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RESUMO 

 

O presente estudo analisa as características do Sistema Penitenciário. Demonstra-

se a origem do sistema penitenciário, bem como a evolução da pena. Os efeitos 

inerentes à natureza do cárcere aglutinam-se às deficiências estruturais dos 

estabelecimentos penais, à superlotação, à ociosidade e inúmeros outros, que 

constituem óbice à ressocialização do condenado. As condições precárias em que é 

desenvolvida a pena no cárcere, configuram ofensa a um dos principais direitos do 

homem que não é atingido pela condenação, à dignidade da pessoa humana. A 

superlotação dos presídios impede a aplicação de um tratamento reeducativo 

eficiente ante a falta de estrutura para atendimento a todos, e dessa forma não se 

atende à individualização da pena. As causas da ineficácia do sistema prisional 

brasileiro, abordando suas mazelas e a precariedade e as condições subumanas 

que os detentos vivem hoje são de muita violência. Os presídios se tornaram 

depósitos humanos, onde a superlotação acarreta violência sexual entre presos, faz 

com que doenças graves se proliferem, as drogas cada vez mais são apreendidas 

dentro dos presídios, e o mais forte, subordina o mais fraco. 

 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Sistema Penitenciário. Penitenciária. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study examines the characteristics of Penitentiary System. Depicts the rise of 

the penitentiary system as well as the evolution of the sentence. The effects inherent 

in the nature of the prison coalesce the structural deficiencies of the prisons, 

overcrowding, idleness and countless others, which constitute obstacles to 

reintegrating convicted. The precarious conditions in which it is developed his 

sentence in prison offense to make up one of the main duties of man who is not 

affected by the condemnation of human dignity. The overcrowding in prisons to 

prevent application of a treatment reeducated efficient compared to the lack of 

infrastructure to meet everyone, and thus not meets the individualization of 

punishment. The causes of the ineffectiveness of the Brazilian prison system, 

addressing its ills and precarious and inhuman conditions that prisoners are living 

today are of much violence. The prisons have become human warehouses where 

overcrowding leads to sexual violence among inmates, causes serious diseases to 

proliferate, the drugs are increasingly being seized in the prisons, and stronger, 

makes it weaker. 

 

Keywords: Penal Law.Penal System.Penitentiary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso que ora é apresentado visa discutir a 

ineficácia da proposta de ressocialização para o Estado de Alagoas, é necessário 

que antes de adentrarmos no assunto possamos entender que a proposta de 

ressocialização só é aplicada aos indivíduos que por algum motivo estão submetidos 

a pena privativa de liberdade e que a mesma visa única e exclusivamente à privação 

do direito de ir e vir.  

O modelo de sistema carcerário não só em Alagoas como nos demais 

Estados do país tem sofrido com um problema denominado de “superlotação”. Visto 

que atualmente todos os presídios Estaduais se encontram em situações críticas 

onde os modelos propriamente ditos não se aplicam, gerando mais gastos, menos 

retorno e absolutamente nenhum tipo de ressocialização aos indivíduos submetidos 

ao cárcere. 

Voltado à aplicabilidade da pena privativa de liberdade, é de bom alvitre 

esclarecer que o legislador quis que a mesma fosse utilizada apenas em última 

instancia, quando não fosse mais possível resolver a situação sem que seu uso 

fosse necessário e que a mesma seria como o próprio nome já diz PRIVATIVA DE 

LIBERDADE, apenas. Sabemos que a aplicação de uma medida como essa no 

presente momento não vai privar o apenado apenas de sua liberdade, e não 

precisamos estar por perto pra ver que direitos simples e fundamentais são 

totalmente excluídos no momento em que se cumpre a sentença onde essa é a 

medida tomada. 

O direito de punir pode ser compreendido, em regra geral, como o poder 

conferido pela Constituição de 1988 ao estado de prever, aplicar e executar as 

penas diante da comprovação da prática delituosa pelos cidadãos, como por 

exemplo, se pode ver claramente no caso do princípio da legalidade, da 

culpabilidade, do devido processo legal e outros. 

Sabemos que este poder foi inaugurado pela instauração do Estado Moderno, 

obviamente que foram inicialmente impostos sem as garantias atuais em vigência, 

tendo evoluído com o passar dos anos até ganhar a forma que temos nos dias 

atuais. Originariamente, o próprio ofendido poderia dotar a medida que melhor se 
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parecia ser justa, para que assim o agente delituoso não voltasse a cometer mais o 

ato que o levou ao merecimento da punição, sendo por meio desse institucionalizada 

a vingança individual e coletiva. 

Este tipo de comportamento nos leva a enxergar uma forma primitiva de agir, 

sabendo que a vingança então citada não levaria a solução do problema, nem 

mesmo traria de volta ao tempo anterior do acontecimento do delito cometido, 

fazendo com que a sociedade pudesse se dar conta que não era esse o meio mais 

eficaz de resolver o assunto. 

Superada essa etapa, a visão da justiça privada foi gradativamente 

substituída pela justiça pública, prevalecendo até a presente data que o direito de 

punir pertence exclusivamente ao estado, não podendo ser delegado a nenhum 

particular, sob pena de assim se regressar a vingança privada em outros tempos 

admitida. 

Esse tipo de visão é de grande importância para que possamos ver com 

maior clareza o problema dos dias atuais, sabendo que regredir não é pertinente e 

podemos também notar que a administração desse poder não tem sido no mínimo 

viável. 

A Lei de Execuções Penais trata em seu Art. 41 dos direitos do preso, direitos 

estes que o estado não consegue sequer assegurar, surtindo ainda mais gastos e 

frustrações ao sistema que se deteriora cada dia mais. 

Vejamos o que dispõe o artigo anteriormente mencionado: 

“Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
 
I - alimentação suficiente e vestuário; 
II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III - Previdência Social; 
IV - constituição de pecúlio; 
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso 
e a recreação; 
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
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XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização 
da pena; 
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes. 
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 
10.713, de 2003) 
 
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser 
suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 
estabelecimento." 
 

No entanto, enquanto a ação dos agentes deveria assegurar os direitos 

humanos dos presos, o Estado e a sociedade chamam estes de “inimigos”, 

revelando que “o poder punitivo sempre discriminou os seres humanos e lhes 

conferiu um tratamento punitivo que não correspondia à condição de pessoas, dado 

que os considerava apenas como entes perigosos ou daninhos” (ZAFFARONI, 2007, 

p.11). 

A questão fica mais clara quando se atribui valor a cada um destes direitos e 

na ausência de números confirmados, procura-se ao menos estimar quanto 

representa a garantia de cada um destes direitos para cada preso. Seja qual for o 

valor que se atribua em relação a eles, este número necessariamente será 

multiplicado pelo total da população carcerária, ou seja, considerando os 

quantitativos atuais os custos representam milhões para os cofres públicos 

mensalmente. 

Podendo afirmar ainda que essas garantias mesmo não sendo efetivamente 

ou até parcialmente aplicadas, o custo segue e a proposta de devolver um cidadão 

no mínimo digno de respeito no convívio social tem sido um fracasso. 

A proposta de ressocialização que o Estado apresenta é totalmente abstrata 

quando se observa a mesma sendo posta em ação, podemos notar que nem os 

direitos fundamentais aos quais dispõem o Art. 5º da CF são respeitados, existindo 

uma inversão de valores que é tratada com naturalidade como se fosse comum ver 

um indivíduo sendo submetido a situações desumanas e sem o menor indicio de que 

ali ele irá ser reeducado e ressocializado.  
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Em maio de 2015, o Partido Socialista e Liberdade (PSOL) ajuizou ADPF 

pedindo que o STF declare que a situação atual do sistema penitenciário brasileiro 

viola preceitos fundamentais da Constituição Federal e, em especial, direitos 

fundamentais dos presos. Em razão disso, requer que a Corte determine à União e 

aos Estados que tomem uma série de providências com o objetivo de sanar as 

lesões aos direitos dos presos. 

Na petição inicial, que foi subscrita pelo grande constitucionalista Daniel 

Sarmento, defende-se que o sistema penitenciário brasileiro vive um "Estado de 

Coisas Inconstitucional". 

São apontados os pressupostos a seguir: 

a) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; 

 

b) inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas 

em modificar a conjuntura; 

 

c) situação que exige a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma 

pluralidade de autoridades para resolver o problema. 

 

A ação foi proposta contra a União e todos os Estados-membros. 

O STF ainda não julgou definitivamente o mérito da ADPF, mas já apreciou o 

pedido de liminar, o STF decidiu conceder, parcialmente, a medida liminar e deferiu 

apenas os pedidos "b" (audiência de custódia) e "h" (liberação das verbas do 

FUNPEN). 

O Plenário reconheceu que no sistema prisional brasileiro realmente há uma 

violação generalizada de direitos fundamentais dos presos. As penas privativas de 

liberdade aplicadas nos presídios acabam sendo penas cruéis e desumanas, visto 

isso o STF declarou que diversos dispositivos constitucionais documentos 

internacionais (o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e 

a Convenção Americana de Direitos Humanos) e normas infraconstitucionais estão 

sendo desrespeitadas. 
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Os cárceres que temos atualmente, além de não servirem à ressocialização 

dos presos, fomentam o aumento da criminalidade, transformando pequenos 

delinquentes em “monstros do crime”. A prova da ineficiência do sistema como 

política de segurança pública está nas altas taxas de reincidência. E o reincidente 

passa a cometer crimes ainda mais graves. 

Ainda devemos no ater, também, aos menores infratores, visto que esses são 

os próximos que irão pertencer ao quadro de superlotação das unidades carcerárias, 

visto que não se atribui ao menor nenhum tipo de penalidade, e sim medidas 

socioeducativas para que com isso, o mesmo entenda que alguns atos não 

compensam em sua pratica. Fernando capes, em sua obra menciona alguns 

reflexos nesse sentido, o mesmo cita que o Código Civil estabeleceu que a 

"maioridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, habilitando o individuo à pratica 

de todos os atos da vida civil, com isso não de poderia continuar falando em um 

representante legal, se o sujeito estiver completamente apto para expressar sua 

vontade livremente, não existe mais a necessidade de tratá-lo como incapaz, 

situação cabível apenas em tempo anterior ao momento de seus 18 (dezoito) anos 

completos. 

A palavra representante legal se tornou inócua, vazia e sem conteúdo, visto 

que passado esse evento o representante seria inútil, não tendo mais motivos para 

representar. 

Capez em sua 10ª Edição entende que: 

"Curso de processo penal sustentou o entendimento de que a Lei n. 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, 

instituindo o novo Código Civil, provocou sensível modificação no quadro de 

capacidades estabelecidas pelo Código de Processo Penal. 

Por essa razão, tendo o acusado atingido a maioridade civil, não há mais 

necessidade de nomeação de curador para o seu interrogatório, nem 

subsiste a figura do representante legal para oferecer a queixa ou a 

representação, além do que somente o ofendido poderá exercer ou 

renunciar ao direito de queixa ou de representação, bem como conceder o 

perdão ou aceitá-lo. Se for plenamente capaz, não tem mais representante 

legal, nem precisa ser assistido.  
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           Especificamente no que toca aos arts. 65 e 115 do Código Penal, no 

entanto, entendemos que nenhum deles foi atingido pela reforma da 

legislação civil. O primeiro trata da circunstância atenuante genérica do 

menor de 21 anos na data do fato. O segundo reduz pela metade o prazo 

da prescrição da pretensão punitiva e executória, quando o agente for, ao 

tempo do crime, menor de 21 anos. Em ambos os casos, não existe 

nenhuma relação entre a idade mencionada pelos dispositivos e a plena 

capacidade para a prática de atos jurídicos. Independentemente de o 

agente ser relativa ou plenamente capaz, de ter ou não representante legal, 

o legislador pretendeu conceder-lhe um benefício, devido à sua pouca 

idade. Prova disso é o fato de os arts. 65 e 115 estenderem as mesmas 

benesses ao maior de 70 anos na data da sentença. Tanto o menor de 21 

quanto o maior de 70 são plenamente capazes para os atos da vida civil, 

incluídos aí os de natureza processual. Apenas por um critério do legislador, 

uma opção política sua, tais agentes, por inexperiência de vida ou 

senilidade, foram merecedores de um tratamento penal mais ameno. 

“Assim, não há que se falar em derrogação desses dispositivos” 

            Toda ação humana estará sujeita a dois aspectos valorativos 

diferentes. Podendo ser apreciada em face da lesividade do resultado que 

procurou (desvalor do resultado) e de acordo com a reprovabilidade da ação 

em si mesma (desvalor da ação). Sabendo disso, é notório que não vai 

depender diretamente da idade do sujeito para que sua conduta seja 

reprovada ou não, mesmo sabendo que os menores infratores não sofrerão 

penalidades, os mesmos irão sim responder por seus atos, mesmo de que 

forma mais brandas. 

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 

 Capez, Fernando - Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral (arts 1º a 

120º)/.ed.,   Fernando Capez, 15 Ed - São Paulo: Saraiva, 2011. Direito 

penal I. Titulo 10-120900  

 

Existem numerosas pesquisas relacionadas ao sistema penal, ao crime e, em 

particular, às prisões. No entanto, a ciência que se dedica a estudar prioritariamente 

os fenômenos criminais é a criminologia, ao estudar os determinantes que levam 

alguém a transgredir uma norma jurídica. 

Existem dois tipos de criminologia: a criminologia tradicional e a criminologia 

crítica. A primeira trata a criminalidade como um problema de alguns indivíduos, e os 
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divide entre doentes, anormais, maus e sadios, normais e bons. “Ela legitima e 

sustenta uma cientificidade à pena como meio de defender a sociedade do 

criminoso e funda-se no paradigma etiológico que compreende a criminalidade como 

um atributo de alguns indivíduos, como se fosse ontológica” (ALMEIDA, 2006, p. 78). 

Já a segunda, a criminologia crítica ou radical – como também é chamada –, 

considera que a natureza da criminalidade “é construída socialmente e enfatiza o 

papel do controle social na sua definição. O eixo da investigação, então, desloca-se, 

antes sobre a pessoa, para a reação social da conduta desviada, em especial, para 

o sistema penal (ALMEIDA, 2006, p. 79). Ainda segundo a mesma autora, 

O maior expoente desse pensamento é o italiano Alessandro Baratta, para o 

qual o objetivo de uma política criminal alternativa, não dogmática, encontra-se na 

centralidade dos direitos humanos e na emancipação, o que pressupõe considerar o 

preso como sujeito de direitos, cuja autonomia e identidade necessitam ser 

incentivadas (ALMEIDA, 2006, p. 80). 

De acordo com Baratta, “a criminologia crítica orienta-se em direção a um 

sistema penal mínimo” (apud ALMEIDA, 2006, p. 81). Ou seja, esse sistema penal 

mínimo é visto como o eixo norteador para uma política penal a curto e médio prazo. 

 Observa-se, portanto, que Baratta (1985; 2002) trabalha com a idéia de uma 

política criminal alternativa que usa como idéia orientadora, a superação do direito 

penal. Sobre isso, assinala que: propor tal perspectiva não significa a rejeição de 

toda reforma possível no presente, para esperar o futuro de uma sociedade que haja 

superado o uso da pena, mas afirmar um critério segundo o qual orientá-la e 

mediante o qual possam medir-se as escolhas de política 

Desta forma, “o conceito de direitos humanos continua sendo o fundamento 

mais adequado para a estratégia da mínima intervenção penal e para sua 

articulação programática no quadro de uma política alternativa do controle social” 

(ALMEIDA, 2006, p. 82). 

Na formulação da Criminologia Crítica, Baratta (2002:11) apresenta o conceito 

de reação social (labeling approach), contrária às diversas teorias tradicionais, 

indicando que a criminalidade não seria um dado ontológico preconstituído, mas 

realidade social construída pelo sistema de justiça criminal através de definições e 
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da reação social. O criminoso não seria um indivíduo diferente, mas um status social 

atribuído a certos sujeitos selecionados pelo sistema penal (apud LIMA, 2005, p. 44). 

Os estudos criminológicos voltados para o preconceito demonstram que os 

estigmas, os estereótipos, enfim, as etiquetas sociais, tornam o indivíduo diferente; o 

separam do grupo e o transformam em visível e invisível ao mesmo tempo, fatores 

que fatalmente o conduzirão à perda total da identidade (DUARTE, 2006, p. 16). 

De acordo com Izanete de Mello Nobrega, os principais postulados dolabelling 

approach são: 

1- Interacionismo simbólico e construtivismo social (o conceito que um 

indivíduo tem de si mesmo, de sua sociedade e da situação que nela 

representa, é ponto importante do significado genuíno da conduta criminal); 

 

2- Introspecção simpatizante como técnica de aproximação da realidade 

criminal para compreendê-la a partir do mundo do desviado e captar o 

verdadeiro sentido que ele atribui a sua conduta; 

 

3-  Natureza “definitorial” do delito (o caráter delitivo de uma conduta e 

de seu autor depende de certos processos sociais de definição, que lhe 

atribuem tal caráter, e de seleção, que etiquetaram o autor como 

delinquente); 

 

4- Caráter constitutivo do controle social (a criminalidade é criada pelo 

controle social); 

 

5- Seletividade e discriminatoriedade do controle social (o controle social 

é altamente discriminatório e seletivo); 

 

6- Efeito criminógeno da pena (potencializa e perpetua a desviação, 

consolidando o desviado em um status de delinquente, gerando 

estereótipos e etiologias que se supõe que pretende evitar. O condenado 

assume uma nova imagem de si mesmo, redefinindo sua personalidade em 

torno do papel de desviado, desencadeando-se a denominada desviação 

secundária. 

 

7- Paradigma de controle (processo de definição e seleção que atribui a 

etiqueta de delinquente a um indivíduo) (NOBREGA, 2009, p. 03, grifo da 

autora). 
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8 - Teoria do etiquetamento social. 

 

A criminologia radical analisa, a partir de um enfoque marxista, o fenômeno 

do crime e seu controle. Segundo Lima (2005), a criminologia radical diferencia os 

fatos criminosos sob determinada conjuntura que lhe é apropriada (colarinho branco, 

tráfico, racismo, corrupção etc.) daquela criminalidade própria das classes mais 

excluídas, quase sempre consideradas como revoltadas diante do cotidiano da 

sociedade. 

Sob essa ótica, ao se referir à orientação das estratégias de controle da 

criminalidade, Santos (apud CABETTE, 2007, p. 01), estabelece uma distinção entre 

“objetivos ideológicos aparentes (repressão da criminalidade, controle e redução do 

crime e ressocialização do criminoso) e os objetivos reais ocultos do sistema punitivo 

(reprodução das relações de produção e da massa criminalizada)”, revelando uma 

diferente administração da criminalidade com base na separação entre a 

“criminalidade das classes dominantes e das classes dominadas”. 

Já a criminologia abolicionista diferencia-se da criminologia crítica “ao propor 

o fim da prisão e do próprio direito penal e consequente tratamento para as 

situações-problemas, cujos antagonismos seriam solucionados pelo entendimento 

dos grupos sociais” (LIMA, 2005, p. 47). 

Segundo Lima (2005) a criminologia abolicionista se divide em três 

subcorrentes: i) abolição do sistema penal, liderada pelo holandês LoukHulsmam; ii) 

abolição da prisão, considera o cárcere apenas como meio de dominação política 

sobre os mais pobres, e iii) preconiza a extinção da sanção penal que cause dor ou 

sofrimento pessoal. 

A própria Justiça Penal é seletiva, filtrando a delinquência simbólica dos 

pobres atingidos pelas prisões, levando os Abolicionistas a dizer que o cárcere já 

não existe para a criminalidade subterrânea, onde vigora a impunidade pelo 

prestígio, privilégio ou influência. Por isso, o Abolicionismo é uma situação a se 

constituir no futuro, mas que permite desenvolver a Justiça com recurso à 

descriminalização, despenalização, desprisionalização, desjudiciarização e 

desinstitucionalização (LIMA, 2005, p. 48). 
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A proposta abolicionista busca, de modo geral, satisfazer as expectativas da 

sociedade: a solução do problema criminal. As soluções variam desde a conciliação 

entre os envolvidos, a reparação do dano causado tanto à vítima quanto à 

comunidade, até a pacificação das relações sociais. A ciência criminológica visa 

conscientizar a sociedade para que, mediante ação preventiva, a criminalidade não 

extrapole os limites aceitáveis. 

A criminologia minimalista, ou teoria do direito penal mínimo, parte de uma 

obrigação constitucional de descriminalizar e evolui para uma utilização da pena 

privativa de liberdade cada vez menor. Coloca como proposta inegociável a 

utilização cada vez maior dos substitutivos, mais conhecidos como penas 

alternativas ou penais. 

Segundo Lima (2005), os principais expoentes desta criminologia são Lola 

Aniyar de Castro e Alessandro Baratta. 

O primeiro, afirma Castro, a legislação penal deve ter um conteúdo mínimo 

visando garantir os direitos humanos e liberdades individuais, em defesa dos pobres 

e contra excessos de órgãos do Estado ou privados ou mesmo da vítima. O segundo 

fundamento, conforme Baratta, exige a limitação do Direito Penal, porque 

instrumento da minoria dominante, uma vez que a pena, expressão severa do 

Sistema Penitenciário, constitui-se violação institucional dos direitos fundamentais 

das pessoas. Ou seja, as instituições do controle formal só garantem interesses da 

minoria dominante. Baratta compreende que a seletividade do Sistema Penal quanto 

à proteção dos direitos humanos e dos interesses sociais, quanto ao processo de 

criminalização ou escolha da clientela, confirma a idéia da completa inadequação do 

sistema punitivo em favor da sociedade, desmentindo a retórica oficial (LIMA, 2005, 

p. 48). 

Neste sentido, uma das soluções para a superlotação pode ser facilmente 

encontrada na legislação criminal. Trata-se da adoção de penas alternativas ao 

invés de penas privativas de liberdade – o que significa aplicar penas condizentes 

com a gravidade dos crimes. A aplicação de penas alternativas é uma das soluções 

para o sistema penitenciário, porém, carece de meios de fiscalização capazes, mas 

que, certamente, custariam muito menos para o Estado do que investir em casas de 
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reclusão, sendo que o retorno social e educacional seria muito mais proveitoso para 

a comunidade. 

Existem projetos de segurança pública, como no caso do Brasil/PNSP 

reconhece que a ampliação da incidência das penas alternativas, a modificação das 

regras para a concessão de livramento condicional e progressões de regime são 

necessidades reconhecidas por todos, mas que não são efetivados. 

Não basta que a sociedade se contente com a existência de regra clara sobre 

o tempo máximo de permanência do preso provisório na prisão; essa regra tem de 

ser cumprida, e é preciso vigilância rigorosa da opinião pública e das autoridades 

responsáveis para que se introduza na cultura política das instituições pertinentes o 

costume que efetive a obediência a essa regra. São frequentes os casos em que 

uma pessoa presa em flagrante ou preventivamente aguarda julgamento por período 

superior a um ano, apesar de a jurisprudência estabelecer 81 dias para conclusão 

da instrução (MINISTÉRO DA JUSTIÇA, 2005, p. 72). 

A Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal, recebeu nova redação aos artigos 6º 

e 112 através da Lei 10.792/03, onde se dispensa o parecer da Comissão Técnica 

de Classificação e o exame criminológico para as progressões e regressões de 

regime, as conversões de pena, livramento condicional, indulto e comutação. Fica 

mantida a exigência de exame para classificação, que deve ser realizado ao início 

da execução, embora se deva registrar que, na prática, esse exame não tem sido 

feito. 

O sistema progressivo sofreu profundas alterações decorrentes da nova 

redação, pois se exclui de forma expressa o parecer da Comissão Técnica de 

Classificação e o exame criminológico. Contudo, não se modifica o aspecto objetivo, 

pois, para progredir, o condenado deverá ter cumprido ao menos 1/6 da 

condenação, e os aspectos relacionados ao mérito são substituídos, apenas, pelo 

ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Esta nova 

redação não definiu o que seja o bom comportamento carcerário. 
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2 HISTÓRIA DO DIREITO PENITENCIÁRIO E A EVOLUÇÃO DA PENA 

 

O Direito Penitenciário é um conjunto de normas jurídicas que disciplinam o 

tratamento dos apenados. 

Ferreira (1997) expressa sua opinião sobre a pena quando diz que a mesma 

é a retribuição do mal do crime por outro mal. 

Segundo Bittencourt (1993), a prisão é concebida modernamente como um 

mal necessário, sem esquecer que guarda em sua essência contradições 

indissolúvel. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 5°, 

XLVIII declara que a pena de prisão deverá ser cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 

Entretanto, diante da precariedade em que se encontra a maior parte dos 

estabelecimentos penais brasileiros, com a estrutura inadequada impossibilitando 

abrigar com o mínimo de segurança necessária a enorme e crescente população 

carcerária, resultante do aumento da criminalidade e, ainda, da insuficiência de 

penitenciárias que possam abrigar condizentemente esta população, acarreta uma 

situação de inobservância da finalidade destas prisões, no atual sistema carcerário, 

provocando reações e efeitos que fogem totalmente do controle dos então 

administradores. 

Existem relatos da existência de prisões na bíblia e muito antes dos registros 

cristãos. Os primeiros cativeiros datam de 1700 a.C. e sua finalidade inicial era a de 

reclusão dos escravos angariados como espólios de guerra. 

Beccaria (1999), um dos pioneiro da defesa dos direitos humanos. Ele 

divergiria contra as leis “que deveria ser convenções entre homens livres”, com a 

finalidade de dirigir as ações da sociedade em beneficio da maioria, mas que se 

transformavam em “instrumentos das paixões da maioria”, e se revolta contra a 

“insensível atrocidade que os homens poderosos encaram como um dos seus 

direitos: [...] os dolorosos gemidos do fraco, sacrificado a ignorância cruel e aos 

numerosos covardes; os tormentos atrozes que a barbárie inflige por crimes sem 
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provas, ou por delitos utópicos, o aspecto abominável das cadeias e das masmorras, 

cujo horror é ainda aumentado pelo suplício mais insuportável para os infelizes - a 

incerteza, tantos métodos odiosos, espalhados por toda parte, deveriam ter 

despertado a atenção dos filósofos, essa espécie de magistrados que dirigem as 

opiniões humanas. 

Existem várias formas de punir um agente delituoso no processo penal, 

entretanto, nos iremos nos limitar ao estudo da pena privativa de liberdade. Para 

melhor exposição da parte histórica, estabelecemos sua divisão por períodos. 

Durante a história da humanidade, a pena aparece como um dado cultural e 

nunca se afastou do homem. A medida sempre foi tratada como um fenômeno 

constante, logo, vem sofrendo um processo de evolução comparada com as novas 

civilizações que vão surgindo. Desta forma as teorias que procuram explicá-la, 

submetem-se a evolução geral de um conceito. Assim sendo, as ideias e conceitos 

sobre os fins da pena se associam as ideias ou necessidades que surgem, em 

épocas e períodos que o assunto retoma espaço dentro da própria sociedade. 

A pena em sua origem era considerada como uma represália, pois naquela 

época pode se compreender que naquelas criaturas, dominadas apenas pelo 

instinto, o revide à agressão sofrida deveria ser total, deixando de existir qualquer 

preocupação com a proporção da agressão sofrida e muito menos pensar-se em 

justiça. (NORONHA, 2009). 

A fase primitiva foi dividida em dois períodos: o primeiro, denominado 

Consuetudinário ou de Reparação, caracterizou-se pela vingança privada, divina e 

pública. O segundo, conhecido por Direito Penal Comum, resultou da combinação 

do Direito grego, romano, germânico e canônico, com ênfase na intimidação e 

expiação. 

A fase humanitária, também chamada Clássica, caracterizou-se pela reação 

às atrocidades dos castigos aplicados e pela transformação do direito punitivo, 

humanizando as penas e evidenciando o respeito à dignidade humana. (TEIXEIRA, 

2008). 

O Período Humanitário suscitava, na consciência comum, a necessidade de 

modificações e reformas no direito repressivo. Caracterizou-se pelo princípio 
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inspirado pela expiação emenda do condenado. O intérprete desse anseio foi Cesar 

Bonesana, Marques de Beccaria, que se dedicou as pessoas 

infelizes e desgraçadas que sofriam os rigores e as arbitrariedades da justiça da 

época. 

Após este Período, novos rumos para o Direito Penal foram traçados e se 

ocupam com o estudo do homem delinquente e explicação causal do delito.  

 Aparecendo agora a figura do médico Cesar Lombroso, 1875, que ao 

contrário de considerar o crime como fruto do livre arbítrio e entidade jurídica, tem no 

qual manifestação da personalidade humana e produto de várias causas. A pena 

não possui fim retributivo, mas, sobretudo, de defesa social e recuperação do 

criminoso, necessitando, então, ser individualizado o que evidentemente supõe o 

conhecimento da personalidade daquela a quem será aplicada. O ponto central de é 

a consideração do delito como fenômeno biológico e o uso de método experimental 

para estudá-lo. (SALA, 2000). 

A fase científica contemporânea, ou Escola Positiva, foi subdividida em três 

períodos: primeiro, o Antropológico, no qual se dava especial valor a fatores 

biológicos, físicos e psíquicos do criminoso; o segundo, Sociológico, onde se 

procurou dar especial destaque às influências externas que atuavam sobre o 

criminoso e o crime como fenômeno social; e o terceiro, o Jurídico, em que, por meio 

dos estudos já desenvolvidos, deu-se estrutura aos princípios já estabelecidos. 

A vingança privada se caracteriza principalmente pela reação à agressão, 

como regra. Na mesma, cometido um crime, ocorria à reação da vítima e\ou de seus 

parentes e\ou até de seu grupo social (clã, família ou tribo), que agiam de forma 

desmedida, sem se preocuparem com proporção à ofensa, podendo atingir não só o 

ofensor, mas, caso quisessem, também todo o seu grupo. 

Essa vingança do particular realizava-se através de um ato de guerra contra o 

ofensor, restando claro que o ofendido pegava as armas de que dispunha e 

guerreava contra o seu agressor. Era a chamada “Vingança de Sangue”, 

considerada como verdadeira guerra movida pelo grupo ofendido àquele que 

pertencia o ofensor, culminando, não raro, com a eliminação completa de um dos 

grupos. (GARCES, 1972). 
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Imperava, contudo, a lei do mais forte e não havia preocupação em se fazer 

justiça ou em avaliar a proporcionalidade da pena. Na verdade, impunha-se pela 

força, contra o ofensor, o castigo que o ofendido quisesse. 

É nessa época que surge um novo alento com a Pena de Talião, também 

conhecida como Lei da Retaliação, espécie do direito vindicativo, que consistia em 

infligir ao agressor um dano ou mau idêntico ao que ele causara à sua vítima. O 

instituto do talião foi seguido em várias ordenações, valendo citar o Código de 

Hamurábi, da Babilônia (séc. XVIII a. C.), os livros da Bíblia (Pentateuco) e a Lei das 

XII Tábuas, de Roma (séc. V a. C.). (TEIXEIRA, 2008). 

Na fase da Vingança Divina já existe um poder social capaz de impor aos 

homens normas de conduta e castigo. Pune-se com rigor, antes com notória 

crueldade, pois o castigo deve estar em relação com a grandeza. E o direito penal 

religioso, teocrático e sacerdotal, tinha por princípio a purificação da alma do 

criminoso através do castigo, para que pudesse alcançar a bem- aventurança. 

(SALA, 2000). 

A repressão ou castigo era voltado à satisfação da divindade ofendida pelo 

crime, cabendo ao sacerdote à imposição de rigoroso castigo, aplicado com notória 

crueldade, uma vez que guardava relação com a grandeza. 

As penas eram severas e desumanas, tendo por sua vez, especialmente a 

ideia de intimidação. (TEIXEIRA, 2008). 

O que caracteriza a Vingança Pública e que o objetivo era a segurança do 

príncipe ou soberano, através da pena, severa e cruel. O princípio básico era 

lastreado na expiação e intimidação. (SALA, 2000). 

A pena mostrava-se severa e cruel, buscando proteger o príncipe ou 

soberano que, diga-se, afirmava agir em nome da divindade, ainda confundindo a 

punição com a ideia de religião. 

Em processo de evolução, ao final desse período, a pena livrou-se de seu 

caráter religioso, transformando a responsabilidade do grupo em individual, o que, 

apesar de estar longe da ideia de pena que hoje vigora, representou efetiva 
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contribuição ao aperfeiçoamento de humanização dos costumes penais. 

(MIRABETE, 1992). 

No contexto histórico a austeridade social se mostrava intransigente no 

tratamento destinado aos infratores que cometessem atos considerados possíveis 

atentados aos interesses do grupo social. Os romanos foram grandes difusores do 

que viriam a serem os fundamentos do direito penal nas épocas mais tardias das 

civilizações ocidentais. 

Nasce antão no século XIII o direito canônico e se estendeu até o século XVIII 

(precedente a Revolução Francesa), promulgou incansavelmente o direito penal 

como caráter público, para que sua abrangência de atuação fosse a mais extensa 

possível e que pudesse ser reconhecida como ferramenta de educação social. 

Diante a extensa gama de crimes praticados pelas pessoas, a igreja os 

entendia como possíveis fraquezas do ser humano e que penas haveriam de 

mostrar claramente os erros cometidos pelos infratores. A prática do crime passaria 

a ser vista como uma forma de penitencia ao homem. (BELEM, 2011). 

A pena privativa de liberdade perde sua real eficácia quando deixa de ser 

praticada concomitantemente com a intenção de reeducação e reintegração do 

criminoso a sociedade a doutrina brasileira tenta dosar um equilíbrio no cumprimento 

das penas através da fusão entre as teorias retributiva e punitiva.  

Com a ideia de privar o ser humano de sua liberdade, como forma de punição 

pela prática de delitos, de crimes, fez surgir estabelecimentos destinados a guardar 

indivíduos que apresentassem riscos para a sociedade. 

A pena deve ser cumprida em sistema progressivo, como forma de humanizar 

a pena e incentivar o condenado a reabilitar-se por seus méritos, sendo de suma 

importância o cumprimento de suas determinações para a efetiva recuperação dos 

infratores. 

O Estado deveria criar outras e estruturar as unidades que já existem 

destamesma natureza, para que estas recebam maior número de apenados, os 

quais se encontram em verdadeiros depósitos de homens, na maioria das vezes 

sem ter uma ocupação e uma perspectiva de melhora. (OLIVEIRA, 1997). 



26 
 

Com o crescimento da criminalidade, o Estado é cobrado a dar uma resposta 

à sociedade, aplicando a devida sanção ao indivíduo que pratica o que 

doutrinariamente é chamado de conduta típica, ou seja, a prisão (via de regra). 

Podemos observar que “o todo” acaba se tornando um efeito dominó, onde a 

desigualdade social aumenta, dentre diversas consequências, a criminalidade 

aumenta e o Estado, em seu “poder de império” aplica a sanção penal aos 

indivíduos que violam as leis. Sendo levados ao cárcere, surge o grande problema 

(dentre vários) que aflige nossa sociedade: o sistema carcerário. Para que 

possamos diluir tal assunto, se faz necessário a compreensão do direito 

penitenciário, bem como a evolução da pena prisional. 

Durante anos, o condenado foi tratado como um objeto, ou seja, era aquela 

pessoa que praticou um crime e precisava pagar por seus atos. Por volta do século 

XVIII é que surgiu o estudo do Direito Penitenciário, formando um elo do Direito 

Público entre o Estado e o condenado reconhecendo assim, os direitos da pessoa 

humana que até então eram ignorados, se tornando o marco inicial da proteção ao 

apenado. 

Já no século XX, percebeu-se que a execução penal apresentava sérios 

problemas. Houve então uma unificação orgânica onde o Direito Penal e Processual, 

atividade da administração e função jurisdicional obedeceram a uma profunda lei de 

adequação as exigências modernas da Execução Penal. Com o código penal de 

1930, surgem dessa adequação dois princípios: A individualização da execução e o 

reconhecimento dos direitos subjetivos do condenado. 

No Brasil, o primeiro Código Penal individualizou as penas, mas somente no 

segundo Código é que realmente houve o surgimento do pensamento do regime 

penitenciário, com a finalidade de reintegrar o detento a sociedade. Surgem então os 

mais modernos estabelecimentos carcerários da época: Walnut Street Jail, na 

Filadélfia em 1929; Auburn, Nova York em 1817; e o sistema da Pensyvânia, todos 

na terra do Tio Sam. Esses sistemas, embora baseados no isolamento, eram tidos 

como exemplos, pois reeducava o detento de seus maus hábitos, a conscientização 

de seus atos para que assim o mesmo respeitasse a ordem e autoridade. 

Percebe-se que a realidade prisional hoje no Brasil é totalmente destoante do 

modelo acima elencado. Os presos são segregados em cadeias públicas, mesmo 
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muitos do que estão ali ainda estejam esperando julgamento, mas são tratados 

como se já tivessem sido condenados (não que os condenados devem ser tratados 

dessa forma, pelo contrário) em virtude da inexistência de vagas nas penitenciárias. 

Estas, que se apresentam superlotadas, acarretando abusos sexuais, a presença de 

substâncias entorpecentes e a falta de higiene causando diversas doenças. 

(ROBERTO JUNIOR, 2010). 

A prisão em si é uma violência amparada pela lei. O desrespeito aos direitos 

dos presos é uma violência contra a lei. Autoridades devem ter em mente que o 

simples fato de aplicar uma pena severa ao preso não será uma garantia de que 

este estará totalmente recuperado e sim, muitas vezes, o tornará mais revoltado com 

a situação e o total descaso pelas condições sub-humanas a que foi submetido. 

Assim, para que pudéssemos contar com uma sociedade mais justa 

deveríamos rever vários conceitos e práticas que são impostas hoje em dia, não 

podemos cobrar de uma pessoa que ela se restabeleça visto que, o individuo se 

encontre em uma realidade como a que foi descrita. 
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3 MARCO TEMPORAL 

 

Muito antes de ser criada como o fulcro de atribuir sua execução pelo mal 

feito, a pena de privativa de liberdade surgiu como alternativa à pena de morte, a 

deportação, a tortura e aos suplícios sofridos pelo infrator em espetáculos públicos 

duramente criticados por pensadores da época nos séculos XVI a XIX. 

Os presídios surgiram com o objetivo primeiro de humanização da pena, 
trabalho que teve início com BECCARIA, que com sua obra Dos delitos de 
das penas, de 1764, apregoava pôr um fim às penas cruéis, considerando 
que tanto a tortura como a pena de morte e os suplícios eram degradantes 
e incompatíveis com os princípios do contrato social. (VERONESE, 2009, p. 
32) 

Há controvérsias doutrinárias a respeito do marco temporal para o surgimento 

da pena de prisão como forma de punição do infrator. Alguns autores, como 

ClarissaNunes Maia (2009), afirma que o cárcere teria surgido na antiguidade 

apenas como forma de retenção do indivíduo para assegurar que este ficasse ao 

dispor da justiça para receber a então sentença que poderia ser a morte, a 

deportação, a tortura, e também ser vendido como escravo ou a pena de galés. 

Concluindo a autora que apenas por volta do século XVIII, é que se dá a concepção 

da pena de encarceramento. 

Contudo, Guilherme de Souza Nucci (2011), afirma que a origem da prisão 

como forma de controle social se dá por volta do século XVII, tendo sido consolidada 

por volta de século XIX, onde até essa época as prisões eram apenas lugares onde 

se deixava o indivíduo em isolamento até que pudesse ser julgado ou levado à sua 

execução. 

Destaquemos que a prisão, como pena privativa de liberdade, surgiu 
apenas a partir do Século XVII, consolidando-se no Século XIX. Até essa 
época, utilizava-se a prisão como meio de guardar os réus, preservando-os 
fisicamente até que houvesse o julgamento (cf. Cezar Roberto Bitencourt, 
Falência da pena de prisão - Causas e alternativas, p. 4. 58-59, 71·73). 
Esses sistemas penitenciários, que consagraram as prisões como lugares 
de cumprimento da pena, foram, principalmente, os surgidos nas colônias 
americanas. (NUCCI, 2011, p. 76) 

 

Chiaverini (2009) em trabalho dissertativo cujo título é 'Orígem da pena de 

prisão', apresenta a ideia de que a pena de prisão estaria relacionada ao surgimento 
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do capitalismo que já estava presente na história e no inconsciente coletivo do 

homem. 

Antes do nascimento do capitalismo a pena de prisão não existia nos 
moldes atuais nem merecia destaque, mas já estava presente na história do 
homem e no inconsciente coletivo. A pena de prisão pressupõe a existência 
de um Estado e retira o condenado do tempo e do espaço da sociedade e o 
coloca em um tempo e espaço próprios, institucionais. (CHIAVERINI, 2009, 
p. 113) 

 

Essa ideia é reforçada por Clarissa Nunes Maia (2009), que ao citar a famosa 

obra Cárcere e fábrica de Dario Melossi e MassimoPavarini, destacou o estudo dos 

casos dos sistemas prisionais da Inglaterra, da Holanda, da Itália e dos Estados 

Unidos realizado pelos referidos autores, onde afirmam: 

[…] que o advento da pena de privação de liberdade esteve ligado ao 
desenvolvimento do capitalismo. Em seu trabalho, eles reforçam tal 
aspecto, indo além da análise de Rusche e Kirchheimer: para eles, a prisão 
surgiu como uma “pré-fabrica”, ou seja, o envio de criminosos e vadios para 
as casas de correção tinha a função precípua de transformá-los em 
operários laboriosos, treinando-os para a rotina de trabalho nas fábricas. 
(MAIA, 2009, p. 16) 

 

Apesar da controvérsia sobre o momento da sua origem, pacífico é o 

entendimento de que foi entre os séculos XVI e XVIII que a pena privativa de 

liberdade começou a ser adotada como o menos traumático modelo de controle 

social. 

3.1 O REAL SIGNIFICADO DA CRISE 

 

        Nos últimos meses a situação que já demonstrava uma grande degradação do 

sistema carcerário veio se agravando em níveis impressionantes, deixando cada dia 

mais claro que a crise realmente existe e que o Estado tem sido omisso em diversos 

fatores, não podemos deixar de observar o quanto isso tem sido negativo para o 

Estado, sabendo que seu dever de zelar e reeducar indivíduos como se propõem 

não tem sido uma tarefa fácil de lhe dar.  

         Existe uma cadeia de direitos e deveres, enxergando que garantias 

fundamentais que se encontram nas mãos do Estado, e os administradores por 

incompetência ou desinteresse deixaram que chegássemos ao ponto onde podemos 
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notar sem muito esforço que nos dias de hoje um reeducando vai passar por 

situações desumanas e ainda sim, será visto não como vítima, e sim como 

merecedor de situações de crueldade atroz, e que os direitos de ambos estão sendo 

dia após dia deturpado por uma inversão de valores onde o estado não consegue 

distinguir a aplicabilidade de coisas simples, não sabendo investir onde realmente 

deveria e invertendo valores sociais tão comuns. 

         Existe quem defenda que não existe crise no sistema prisional, e que a 

situação que estamos vivendo já era esperada e que a mesma se anunciava ao 

longos de anos, a questão central quanto ao posicionamento do Estado quando a 

então “situação já esperada” fica por conta da seguinte questão: Se a situação já era 

esperada, qual motivo explica a omissão dos gestores quanto a uma situação já 

esperada e o que seria mais viável se não a solução de um problema como o que 

estamos abordando.  

          A população carcerária só cresce e as pessoas submetidas ao sistema de 

ressocialização seguem sem qualquer sinal de que se tenha o mínimo de interesse 

por uma vida dentro dos parâmetros de civilização. A situação que alguns defendem 

como já esperada está em um grau assustador onde os apenados estão resolvendo 

suas diferenças com base em fazer justiça com as próprias mãos. 

 

3.2.1ASPECTOS GERAIS DA CRISE 

 

 Como já sabemos o sistema prisional brasileiro já começou falido, e em 

Alagoas não seria diferente. De lá para cá, certamente que houve muitas propostas 

para se tentar resolver ou minorar o problema, mas com certeza interesses 

colidentes não emparelhados com o interesse da sociedade e dos presidiários 

impediram qualquer avanço e hoje o que se tem é um sistema à beira do caos. 

3.2.1 O PERFIL DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA NO BRASIL 

 

A superlotação devido ao número elevado de presos é talvez o mais grave 

problema envolvendo o sistema penal hoje. As prisões encontram-se abarrotadas, 

não fornecendo ao preso um mínimo de dignidade. Todos os esforços feitos para a 
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diminuição do problema, não chegaram a nenhum resultado positivo, pois a 

disparidade entre a capacidade instalada e o número atual de presos tem apenas 

piorado. Devido à superlotação muitos dormem no chão de suas celas, às vezes no 

banheiro, próximo a buraco de esgoto. Nos estabelecimentos mais lotados, onde 

não existe nem lugar no chão, presos dormem amarrados às grades das celas ou 

pendurados em rede. (CAMARGO, 2006). 

           Com a lotação do sistema prisional, não existem mais estabelecimentos 

prisionais destinados, exclusivamente, aos presos que aguardam julgamento. 

Cadeias públicas, delegacias, presídios, penitenciárias, todos foram transformados 

em depósito de pessoas, que não são tratados como tais. As rebeliões que tem 

acontecido em todos os países, com tamanha frequência, já fazem parte do dia a dia 

e é o resultado da caótica realidade do sistema penitenciário. A reivindicação mais 

comum é a de melhores condições nos estabelecimentos prisionais. Folcault(2004,p. 

107-8), nos mostra que as causas das rebeliões, não diferem das nossas atuais: 

           Nos últimos anos, houve revoltas em prisões em muitos lugares do mundo. 

Não precisamos de uma viajem no tempo para recordar da atrocidade cometida no 

ultimo dia 28/08/2017 onde um reeducando foi encontrado morto de maneira cruel, 

em uma das celas da Casa de Custódia da Capital, o Cadeião, na mesma semana 

os agentes penitenciários, no começo da tarde do dia 30/08/2017, encontraram mais 

um reeducando morto dentro do sistema prisional, desta vez no presídio de 

segurança máxima Baldomero Cavalcanti. Os objetivos que tinham suas palavras de 

ordem, seu desenrolar tinham certamente qualquer coisa paradoxal. Eram revoltas 

contra toda miséria física que dura há mais de um século: contra o frio, contra a 

sufocação e o excesso de população, contra as paredes velhas, contra a fome, 

contra os golpes. Mas também revoltas contra as prisões-modelos, contra os 

tranquilizantes, contra o isolamento, contra o serviço médico ou educativo. 

Folcault (2004, p.108) ainda afirma que as rebeliões, ou revoltas, apresentavam 

reivindicações dos presos não atendidas, principalmente com relação ao tratamento 

dispensado pelos funcionários do sistema penitenciário. 

          As alternativas para solucionar o problema que se agrava, seria o uso de 

penas alternativas e não somente a construção de novos presídios, o livramento 
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condicional de presos e não a privatização do sistema prisional que continua em 

excesso. 

           A falta de investimento público é um grande fator que impede a solução da 

superlotação. Há necessidade de construção de novos estabelecimentos no Brasil 

com infraestrutura capaz de proporcionar a ressocialização do condenado e que o 

mesmo tenha condições de sobrevivência de forma digna e humana. Este, porém, 

não é a única solução existente para resolver o problema da superlotação do 

sistema prisional. (COSTA, 2011).  

4 EXISTE RESSOCIALIZAÇÃO? 

 

Recuperação, ressocialização, readaptação, reinserção, reeducação social, 

reabilitação de modo geral são sinônimos que dizem respeito ao conjunto de 

atributos que permitem ao indivíduo tornar-se útil a si mesmo, à sua família e a 

sociedade. 

Em nosso código podemos encontrar no artigo primeiro da Lei de Execução 

Penal o seu objetivo: 

“Art 1º- Execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do internado”. 

 

De acordo com o artigo supramencionado percebe-se a dupla finalidade da 

execução penal qual seja dar sentido e efetivação do que foi decidido criminalmente 

além de dar ao apenado condições efetivas para que ele consiga aderir novamente 

ao seio social e assim não cair nas antigas malhas do crime. 

De acordo com Jesus (myblog.com/2007/09/12): 

“O modelo ressocializador das nossas prisões destaca-se por seu realismo, 
pois não lhe importam os fins ideais da pena, muito menos o delinqüente 
abstrato, senão o impacto real do castigo, tal como é cumprido no 
condenado concreto do nosso tempo, não lhe importa a pena nominal que 
contemplam os códigos, senão a que realmente se executa nas 
penitenciárias hoje importa sim, o sujeito histórico concreto, em suas 
condições particulares de ser e de existir”. 
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Entende-se que no Estado de Alagoas as prisões podem ser consideradas 

como um dos piores lugares em que o ser humano pode viver. Elas estão 

abarrotadas, sem condições dignas de vida, e menos ainda de aprendizado para o 

apenado. Os detentos por essas condições se sentem muitas vezes desestimulados 

a se recuperarem e sem estima para a vida quando de sua volta à sociedade, dessa 

maneira quando retornam continuam a praticar os diversos tipos de crimes. 

          Os presídios precisam de condições para a realização desse trabalho de 

recuperação e também lançar mão do estreitamento entre eles e suas famílias. 

           É importante que se observe que quando alguém é submetido ao cárcere, 

esses indivíduos serão condenados a perder sua liberdade, o direito de ir e vir, que é 

a pena mais gravosa em nosso ordenamento jurídico, e isso não implica em perder a 

dignidade nem tampouco que ele irá passar por tortura como tem sido sem sombra 

de dúvidas. 

           A ideia de penalizar um indivíduo segue em perfeita harmonia com a idéia de 

tornar aquela pessoa melhor e não deixar que ela se submeta a nenhum tipo de 

situação delituosa posteriormente. Entendendo isso, surge a duvida insanável de 

saber se existe ressocialização quando se observam as duas faces do problema, a 

legislação quanto o entendimento do legislador e a aplicabilidade real da idéia que 

antes anuncia uma forma de rever atitudes e praticas avessas ao correto, e por outro 

lado, a aplicabilidade que cai de forma cruel, onde não se preocupam com o índice 

de criminalidade causada pelas revoltas e nemcom a forma como essa medida vai 

ser aplicada, submetendo esses apenados ao crime de fato, visto que as cadeias 

não disponibilizam o mínimo de condições para atender a demanda, não tendo se 

quer condições de entender a ideia inicial do legislador. 

           Entendo por fim que a resposta é que no atual momento não existe 

ressocialização, não da forma como tem sido aplicada, não nas condições em que 

se encontram os apenados, não visando à omissão quanto da crise que esta 

instalada á anos. 
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4.1 A APLICABILIDADE DE PENAS MAIS BRANDAS 

 

A aplicabilidade de medidas menos agressivas seria o mais e talvez o único 

argumento plausível no cenário atual, cada dia que se passa a sociedade tem 

sofrido intensamente com as altas taxas de criminalidade, as pessoas que estão 

submetidas ao regime não saem com o menor sinal de ressocialização, deixando 

inocentes a mercê de suas vontades e perversidades, a ideia deveria ser 

aprofundada visto que o modelo atualmente praticado não mudou muito, os 

indivíduos continuam submetidos ao poder de punir do Estado, continuam 

cometendo os mesmo crimes e as medidas não estão trazendo nenhum tipo de 

eficácia nem para os apenados nem para a sociedade. 

        O nosso legislador deve se inteirar da situação calamitosa na qual se 

encontram os presídios e cadeias públicas e, com inteligência e determinação, com 

a ajuda de especialistas da área penal, penitenciária, pedagógica e psicológica 

elaborar leis, além das já existentes, que permitam a substituição, nos casos de 

crimes menos graves, das penas privativas de liberdade por pesadas penas 

restritivas de direito e de multa. 

          Estas penas seriam aplicadas levando em conta várias condições de caráter 

pessoal do condenado, de modo a lhe dar possibilidade de cumprir a obrigação ou 

sofrer a restrição de um direito. É importante que tais penas substitutas sejam, por 

um lado, penosas para o condenado, desestimulando-o a reincidência e servindo de 

ameaça legal de mesma intensidade que a pena privativa de liberdade para aqueles 

que pretendam ou pretenderem algum dia realizar ilícitos penais. Por outro lado, a 

pena não poderá perder o caráter educativo e social, para que o condenado no final 

do cumprimento esteja em condições de se reintegrar satisfatoriamente à sociedade. 

(KRUCHINSKI JUNIOR, 2009). 

          Mediante essa adequação de penas, seguindo as orientações das resoluções 

da ONU e vontade política de nossos governantes na liberação de verbas públicas 

para recuperar reestruturar e manter nosso sistema penitenciário teria, além de uma 

significativa redução em nossa população carcerária, uma estrutura material e de 

pessoal suficientes para trabalhar na recuperação e reintegração social do preso, 

trazendo por fim a possibilidade de diminuição em diversos aspectos quanto ao 
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cenário caótico atual. E assim, poderíamos ver o fenômeno da ressocialização 

acontecer. 

4.2 REINCIDÊNCIA 

 

               Da mesma forma como ocorre com um avalanche onde tudo começa 

pequeno e sem muita força mas rapidamente ganha um poder incontrolável e uma 

força incrível, aconteceu com o sistema prisional. 

            A partir do momento que começaram a encher as prisões de gente, a tarefa 

de ressocializa-los ficou praticamente impossível de ser implementada. Salvo 

algumas pouquíssimas exceções, podemos verificar que houve uma inversão de 

valores diante da proposta do trabalho ressocializador, na maioria da prisões não há 

tarefas nesse sentido. E onde o há, está bastante restrito em razão da superlotação, 

pois as vagas para trabalhos ressocializadores é bem limitada e aqueles que ficam 

de fora tem que contar com a sorte. 

           A Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984, conhecida como Lei de Execução 

Penal, já mencionada anteriormente, parece mais um poema do que propriamente 

uma Lei. Como afirma Bitencourt (2012, p. 1342) o legislador brasileiro “sempre tão 

romântico na fase de elaboração dos diplomas legais”, ignora completamente a real 

situação do sistema e cria uma Lei absolutamente incapaz de ser aplicada. 

           O principal fundamento do encarceramento de um ser humano que comete 

um crime é a sua ressocialização, pois somente prendendo o agente delituoso não 

se estará combatendo a criminalidade. Aliás, o legislador brasileiro é pródigo em 

combater as consequências da criminalidade, quando na verdade as suas causas é 

que tinham de ser combatidas. Esse comportamento decorre da politicagem que 

ignora os fatos e a realidade. O que eles querem é permanecer no poder através do 

voto popular e quanto mais popular forem suas ações mais votos terão. 

              É sempre a mesma coisa. Quando ocorre um determinado crime em que há 

repercussão, sempre aparece um político para propor a criação de um novo tipo 

penal ou o endurecimento de determinada sanção penal já existente. 

René Ariel Dotti (2003), sintetiza bem essa situação onde comenta o que ele define 

como inflação legislativa: 
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           Atualmente a legislação especial que trata de matéria criminal, quer 

criminalizando condutas ou declarando-as equiparadas a tipos já previstos no 

Código Penal, quer abordando aspectos relativos à caracterização dos delitos ou à 

aplicação ou extinção das penas, alcança o expressivo número superior a uma 

centena de diplomas, entre leis, decretos-lei e decreto. Quanto às leis extravagantes 

no campo das contravenções penais, o número ultrapassa a uma dezena de 

diplomas. A soma global chega a superar o marco de 119 (cento e dezenove) 

diplomas dispondo sobre crimes e contravenções, a parte das normas do Código 

Penal. Nesse número não estão incluídos os Decretos e as Portarias que se limitam 

à tarefa de simples regulamentação da lei. (DOTTI, 2003, p. 1). 

          Como afirmado anteriormente, além da punição ao criminoso, o 

encarceramento tem a finalidade de ressocializar esse indivíduo. Entretanto, essa 

ressocialização no contexto atual tornou-se inaplicável por diversos fatores. 

GamilFöppel (2000) ao tecer algumas críticas ao sistema penal elenca alguns 

desses fatores. Primeiramente ele diz que o cárcere por si só não educa, ao 

contrário: 

                   O encarceramento das pessoas, ao contrário do que deveria fazer, 

embrutece e dessocializa. Não há aprendizado, exercício de atividade laborativa, 

enfim, não há um processo gradual de reinserção no grupo social. Presos, milhares 

de internos amontoam-se em condições subumanas, lembrando um inferno 

dantesco. Ao sair do presídio, na maioria das vezes, ou o indivíduo sai demente, 

impossibilitado de retornar à normalidade, ou sai revoltado, disposto a “retribuir” à 

sociedade os seus anos de martírio. (FÖPPEL, 2000, p. 6) 

            De fato, diante de uma situação como esses não há como efetivar qualquer 

programa de ressocialização. 

           O autor também menciona que o egresso carregará para o resto de sua vida 

a mácula de ter sido preso, prejudicando imensamente sua vida social. Desta forma 

é obvio que com marcas profundas como essas, realmente não há esperança para o 

ex-detento e a única solução para ele seria a de voltar a delinquir não pelo prazer de 

fazê-lo, mas por haver outra solução. 



37 
 

           Portanto, aqueles que já pagaram sua conta por terem delinquido, jamais 

deveriam voltar para a prisão. A ressocialização pode ser a melhor forma de evitar 

isso, mas, para que isso ocorra é necessária a vontade do governo, da classe 

política e da sociedade como um todo. César Roberto Bitencourt (2012) fundamenta 

que: 

           Em matéria de ressocialização não podem existir receitas definitivas, mas se 

deve operar somente com hipóteses de trabalho. O problema de ressocialização não 

pode ser resolvido com fórmulas simplistas. Se tudo for simples, incluídas as 

soluções, com certeza os resultados serão absolutamente insatisfatórios. A 

finalidade ressocializadora não é a única, nem mesmo a principal finalidade da pena. 

A ressocialização é isto sim, uma das finalidades que deve ser perseguida, na 

medida do possível. Da mesma forma como não aceitamos o repúdio, puro e 

simples, do objetivo ressocializador, também não vemos como possível pretender 

que a readaptação social seja uma responsabilidade exclusiva das disciplinas 

penais, já que isso suporia ignorar o sentido da vida e a verdadeira função das 

referidas disciplinas. Não se pode atribuir às disciplinas penais a responsabilidade 

exclusiva de conseguir a completa ressocialização do delinquente, ignorando a 

existência de outros programas e meios de controle social de que o Estado e a 

sociedade devem dispor com objetivo ressocializador, como são a família, a escola, 

a Igreja etc. 

          A readaptação social abrange uma problemática que transcende os aspectos 

puramente penal e penitenciário. (BITENCOURT, 2012, p. 675) 

       Ensina ainda, o aludido autor, que a ressocialização depende muito do 

delinquente, ou seja, ele deve querer ser ressocializado. 

        Ademais, nas palavras de Bitencourt: “Acabar com a delinquência 

completamente e para sempre é uma pretensão utópica, visto que a marginalização 

e a dissidência são inerentes ao homem e o acompanharão até o fim da aventura 

humana na Terra”. (BITENCOURT, 2012, p. 676). 

           Todavia, continua o referido doutrinador, deve-se atentar para o fato de que 

essa circunstância não deve exonerar a sociedade de sua responsabilidade para 

com o destino do delinquente, pois se este tem o dever de zelar pelo bem estar de 
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toda a comunidade, aquela, em contrapartida, tem o dever de não abandoná-lo à 

própria sorte. Afinal, viver em comunidade traz problemas em razão das diferentes 

origens de cada pessoa, além da condição econômico-social. 

          Não obstante todo o aparato legal posto em resguardo aos direitos do preso, e 

a incidência do princípio do contraditório também em sede de execução penal, não 

raras vezes nos deparamos com execuções, nas mais diversas comarcas, correndo 

praticamente à revelia da defesa. Impulsionada pelo Juízo e fiscalizada pelo 

Ministério Público, que no mais das vezes também a impulsiona, a atuação 

defensória, como regra, é quase inexistente. (MARCAO, 2005). 

         Todos sabem o que ocorre na realidade. Estabelecimentos prisionais em 

número reduzido, que não atende à demanda. Celas superlotadas e espaços físicos 

mofinos até mesmo para outras necessidades básicas e muitas vezes fisiológicas. 

Acomodações, em geral, precárias, a favor da crescente criminalidade. 

          O governo só investe no sistema quando não há mais saída, ou seja, quando 

por imposição da segurança nacional, e é importante destacar que o Estado não tem 

alternativas, visto que os estabelecimentos prisionais se transformaram em 

verdadeiros barris de pólvora prontos para explodir e por em risco toda a sociedade. 

         Diante da situação econômica inviável e da falta de vontade política para a 

recuperação do sistema penitenciário, teremos que buscar alternativas, como a 

aplicação do direito penal alternativo conjugado com o princípio da intervenção 

mínima onde a prisão seria a última das alternativas, afinal de contas a ideia inicial é 

essa. 

5 PORQUE CUSTA TÃO CARO MANTER UM INDIVÍDUO PRESO 

 

 Desde logo, se pode perceber que a pena privativa de liberdade, além de não 

ser o remédio para todos os males, só deveria ser aplicada quando todas as outras 

formas de prevenção e/ou coerção falhassem o que não é corriqueiro. O que se vê 

atualmente é uma exacerbada ideia de que somente com prisão se limpará uma 

sociedade de todos aqueles que não se submetem ao sistema de convívio 

estabelecido pela teoria do contratualismo de Thomas Hobbes. 
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Apesar da crise no sistema prisional, nunca se ouviu tanto falar em prender, 

como se o cárcere resolvesse o problema da violência. Notórios estudos comprovam 

a ineficácia do encarceramento para a exacerbação da violência, para a 

ressocialização do apenado e consequente reintegração à sociedade. 

Bitencourt (2012) afirma que a criminologia crítica não admite a 

ressocialização do delinquente em uma sociedade capitalista e elenca alguns 

motivos. Diz o autor que a prisão surgiu para a manutenção e controle desse 

sistema e acrescenta que a gênese do sistema prisional deu-se com o nascimento 

da sociedade capitalista, onde tal sistema funciona “para reproduzir a desigualdade 

e não para obter a ressocialização do delinquente. A verdadeira função e natureza 

da prisão estão condicionadas à sua origem histórica de instrumento assegurador da 

desigualdade social”. (BITENCOURT, 2012, p. 667, grifos do autor). E arremata: 

          O sistema penal, dentro do qual logicamente se encontra a prisão, permite a 

manutenção do sistema social, possibilitando, por outro lado, a manutenção das 

desigualdades sociais e da marginalidade. O sistema penal facilita amanutenção da 

estrutura vertical da sociedade, impedindo a integração das classes baixas, 

submetendo-as a um processo de marginalização. No sistema penal encontra-se o 

mesmo processo discriminatório contra as classes baixas que existe no sistema 

escolar. (BITENCOURT, 2012, p. 667) 

Nessa complexa conta, para chagar a esse resultado muitas parcelas de 

culpa, descaso e omissão governamental, e por que não dizer de toda a sociedade, 

foi acumulando e ainda continua a acumular.  

Tratar a causa dos encarcerados exige atitudes pouco populares e isso é o 

tudo que os políticos não querem. A imprensa não trata a questão da 

superpopulação carcerária como um problema social, mas apenas como uma 

inesgotável fonte de notícias a serem vendidas toda vez que alguém vai para a 

cadeia ou quando ocorrem rebeliões e mortes nos presídios. 

A cobertura sobre o sistema penitenciário também carece de uma 

diversificação das pautas que vá além de fugas, rebeliões e corrupção. As 

dificuldades estruturais do sistema, como o fato de que o estado não consegue nem 

oferecer ensino de primeiro grau aos apenados, como manda a lei, e esses não são 
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assuntos frequentes nos jornais. Promotores de ações positivas, como programas 

educacionais, têm dificuldade de encontrar espaço nas páginas de periódicos. A 

jornalista Adriana Cruz, do jornal O Dia, é uma profissional que busca reportagens 

positivas. “Eu vivo entrando no sistema penitenciário para fazer matérias de coisas 

que eu acho bacana. Fiz uma matéria na Lemos de Brito, onde os presos sustentam 

a família trabalhando dentro da cadeia. Pra mim, isso é cobertura de segurança 

pública, embora seja a ponta final da linha. Mas qualquer matéria que não seja sobre 

corrupção enfrenta muita resistência”. (RAMOS e PAIVA, 2007, p. 73) 

Apesar de já ter passado alguns anos da publicação do livro Mídia e Violência 

de Silvia Ramos e Anabela Paiva, as conclusões das referidas pesquisadoras são 

perfeitamente adaptáveis aos dias atuais. A imprensa, infelizmente, está nas mãos 

de grupos econômicos pouco interessados em noticiar problemas sociais no intuito 

de ajudar a resolvê-los. Se eles não puderem complicar a situação para aumentar 

seus lucros com a venda de notícias, ajudar é uma ação inviável para eles. 

Para que não se cometam injustiças em generalizações é oportuno o elogio a 

alguns setores da imprensa que vez em quando traz reportagens que ajudam a 

sociedade a entender a situação atual do sistema prisional. O exemplo do jornal O 

Globo com a matéria intitulada ‘Apagão Carcerário’ veiculada em edição do dia 30 

de maio de 2008. 

A sociedade só se dará conta da real situação dos presídios quando a mídia 

resolver divulgar de maneira consistente a verdade, sem maquiagens ou 

sensacionalismo barato, a real situação dos seres humanos engaiolados em 

condições subumanas, ou quando alguém da família for encarcerada.  

Talvez essa seja uma das principais causas da falência do sistema prisional 

não só em alagoas, e sim em todo país. As medidas aos quais são submetidas 

essas pessoas não têm nenhum fundamento que possa convencer de que estão 

tentando no mínimo resolver a situação, e a cada dia que passa fica mais evidente 

que jogar pessoas em masmorras como se fossem objetos sem utilidade, 

definitivamente não funciona. 
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Os presídios em geral estão abarrotados de histórias de pessoas que não 

tiveram oportunidade de se defender de forma clara, levando em consideração a 

falta de apoio num contexto geral, acarretando sempre em mais aspectos negativos. 

5.1. A SUPERLOTAÇÃO DAS CADEIAS 

 

Atualmente, sabe-se que o crescimento descontrolado da violência alimenta o 

sistema prisional brasileiro com cada vez mais presos, desde 2006 este número 

ultrapassou 400 mil. A justiça, no entanto, mantém uma predileção pela prisão em 

regime fechado. A superpopulação carcerária afronta a condição humana dos 

detentos, aumenta à insegurança penitenciária, o abuso sexual, o consumo de 

drogas, diminui as chances de reinserção social do sentenciado, além de contrariar 

as condições mínimas de exigências dos organismos internacionais. O que fazer 

com os sentenciados e como corrigi-los sempre assombrou a sociedade. Punição, 

vigilância, correção. Eis o aparato para ”tratar” o sentenciado. Conhecer a prisão é, 

portanto, compreender uma parte significativa dos sistemas normativos da 

sociedade. (MAIA, Vol. 1, 2009, p. 10) 

          Dados atuais, porém não consolidados, do Ministério da Justiça através do 

InfoPen (Sistema de Informações Penitenciárias), (Anexo 1), dão conta da existência 

de cerca de 550.000 pessoas presas no Brasil, constituindo-se na 4ª maior 

população carcerária do mundo, atrás apenas dos EUA, China e Rússia. 

           Fechando o primeiro semestre de 2011 com um total de 513.802 presos, 

conforme dados do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional), o Brasil ficou em 

4º lugar dentre os países mais encarceradores do mundo e em 49º lugar dentre os 

mais encarceradores a cada 100 mil habitantes (com uma taxa de 269,38 

presos/100 habitantes), de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa e de 

Cultura Luiz Flávio Gomes. (GOMES, 2012, p.1). 

            Acrescenta ainda o referido autor, que “nos últimos 20 anos e meio (entre 

1990 e junho de 2011), o Brasil teve um crescimento de 471% em sua população 

carcerária, já que em 1990 o país possuía 90 mil presos. No mesmo período, toda a 

população nacional cresceu apenas 30%”. (GOMES, 2012, p. 1) 



42 
 

Sabemos que a Lei não informa a quantidade de dias que uma pessoa deve 

permanecer presa preventivamente, mas os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade aliados ao princípio da dignidade da pessoa humana devem ser 

respeitados nesses casos. 

Uma solução para que esses números fossem diminuídos seria o Estado 

contratar mais defensores públicos, visto que quase a todos esses presos são 

pessoas que não tem como pagar um advogado.  

Não resta dúvida que uma das principais causas da superpopulação 

carcerária está na carência de defensores públicos. Mais uma consequência da 

omissão estatal. 

Além disso, segundo “levantamento feito pela CNJ a partir de informações 

contidas no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) mostra que, de um 

total de 268.358 mandados de prisão expedidos de junho de 2011 a 31 de janeiro de 

2013, 192.611 ainda aguardam cumprimento”. Concluindo-se que, se todos os 

mandados de prisão forem cumpridos, certamente o Brasil passaria a Rússia 

constituindo-se como a 3ª maior população carcerária do mundo. 

Sabe-se que, como ensina Maia (2009), no ideário imaginado pelos 

idealizadores das penitenciárias concebido na Europa e Estados Unidos, residia na 

ideia de que os delinquentes eram recuperáveis, onde a sociedade tinha uma dívida 

com eles, mostrando a corresponsabilidade do Estado pelo cometimento dos delitos 

em razão dos fatores sociais como má distribuição de renda, e que reformar os 

delinquentes seria a melhor forma de reintegrá-los à sociedade como bons cidadãos. 

Mas, como falar em ressocialização de qualquer indivíduo preso em um 

sistema onde não há espaço para a implantação do que prescreve a LEP (Lei de 

Execuções Penais) que já se tornou uma espécie de arcabouço de normas 

programáticas e porque não dizer, utópicas dadas à impossibilidade de execução de 

seus estatutos? 

Uma comitiva da Organização das Nações Unidas (ONU) esteve no Brasil 

para fazer um levantamento da situação do sistema prisional nacional e o resultado 

foi a confirmação de todos os dados acima informados. 
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Segundo o Jornal O Globo (2013) a referida comitiva concluiu em relatório a 

ser apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, que dos 

550 mil detentos, 217 mil, que representa 40% de todos os presos no Brasil, são 

presos preventivos e estão aguardando uma decisão da Justiça em presídios, 

delegacias, centro de detenção e que outros 192 mil mandados de prisão ainda não 

foram cumpridos. 

De fato, com dados tão assustadores, não é difícil perceber que a 

ressocialização de qualquer pessoa presa não só em Alagoas, e sim em todo Brasil 

tornou-se absolutamente impraticável pela total falta de meios para execução do que 

prescreve a Lei de Execução Penal. 

5.2. INSTALAÇÕES CARCERÁRIAS 

 

O sistema penitenciário vive, ao final do século XX, uma verdadeira falência 

gerencial. A nossa realidade penitenciária é obsoleta, os estabelecimentos 

prisionais, na sua grande maioria, representam para os reclusos um verdadeiro 

inferno em vida, onde o preso se amontoa a outros em celas sujas, úmidas, anti-

higiênicas e superlotadas. 

Por sua vez, a devassidão interna das prisões, é tamanha, que faz com que o 

preso perca o sentido de dignidade e honra que ainda lhes resta, ou seja, em vez do 

Estado, nortear a sua reintegração ao meio social, dotando o preso de capacidade 

ética, profissional e de honra, ele age de forma contrária, submetendo o condenado 

á um sistema que para Oliveira (1997, p. 55) nada mais é do que: Um aparelho 

destruidor de sua personalidade, pelo qual: não serve o que diz servir; neutraliza a 

formação ou o desenvolvimento de valores; estigmatiza o ser humano; funciona 

como máquina de reprodução da carreira no crime; introduz na personalidade e 

prisionalização da nefasta cultura carcerária; estimula o processo de 

despersonalização; legitima o desrespeito aos direitos humanos. 

São várias as finalidades que o regime prisional visa alcançar. Augusto 

Thompson enumera essa multiplicidade de fins em: “confinamento, ordem interna, 

punição, intimidação particular e geral e regeneração”. Outra finalidade de grande 

importância não mencionada seria a necessidade de fornecer ao preso um 
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aprendizado técnico ou profissional que lhe permita exercer uma atividade laborativa 

honesta, para que assim se adapte de forma completa à sociedade. (KRUCHINSKI 

JUNIOR, 2009). 

A prisão passa a ser um aparelho negativo, que deveria tornar indivíduos que 

ali estão em pessoas melhores, qualificadas, com capacidades técnicas e aptidão 

suficiente para ao sair dali, conseguir retomar sua vida de forma digna.  

Sabemos que são inúmeras repercussões negativas com o encarceramento, 

visto que o sistema prisional exerce influência no reeducando que é privado de 

liberdade, e também em toda a família.  

Contudo, é importante percebermos que, apesar de todos os problemas 

enfrentada com o aprisionamento, a família busca se adaptar à nova situação, 

portanto estas transformações tanto em sua composição quanto em seu cotidiano 

não significam desestruturação, mas sim a organização de forma diferente acerca de 

suas necessidades. E que apesar de grande parte da população estar acostumada 

com as práticas de caridade e assistencialismo é possível oferecer uma intervenção 

diferenciada, pois analisando a realidade percebemos que a população demanda o 

que lhes é oferecido, se a oferta for caridade e filantropia é isto que a população vai 

desejar, porém se a proposta for diferente e de interesse da população esta passará 

a demandá-la. (KLEIN, 2004). 

O sistema penitenciário contempla vários tipos de unidades prisionais, sendo 

a destinação para presos provisórios, denominadas: CDP ou Presídio e a 

condenados: Penitenciária, Colônia ou similar e Albergue; regimes: fechado, semi-

aberto e aberto respectivamente. Os conjuntos penais são unidades heterogêneas, 

capazes de custodiar internos nos diversos regimes, como também, presos 

provisórios, ao mesmo tempo. 

5.3. SAUDE E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO 

 

Segundo a LEP/1984 em seus arts. 12 e 14 o preso ou internado, terá 

assistência material, em se tratando de higiene, as instalações higiênicas e acesso a 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Mas a realidade hoje não é bem 
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assim. Muitos dos presos estão submetidos a péssimas condições de higiene. 

(CAMARGO, 2006). 

Em Alagoas, no último dia 28 de junho de 2017, a Gazeta de Alagoas 

publicou uma matéria onde se apontava a notificação de casos de doenças entre a 

população carcerária do estado, a matéria dizia que haviam sido notificados que 

entre os 4.210 presos recolhidos nas nove unidades prisionais de Alagoas há 78 

registros de sífilis e 16 casos identificados de Aids. Esses são números oficiais, 

contabilizados pela diretoria de saúde do sistema prisional, e se referem à 

ocorrência de doenças infectocontagiosas nos presídios do Estado. A maioria dos 

infectados é de jovens, com idade entre 18 e 29 anos, e as doenças foram 

contraídas antes de chegarem ao cárcere, ou seja, são pré-existentes. Todos os 

casos são informados à Vigilância Epidemiológica Municipal, mas o tratamento é 

feito no próprio presídio. Já entre os presos com idade mais avançada, as doenças 

mais comuns são as dermatites (doenças de pele, como sarna e herpes), diabetes, 

hipertensão arterial, deficiência renal e cardiopatias. (GAZETA, 28 de junho de 2017) 

A matéria ainda diz que ao deixar as delegacias para serem encaminhados ao 

sistema prisional, os presos têm como primeira parada a Casa de Custódia. Ali o 

detento é entrevistado para coleta de dados pessoais, que vão revelar se são 

usuários de drogas, se têm transtorno psíquico, e são submetidos a exame físico 

geral. 

“Nenhum reeducando entra no sistema sem essa avaliação. Com ela, 

identificamos doenças pré-existentes, que exigem notificação e tratamento”, revela a 

diretora de Saúde, assistente social Larissa Vital. Segundo ela, nas nove unidades 

prisionais há uma equipe interdisciplinar formada por clínico-geral, psicólogo, 

dentista, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde 

bucal. (GAZETA, 28 de junho de 2017) 

Vejamos o que dispõem a lei que regula o direito dos detentos: 

 

Tratando da assistência à saúde do preso e do internado, dispõe o art. 14 
da LEP/1984: 

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado, decaráter preventivo 
e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
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§ 2º Quando o estabelecimento penal não tiver aparelhamento para prover a 
assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 
autorização da direção do estabelecimento. 

 

Conforme a redação do art. 14 da LEP/1984, a assistência médica consistirá 

de caráter preventivo e curativo. O preso, ao ingressar no estabelecimento prisional, 

deverá ser submetido a exames a fim de diagnosticar possíveis doenças, infecciosas 

ou não, buscando a preservação de sua saúde e dos demais presos. 

Aqueles que já se encontravam presos e no curso do cumprimento de sua 

pena forem acometidos por doença, deverão receber tratamento adequado à cura 

da enfermidade, devendo contar com a visita diária de um médico até que sua saúde 

seja restabelecida. (PIRES, 2010). 

Mas quanto aos direito dos presos, qual garantia teria de que isso realmente 

acontece, e se acontece como explicar os casos crescentes de infecções dentro das 

unidades prisionais. 

Constitui também direito do preso à alimentação, que apesar de muitas vezes 

não faltar, chega a ser desigual. No mesmo relatório apresentado pela Comissão de 

Diretos Humanos, muitos presos denunciavam policiais corruptos, pois quem 

possuía mais recurso recebia mais comida. O desvio de comida é muito grande, 

sendo feita até mesmo pelos guardas ou pessoas subornadas a eles. 

         A alimentação é precária, por isso é complementada pela família do detento, 

além de vestuário e produtos de higiene. Já as assistências médicas, odontológicas, 

educacionais e principalmente, jurídicas, quando disponível, são bastante deficientes 

(SENNA, 2008). 

         Em relação à alimentação, deve o Estado fornecer-lhes no mínimo três 

refeições diárias, como desjejum, almoço e jantar, sempre com qualidade e em 

quantidade suficiente a manter-lhes energia suficiente até o recebimento da próxima 

refeição. 

         Diversos estabelecimentos prisionais permitem que terceiros façam o envio de 

pacotes de alimentos aos presos, alimentos estes que poderão ser consumidos 

entre os intervalos das refeições fornecidas pelo Estado. (PIRES, 2010). 
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         No estado de Alagoas, em 2015 a parte a que toca em alimentação passou um 

problema e mais uma vez chamou a atenção da mídia, na Gazeta de Alagoas foi 

publicada uma matéria falando sobre o assunto: Desde o início do mês de janeiro, o 

estoque de alimentos do Sistema Prisional alagoano passa por problemas de 

abastecimento. Por causa disso, as refeições dos reeducandos e dos agentes 

penitenciários estão sendo servidas em pouca quantidade. No almoço de ontem, 

segundo o diretor financeiro do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Alagoas 

(Sindapen), Vitor Leite, foi servido arroz, feijão e salame. (GAZETA 11 DE 

FEVEREIRO DE 2015). 

          No caso em comento, sabemos que não foi a primeira nem será a ultima vez 

que acontece, visto que os que dependem desse recurso são sempre vistos com 

desmerecimento e a situação não nos aponta condições de melhorias quanto a falta 

de comprometimento e respeito para com os detentos. 

6. O DIREITO DE PUNIR DO ESTADO X SUA EFICÁCIA 

 

O estado impõe aos apenados que se adequem a um sistema que não traz 

qualquer aspecto de melhoria na vida daquele que for submetido, as penas são na 

maioria das vezes muito longas, ou em vários outros casos, o indivíduo ainda nem 

foi julgado, mas já se encontra encarcerado pagando pela dúvida, visto que o mérito 

ainda não fora apreciado. 

            A grande inversão de valores no que tange a ressocialização é vista como 

“situação comum”, a sociedade sofre diretamente com isso sem se dar conta, sendo 

a mesma completamente ignorante para julgar o assunto e interpretam as medidas 

descabidas onde o Estado é em grande maioria das vezes injusto, como medidas 

necessárias e merecidas. 

         Ora, como pode uma pessoa permanecer presa por aproximadamente 5 

anos(situação hipotética) em uma casa de custodia, sendo o mesmo acusado de um 

possível crime que se quer teve seu mérito apreciado. O encarceramento é a última 

medida a ser tomada, e o legislador é claro quando diz isso. 

          Não de pode presumir a culpa na ausência de provas, não se deve julgar por 

simples aparências.  
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          Esse tipo de atitude tem levado o sistema prisional do Estado de Alagoas á 

uma grandiosa crise com relação a todos os sentidos onde o mesmo se enquadra. 

Não existem problemas a serem resolvidos só para os detentos, os agentes que são 

designados cuidadores desses detentos também são submetidos ao perigo 

constante e convivem com todos os riscos aos quais os detentos são submetidos 

constantemente, levando a acreditar que estamos vivendo um momento doentio 

onde as pessoas em geral estão pagando pela falta de sabedoria dos gestores, 

acarretando em perigo, medo e etc. 

        Não existe sombra de dúvidas quando se afirma que o Estado definitivamente 

não ressocializa e suas medidas não produzem nenhum tipo de eficácia quanto à 

proposta do legislador. 

7. EXISTE ESPERANÇA PARA RESSOCIALIZAÇÃO 

 

Ante o exposto uma interrogação merece ser analisada: É possível a 

ressocialização levando em consideração a realidade carcerária no estado de 

Alagoas? 

         Está mais que evidenciado que sem precisar de muito esforço, qualquer 

cidadão indicaria a negativa da pergunta anterior, visto que por meio de situações 

corriqueiras não só no estado, mas também no país, existe a necessidade 

exacerbada de mudança, na verdade a necessidade se dá mais por aplicabilidade 

do sistema de direito. 

       A situação é de uma dimensão tamanha que passou a fazer com que os 

indivíduos que estão submetidos ao cárcere não conseguem se enxergar aptos ao 

regresso de suas casas sem que oferecer risco a sociedade, podendo cometer 

delitos mais gravosos ou iguais aos já cometidos anteriormente. 

        Essa questão é realmente um ponto importante, é esperado que a 

ressocialização seja feita de fato, é esperado que o cumprimento de pena não seja 

tão árduo quando tem sido, sabemos que o ordenamento tem falhado com relação 

ao sistema e que devem ser revistos diversos fatores. 
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                O sistema deve procurar resolver de forma efetiva as deficiências 

apresentadas pela pessoa, no entanto exerce sobre ela apenas um controle jurídico 

e burocrático, devolvendo-a ao meio social sem que essas faltas tenham sido 

superadas. 

A LEP em seu artigo 10º diz que: 

“A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único: A assistência estende-se ao egresso”. 

 

Sabemos que muitas das pessoas que saem da prisão cometem outro delito 

em um pequeno intervalo. Esse fator apresenta um círculo vicioso de contínuas 

entradas e saídas no sistema carcerário. 

          Visto todos esses pontos, ainda sabendo da deficiência quando ao sistema, a 

aplicabilidade das medidas e penas, sabemos que existe esperança e que o Estado 

ainda pode se posicionar de forma que leve a melhoria da situação, podendo ainda 

salvar essas pessoas e fazer com que elas sejam entregues a sociedade com 

pensamentos e atitudes readequadas ao que se entende por melhoria social. 

 

7.1. O IMPACTO CAUSADO PELA INTERVENÇÃO ESTATAL NA VIDA DO 

APENADO 

 

Em pesquisa de campo, visitei a fábrica Pré-moldados Alagoas, situada na Avenida 

Frei Damião de Bozano, nº 251, Cidade Universitária – Maceió, a fim de tomar 

conhecimento acerca dos apenados que prestam serviço na mesma, chegando lá fui 

recebida pelo Gerente da fábrica, o Sr. Rodrigo Boness.  

            Durante a entrevista, levantei uma série de questões para saber quais os 

critérios adotados pela empresa para a contratação do serviço de mão de obra 

carcerária, e me foi informado que a empresa contrata através de um convênio com 

o Estado de Alagoas, que os apenados são direcionados para entrevista após 

passar pelo Núcleo Ressocializador da Capital- NRC, a contratação é feita mediante 

apresentação de qualificação para a execução do serviço.  
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         A empresa tem exercido um papel social merecedor de destaque diante do 

preconceito existente ainda em nosso Estado, pude observar que a iniciativa além 

de contribuir economicamente, tem contribuído diretamente com a proposta 

ressocializadora, oferecendo emprego, gerando renda e etc. 

       Na fábrica os operários trabalham das 8h às 17h e lá todos tiveram a 

oportunidade de aprender uma profissão de acordo com a necessidade da empresa. 

São caldeireiros, soldadores, pedreiros e operadores de maquinas.   

          Em 2014 e 2015 a empresa ganhou um certificado de reconhecimento pela 

relevante contribuição em prol do sistema prisional alagoano e ao NRC.  

         A empresa é portadora do Selo Social de Empresa Ressocializadora, pelos 

benefícios gerados na área de ressocialização, conforme decreto nº 20787.  

         A referida empresa contribui em diversos aspectos com a reeducação e 

conscientização dos apenados, tendo em vista que nenhum detento é tratado com 

indiferença pela situação na qual se encontra, lá eles são apenas trabalhadores, 

entendendo que após a experiência vivida lá, os apenados se sentem capazes de 

conviver com o meio social tranquilamente. A empresa vem beneficiando a 

sociedade direta e indiretamente a fábrica tem exercido um papel cujo valor é 

inenarrável.  

         Mas sabemos que realidades como essa não são tão comuns em nosso 

estado, diante do que foi exposto em relação a fábrica de forma positiva, sabemos 

que existem muitos outros exemplos negativos, e que infelizmente ainda são a 

maioria. 

          A intervenção do estado na vida de um apenado é bastante agressiva, não 

medindo as consequências que isso pode acarretar. Submeter pessoas a um 

sistema desumano, não restaura nem reeduca, e o medo que isso impõe não faz 

delas pessoas incapazes de cometer novos delitos, muito pelo contrario, isso só 

gera mais revolta e o efeito é incalculável por saber que não são apenas os presos 

que pagam por seus crimes, mas sim toda a sociedade. 

 

 



51 
 

CONCLUSÃO 

 

O propósito maior deste trabalho foi o de demonstrar que existem diversas 

desvantagens em ignorar a veracidade do problema da inaplicabilidade da 

ressocialização. Visto que a proposta do legislador não era de apenas recuperar o 

indivíduo delituoso. 

Não podemos virar as costas para uma situação que tem reflexos tão 

negativos perante nossa sociedade, e é de extrema necessidade destacar que a 

pena privativa de liberdade não é o melhor remédio, o encarceramento por si só não 

ressocializa, as pessoas não precisam ter medo de entrar em uma cadeia, elas 

apenas precisam entender que caso haja necessidade de estar lá, serão submetidas 

à reeducação social, não existe porque de sentir medo disso. A privação de 

liberdade é apenas para interromper o direito de ir e vir de um determinado 

indivíduo. A ideia nunca foi jogar as pessoas em lugares obscuros, sem a menor 

condição de acolhimento, retirando delas direitos fundamentais como os que a 

nossa Carta Magna descreve em seu Artigo 5º. 

A realidade é que os detentores desses deveres não se importam nem um 

pouco com a situação se se estabelecei, e dizer que o sistema carcerário passa por 

uma crise é no mínimo hipocrisia, visto que o mesmo já nasceu falido. Os 

administradores não se preocuparam com os reflexos que isso traria para a maioria 

das pessoas.  

Podemos demonstrar que a ressocialização não foi utilizada em Alagoas 

através dos dados que comprovam até o último dia 16 de outubro de 2017 foi 

confirmada a existência de 4.366 presos, um número assustador como esse 

assegura que de fato a ressocialização no estado de Alagoas é uma figura 

mitológica que não tem aplicabilidade em sentido nenhum. O estado não tem se 

preocupado com recuperar nem as unidades prisionais, e a sociedade tem sentido 

diariamente as consequências disso na pele. 

Com casos de rebeliões, altíssima taxa de criminalidade, e uma gritante 

estimativa de reincidência. Vimos que por parte de iniciativas privadas, algumas 

empresas ainda ousam acreditar na proposta de ressocializar, um desafio que 

felizmente deu certo e tem ajudado de forma plausível ao sistema prisional, 

refletindo em boas condutas, economia e reinserção social aos indivíduos que 

conseguem uma oportunidade de emprego.  

Mas, apesar desse ponto positivo, ainda sim é possivel afirmar que a negativa 

da proposta está acima de tudo. Visto que os reeducandos não conseguem ter 

acessos a projetos sociais que lhe indiquem a oportunidade de conviver em pleno 

acordo com a sociedade, eles acabam se revoltando ainda mais e com isso só se 

pensa em vingar o mal que lhes foi provocado. As pessoas em torno dessa situação 

custam a compreender que aqueles que estão ali precisam de cuidados, não de 
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amostras gratuitas de crueldade, ate pelo fato de que os apenados já tem uma 

disposição um tanto quando forte para levar a vida criminosa de forma tranquila. 

Em pleno acordo com a ideia proposta nesse trabalho, temos Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 347 MC/DF) que foi proposta em 

face da crise do sistema carcerário brasileiro, e reconheceu expressamente a 

existência do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, 

ante as graves, generalizadas e sistemáticas violações de direitos fundamentais da 

população carcerária. 

Em 06 de Janeiro de 2017 o Advogado Criminalista, Rodrigo de Monteiro 

Alcântara, teve um artigo descrito como “O ESTADO DEFICIENTE E O INFERNO 

CHAMADO PRESÍDIO” e o mesmo foi publicado na Gazeta de Alagoas, o artigo 

fazia menção à situação caótica em que vive o sistema carcerário e destaca o marco 

histórico em que se deu a ADPF 347 MC/DF citada anteriormente, destacando os 

aspectos negativos que enfrentam os presídios e principalmente como tem 

repercutido em todo pais a omissão por parte das autoridades constituídas de todos 

os poderes da República (legislativo, judiciário e executivo).  

Talvez a solução mais louvável para que essa situação toda fosse resolvida 

de forma definitiva com a construção de mais escolas, o investimento direto em 

educação, não apenas em mais cadeias, haja vista que uma sociedade bem 

educada não iria necessitar de reeducação. 

A ressocialização deve ter caráter positivo, afinal de contas foi pra isso que 

ela foi criada, o legislador não dedicou seus estudos a isso que temos hoje em dia. 

Ocorre que as administrações se escondem em propostas de melhoria e quando 

precisamos do cumprimento das mesmas, o que conseguimos como resposta são 

desculpas e assim seguem empurrando com a barriga. 

Conscientização e bom senso com a sociedade devem ser assuntos de 

destaque, não pode existir a possibilidade de deixar assuntos tão importantes para 

depois. 
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ANEXO I 

 

Dados da população Carcerária. 
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