de conciliacao e paz; 
Conscientizar a sociedade para a dificil situa?3o do sistema prisional; 
Promover a dignidade humana; 
Motivar a criacSo de politicas publicas que zelam pelo respeito aos Direitos 
Humanos. 
ATIVIDADES 
Visita a todas as dependencias prisionais: celas em geral, inclus3o, celas de 
castigo, seguro, enfermaria etc.; Dialogo com a sociedade a fim de 
promover uma consciencia coletiva comprometida com a vida e a dignidade 
da pessoa humana. ParticipacSo em debates e de materias na imprensa; 
Apoio juridico e social as familias de presos e presas; Acompanhamento de 
denuncias de violacSo de direitos humanos; entre muitas outras. 

A pastoral carceraria atua principalmente ajudando os presos em sua 

ressocial izagao, baseando-se no evangelho, mas nao e apenas na esfera religiosa 

que atua a pastoral carceraria, conforme se vera mais adiante, a pastoral esta 

presente em varias frentes, lutando seja para o respeito aos direitos humanos, ou 

envolvidos no que diz respeito a uma legislagao mais adequada ao sistema prisional 

brasileiro. 

A pastoral carceraria nao se omite em nenhum seguimento relacionado ao 

detento, tanto que em seu site, disponibil iza desde orientagoes para o preso 

estrangeiro ate formularios de queixa cr ime, para a denuncia de tortura no interior 

dos presidios dentre tantas outras coisas importantes para assegura os direitos do 

preso. NOGUEIRA (p.65 1993) informa que: 

Todos os autores sSo unanimes em afirmar que a religiao e nescessaria e 
imprescindivel no tratamento reeducativo do condenado e do internado, pois 
e o melhor instrumento da moral, e sem ela n3o e possivel a reforma interior 
do condenado. A assistencia religiosa alem de ser um dos direitos 
fundamentals do homem, e tambem um dos fatores mais decisivos na 
ressocializagao do condenado. 

http://www.carceraria.org.br
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A pastoral tern papel importante na ressocializagao, pois muitas vezes os 

detentos sao abandonados pela famil ia e prat icamente colocados a margem da 

sociedade, mas, atraves da pastoral e seus projetos ha um grande aumento na auto 

est ima do apenado uma vez que seja ensinado uma profissao ou mesmo 

alfabetizando esse trabalho faz com que o detento volte a pensar como parte da 

sociedade. Nao sao so os pobres que cometem crimes, mas com certeza sao os que 

mais sofrem na prisao, entao os mais necessitados tern uma atengao especial por 

parte da pastoral, ja que sempre procuram ajudar os que mais precisam. 

4.3 PENITENCIARIA REGIONAL JOAO BOSCO CARNEIRO: UM EXEMPLO DE 
RESSOCIALIZAQAO NO BREJO PARAIBANO 

E atraves de um tratamento humanizado, e de projetos simples porem de 

aplicabil idade cont inua, que o Presidio Regional Joao Bosco Carneiro vem 

alcangando ot imos resultados no seu projeto de ressocial izagao, e constatando 

indices de reincidencia bem menores que os verif icados no resto do pais. 

E por meio do binomio trabalho e educagao que o projeto pedagogico 

implantado neste estabelecimento prisional esta conseguindo reinserir seus 

apenados na sociedade, tentando restabelecer a dignidade dos apenados e 

recuperar sua auto-est ima, dessa forma convencendo-os deque vale a pena largar a 

vida cr iminosa e se reinserir na sociedade com cidadaos de bem.A esse respeito 

assevera G R E C O (2006, p. 493.): 

[...]os criterios preventives apesar de passiveis de criticas, ainda poderSo 
servir a sociedade bem como ao agente que cometeu a infrac3o penal, 
principalmente no que diz respeito a prevengao especial ou a 
ressocializagao do condenado.pois que, mais que um simples problema de 
direito penal , a ressocializagao, antes que tudo e um problema politico-
social do estado, e enquanto n§o houver vontade politica, o problema da 
ressocializagao sera insoluvel. 

Atualmente o projeto pedagogico chamado "projetos em agao" divide-se em 

tres grandes "bragos" que sao: o aprender a aprender, o aprender a fazer fazendo e 

o afetividade. Esse projeto tern como foco principal a f igura do preso sempre 

buscando assegurar todos os seus direitos, como saude, educagao, trabalho e sua 
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seguranca social de um modo geral. A seguir cada um deles de forma 

pormenor izada,.nesse sentido nos ensina B ITENCOURT ( p.151 1993): 

[...] tambem e necessario levar em consideraccio as modificacSes que 
ocorrem no material humano sobre o qual a pena produz sua ameaca. 
Embora a pena permaneca identica e possivel que a sensibilidade a 
respeito dela possa variar conduzindo assim a produg3o de efeitos distintos 
dos perseguidos, novos bloqueios celebrais do individuo ou das massas 
podem debilitar a efetividade da ameaca penal e podem, inclusive faze-la 
desaparecer por completo. 

O aprender a aprender busca bem mais do que a alfabetizagao, que e um 

direito do detento, mas sim algo mais contextual izado com sua realidade, pois ao 

chegar na prisao ha. uma grande resistencia por parte do detento em querer 

regenerar-se, pois ainda traz consigo a mesma mental idade que o fez estar ali. 

Portanto e necessario um acompanhamento psico-pedagogico, para que possa ser 

vencida essa primeira barreira, percebe-se entao que e fundamental para o preso 

realmente reaprender a aprender, e por meio de um programa de leitura totalmente 

adaptado a real idade dos apenados que isso e possivel pois atraves dele, os 

detentos aprendem a ler alem dos textos, aprendem tambem a ler a vida e o mundo. 

Para que assim possa sair da vida delitiva e tornar-se um cidadao de bem. 

Mais uma agao fundamental , que e praticada no PRJBC, nesse primeiro 

momento em que o apenado ingressa na instituicao, e o combate a um dos maiores 

males do sistema penitenciario e da sociedade como um todo, que sao as drogas. 

Muito dos detentos tern uma grande resistencia em largar o vicio das drogas por que 

acham que aquele e sua fuga da realidade, e nao ha mais motivos para querer se 

recuperar, ja muitos deles ja foram ate abandonados pelas famil ias. Diante desses 

casos os detentos sao encaminhados para a terapia que pode ser em grupo ou 

individual, dessa forma por meio de um acompanhamento psico-social, o detento 

encontra motivos para querer recuperar-se e voltar ao convivio normal junto a 

sociedade. 

Outra das principals iniciativas do "projetos em agao" e o aprender a fazer 

fazendo, que visa o aprendizado de uma nova profissao por parte dos internos, 

conforme a Lei de Execugao Penal, o trabalho e um direito do preso, mas e de 

conhecimento geral que a atividade laborativa, e talvez a principal mola propulsora 

para a ressocial izagao do detento, ja que atraves do trabalho o apenado volta a se 

achar util, pr incipalmente devolvendo-lhe a alto est ima e dignidade, pois ele volta a 



41 

perceber que pode prover o sustento de sua famil ia sem recorrer a atos criminosos, 

alem de contar para remicao da sua pena, para tanto e necessario que os 

estabelecimentos disponibi l izem atividades para os detentos, o que e cada vez mais 

dificil. 

No caso PRJBC varias sao as atividades laborativas desenvolvidas pelos 

detentos, os proprios internos praticam o artesanato, que sao vendidas em feirinhas, 

festas na regiao e num Box que existe no terminal rodoviario na cidade de 

Guarabira, essa at ividade e de grande valia pois alem dos apenados receberem pelo 

fruto de seu trabalho, sao eles proprios que vendem os seus produtos fazendo com 

que eles ja fo rmem um mercado consumidor para quando pagarem sua pena alem 

de irem acostumando-se a l iberdade que estar por vir. 

Outra ocupacao por parte dos detentos e a costura de bolas por meio de um 

convenio f i rmado entre o governo do estado e a instituicao. Os detentos costuram 

bolas de futebol, voleibol, dentre outras, que sao uti l izadas pelos alunos da rede 

publica de educagao e recebem pelo seu trabalho. A horta e outra forma de 

ocupacao desenvolvida pelos condenados, bastante importante, ja que varios 

detentos tern na agricultura sua origem antes de adentrar na vida delitiva, essa 

atividade faz com eles vol tem as suas raizes e pensem nelas como forma de 

trabalho ao sair do carcere, a horta alem de gerar renda com excedente que e 

vendido, melhora bastante a qual idade da comida que e servida aos detentos, fruto 

do proprio trabalho. 

Por f im a atividade que mais "emprega" os detentos e na manutengao do 

proprio estabelecimento prisional, de suma importancia e essa atividade, pois alem 

de gerar renda para os detentos, gera uma economia significativa para o estado, 

pois os detentos sao incumbidos de todos os tipos de tarefas alem do preparo das 

proprias refeigoes. Esta mais do que provado a importancia do trabalho na 

recuperagao do detento, so atraves do trabalho se pode devolver a dignidade de um 

homem bem como prova-lo que e possivel sim prover o sustento dos seus sem 

recorrer a ao mundo do crime. 

Por f im o ultimo passo previsto no projeto pedagogico do PRJBC, que visa 

uma reinsergao do detento na sociedade chama-se afet ividade, que visa mostrar aos 

detentos a importancia dos valores famil iares, bem como a respeitar a si, a deus e 

ao proximo, alem de est imular a convivencia e a social izagao entre os colegas, a 

comunidade e a sociedade. 
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Alem dos projetos que visam a ressocializagao do detento ainda ha alguns, 

que prestam assistencial ismo aos detentos, buscando uma melhor qual idade de vida 

durante o tempo em que permanecerem encarcerados. Essa melhor qualidade de 

vida atraves do atendimento medico-odontologico, quase que diariamente, 

atendimento psico-social que ajuda o detento quando proximo do seu l ivramento, e a 

defensoria publica que esta presente quase que diar iamente dentro do presidio, 

ajudando-lhes a perseguirem seus direitos, pois muitos sao os casos em que alguns 

detentos passam do tempo da pena e nao conseguem sair por falta de advogado. 

O Presidio Regional Joao Bosco Carneiro, esta caminhado a passos largos 

rumo ao alcance de seus objetivos, pois apesar desse projeto ter sido implantado a 

pouco tempo, ja conseguiu grandes conquistas como a inauguragao da fundagao 

passos a l iberdade, fundagao que se dispoes a prat icamente todo tipo de assistencia 

ao detento e ao egresso, como por exemplo sua colocagao no mercado de trabalho. 

A lem de ja ser reconhecida como a primeira vara de execugoes penais do nordeste 

a usar a tornozeleira eletronica, e busca o reconhecimento como primeira no pais. 
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5 C O N C L U S A O 

A pesquisa realizada sobre o tema proposto tern o intuito de conservar a 

f inal idade da pena, atraves do que fora exposto e chega aos resultados a serem 

considerados a seguir. 

O Estado ao imprimir infracoes de cunho penal objetiva a protegao da 

sociedade e do individuo lesionado, ja que e garantida a ordem publica. O comando 

que emerge da reprimenda estatal e a sentenca penal, a qual e regulamentada pela 

lei de execugao penal, esta lei preve em suas normas a f inal idade da pena, como 

imprescindivel para se ganhar um tratamento penitenciario apropriado. 

Discorreu a monograf ia sobre a real aplicabil idade e eficacia da aplicabilidade 

da legislagao vigente de direito penal, bem como a respeito da LEP- Lei de 

Execugao Pena, que visa recuperar o cidadao que teve sua aplicada uma pena que 

o priva de sua l iberdade. 

Ao passo que se analisou detalhadamente as regras contidas na LEP, 

verif icou-se que a mesma nao esta sendo observada na execugao da pena, havendo 

esse embate entre o que a legislagao dispoe e a realidade pratica nas 

penitenciarias. Decorre desse empasse o cumpr imento irregular das medidas 

empregadas na execugao penal, as mesmas acabam por ferir os direitos do 

condenado objeto de analise. 

Como visto, foi anal isada a pena desde sua aparigao nos primordios onde ela 

se fez necessario para regular a convivencia humana na epoca, pois foi de 

fundamental importancia para que a sociedade chegasse ao que e hoje. Tambem foi 

mostrada sua aplicagao nas sociedades antigas como a romana, sua aplicagao no 

direito canonico bem como no codigo de Hamurabi e passando pelo codigo de 

Manu. Logo apos foi discorrido a cerca da legislagao de execugao penal brasileira e 

todas as tentativas de se aprovar essa lei de fundamental importancia para a 

sociedade brasileira. T a m b e m foram mostradas as especies de pena como as 

restritivas de direito, privativas de l iberdade e multa. 

Todas as especies de estabelecimentos penais com previsao legal foram 

mostrados bem como todas as suas pecul iaridades e problemas inerentes a cada 
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um deles, alem dos problemas cronicos do sistema prisional Brasileiro que assola 

como um todo as carceragens desse pais. 

Nao f icando preso apenas a apontar os problemas do sistema prisional, esse 

trabalho monograf ico tentou ao menos mostrar uma inf ima parcela das iniciativas 

que estao sendo tomadas para pelo menos amenizar os problemas, como e o caso 

do Piano Nacional de Desenvolvimento penitenciario, bem como do papel 

important issimo que vem desenvolvendo a pastoral carceraria, na luta pelos direitos 

humanos e no respeito para com os detentos dessa forma contribuindo para o 

regate da dignidade desses individuos. E por f im foi citado o exemplo da 

Penitenciaria regional Joao Bosco Carneiro, que em pleno brejo paraibano vem 

desenvolvendo um projeto de ressocializagao com bastante sucesso. 

Diante da existencia dessa realidade e que a doutr ina e a jurisprudencia se 

pronunciam no sentido de melhorar as formas de execugao da pena, atentando para 

que o poder publico se mobil ize e solucione as irregularidades existentes, a fim de -

se obter os direitos assegurados legalmente. 

Como f icou claro no decorrer do trabalho monograf ico, este focou mais seu 

olhar para os detentos do regime fechado, pois acredita-se serem os de maior 

necessidade e que encontram-se em situagao mais crit ica, necessitando de uma 

atengao maior por parte de todos. 

A ligao que fica apos esse trabalho e que e preciso repensar o sistema como 

um todo. A forma como vem sendo administrado esse "problema" esta a anos 

ultrapassado, tern que se olhar de um ponto de vista diferente, pois ao contrario do 

que se pensa este nao e apenas um problema do Estado mas de toda a sociedade, 

nao deve-se ver as prisoes como meros depositos de preso, deve-se ter um olhar 

mais humanizado para com os detentos imaginando que sao pessoas que erraram 

mas que estao pagando pelo seu erro, e que precisam de ajuda para se 

reintegrarem a sociedade, pois sem o devido preparo e grande a chance de o 

egresso voltar a pratica del i tuosa. P 

ortanto depois de tudo que foi visto ha de se olhar de forma diferente essas 

pobres almas, pois muitos acham que a prisao e o inferno mas quando saem de la 

percebem que o inferno esta aqui fora. 
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