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RESUMO 

 O presente artigo científico tem o objetivo de demonstrar a situação da população carcerária no Brasil, por meio 

de dados oficiais coletados pelos órgãos e autoridades competentes. Demonstram-se também como as autoridades 

Judiciárias lidam com a situação, principalmente em se tratando de decretos prisionais provisórios e sentenças 

condenatórias ante a cultura do encarceramento, a partir de uma abordagem legal e jurídica. Mostra-se ainda, os 

principais fatores que agravam a crise no sistema penitenciário brasileiro, como também as soluções que até então 

têm sido apresentadas para amenizar a grave situação em termos de decisões judiciais e publicação de leis. Por 

fim, é apresentada a conclusão mostrando a necessidade de um maior comprometimento dos três poderes da 

república brasileira e de uma atuação em conjunto para implementar políticas públicas na prática, com a finalidade 

de solucionar os principais problemas carcerários nas prisões brasileiras.  

Palavras-Chave: População. Carcerária. Prisão. Crise. Justiça. 

 

ABSTRACT 

This scientific article aims to demonstrate the situation of the prison population in Brazil, through official data 

collected by the competent bodies and authorities. It also demonstrates how the Judiciary authorities deal with the 

situation, especially in the case of provisional prison decrees and sentencing sentences in the face of the culture of 

incarceration, from a legal and juridical approach. It is also shown the main factors that aggravate the crisis in the 

Brazilian penitentiary system, as well as the solutions that until then have been presented to alleviate the serious 

situation in terms of judicial decisions and publication of laws. Finally, the conclusion is presented showing the 

need for a greater commitment of the three powers of the Brazilian republic and a joint action to implement public 

policies in practice, in order to solve the main prison problems in Brazilian prisons. 

Keywords: Prison. Population. Prison. Crisis. Justice. 

 

ABSTRACTO 

Este artículo científico tiene como objetivo demostrar la situación de la población carcelaria en Brasil, a través de 

datos oficiales recopilados por los órganos y autoridades competentes. También demuestra cómo las autoridades 

del Poder Judicial afrontan la situación, especialmente en el caso de los decretos de prisión provisional y sentencias 

condenatorias frente a la cultura del encarcelamiento, desde un enfoque legal y jurídico. También se muestran los 

principales factores que agravan la crisis del sistema penitenciario brasileño, así como las soluciones que hasta 

entonces se han presentado para paliar la grave situación en términos de decisiones judiciales y publicación de 

leyes. Finalmente, se presenta la conclusión que muestra la necesidad de un mayor compromiso de los tres poderes 

de la república brasileña y una acción conjunta para implementar políticas públicas en la práctica, con el fin de 

resolver los principales problemas carcelarios en las cárceles brasileñas. 

Palabras clave: Población. reclusa. Prisión. Crisis. Justicia. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A situação da população carcerária no Brasil é um assunto que não deixa de ser atual 

na pauta de discussões das autoridades competentes e da sociedade como um todo, tendo em 

vista os mais variados problemas que são pertinentes ao tema com todas as suas implicações.  

A disciplina legal e jurídica que permeia o tema, na verdade são incipientes, se levadas 

em consideração a complexidade dos problemas carcerários brasileiros, bem como a cultura que 

predomina tanto na mente das autoridades como na do cidadão comum. 

Muito se tem em termos de leis, todavia, muito pouco se desenvolveu em termos de 

consciência, visão e comprometimento com os mais variados problemas deletérios das prisões 

brasileiras.  

Os problemas são diversos tais como: situações de superlotação, as barbáries que 

decorrem dela, o ambiente de insalubridade total até a omissão propriamente dita dos poderes 

competentes para sanar essas questões, que colocam a política carcerária brasileira nos cenários 

nacional e internacional de forma negativa. 

A partir do presente artigo serão demonstrados os principais problemas que assolam a 

população carcerária nas prisões brasileiras, o que tem sido feito até então, bem como sugestões 

conclusivas a longo prazo para resolver a situação. 

A relevância do presente trabalho se confunde com a própria urgência dele, uma vez 

que o saneamento dos problemas carcerários no Brasil é um assunto de interesse público por se 

lidar com um direito fundamental, de primeira geração, explícito na Constituição Federal de 

1988, que é o direito à liberdade. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, em sua maior parte em fontes que 

apresentam dados práticos e oficiais da situação das prisões e dos presos sob a custódia do 

Estado brasileiro. 

 

 O STATUS CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE IR E VIR 

O direito de ir e vir é uma das espécies do direito à liberdade e se expressa como sendo 

um dos Direitos Humanos de 1ª dimensão (geração), representando verdadeira resistência a 

eventuais arbitrariedades do Estado, de modo que tal direito só pode ser cerceado em se 

garantindo o devido processo legal para tanto. 

 

Por serem repressores do poder estatal, os direitos fundamentais de primeira geração 

são reconhecidos como direitos negativos, liberdades negativas ou direitos de defesa 

do indivíduo frente ao Estado. (ALEXANDRINO PAULO, 2012. p. 102). 

Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdades têm por titular o indivíduo, 

são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 

ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de 

resistência ou de oposição perante o Estado. (BONAVIDES, 2010, apud, LENZA, 

2019). 

 

O artigo 5º, inciso XV aduz que: XV – “é livre a locomoção no território nacional em 

tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 

com seus bens”. (BRASIL, 2020). 

 

Os direitos humanos da 1.ª dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário 

para um Estado de Direito e, nesse contexto, o respeito às liberdades individuais, em 

uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal. 
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Seu reconhecimento surge com maior evidência nas primeiras Constituições escritas, 

e podem ser caracterizadas como frutos do pensamento liberal-burguês do século 

XVIII. 

Tais direitos dizem respeito às liberdades públicas e aos direitos políticos, ou seja, 

direitos civis e políticos a traduzir o valor liberdade. (LENZA, 2019, p.1760). 

 

Desse modo, por ser um Direito fundamental, o indivíduo sempre que tiver a sua 

liberdade de locomoção ameaçada ou tolhida de forma arbitrária, com ilegalidade ou abuso de 

poder, poderá se valer da via do Habeas Corpus, que é um remédio constitucional cabível a ser 

eventualmente impetrado, para se ter o direito de ir e vir resguardado. 

Ressalte-se ainda que a liberdade de ir e vir é protegida por outro instituto 

constitucional que é a Liberdade Provisória, Art.5º, LXVI, CF, conforme narra o texto: 

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com 

ou sem fiança”. (BRASIL, 1988). 

 

PRINCIPAIS FATORES PARA O AGRAVAMENTO DA CRISE CARCERÁRIA 

 

Superlotação e possibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado 

Sem dúvida, um dos principais fatores que contribuem para o agravamento da crise 

carcerária brasileira é a superlotação. A recorrência das prisões cautelares é um dos fatores que 

contribui para o crescimento da população nos presídios. 

O §6º do artigo 232 do Código de Processo Penal informa que: 

 

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua 

substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não 

cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma 

fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. 

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (BRASIL, 2020, Art. 232, §6º). 

 

Mesmo a lei processual informando que as prisões cautelares devem ser impostas em 

último caso, o que leva a inferir que a prisão cautelar no Brasil é exceção, os decretos cautelares 

de prisão se tornam regra na prática processual penal e geram um panorama de superlotação 

alarmante. 

 
Isso decorre em virtude de um “proceder mecânico, automatizado, de certos 

magistrados, assoberbados pelo excesso de trabalho” e também por conta de uma 

“interpretação acrítica, matizada por um ultrapassado viés punitivista da legislação 

penal e processual penal, cujo resultado leva a situações que ferem a dignidade 

humana detentos submetidos a uma situação carcerária degradante. 

(LEWANDOWSKI, 2019). 

 

“Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça em 2018, são mais de 241.090 

prisões cautelares e já efetuadas no sistema da Justiça Criminal brasileira. Ou seja, todas essas 

pessoas estão encarceradas aguardando uma sentença de mérito. ” (CNJ, 2018).  

Tal situação contribui severamente para o agravamento da crise no sistema 

penitenciário no aspecto da superlotação, pois, o custodiado fica em uma situação intermediária, 

sem sair da prisão e sem chances de progredir nos regimes de cumprimento de pena, pois 

inexiste Sentença pondo termo ao caso. 

Outro fator que estava a contribuir para o aumento do encarceramento era a 

possibilidade de execução da pena a partir da confirmação da condenação em segunda instância.  



 

Florianópolis, Ed.13, n.02, Julho/2022 - ISSN/2675-5203 
11 

Antes do Supremo Tribunal Federal confirmar a constitucionalidade do artigo 283 do 

Código de Processo Penal, que prevê, entre as condições para a prisão executória, o trânsito em 

julgado da sentença condenatória, o mesmo STF anos atrás, admitia a possibilidade da execução 

provisória, o que também, alavancou em muito o crescimento de custodiados nos presídios 

brasileiros. 

Para se ter uma ideia, segundo o CNJ, na jurisdição criminal do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, 40,82% dos presos condenados estavam em situação provisória provisória da pena. 

” (CNJ, 2018). 

Dessa forma, estavam a cumprir pena antes do trânsito em julgado da condenação. 

Ausência de políticas públicas 

A ausência de implementação de políticas públicas em muitos presídios brasileiros é 

um fator notório. Continuamente essa realidade é noticiada na mídia. Celas superlotadas de 

presos amotinados, condições insalubres, rebeliões, homicídios em massa e um ambiente 

bastante deletério do ponto de vista físico e psicológico. 

Para alarmar a ausência de políticas públicas, principalmente para a população jovem, 

é que, segundo dados do CNJ, a faixa etária dos presos no brasil, em sua maioria é de 29 anos 

de idade: 

 

Quanto à faixa etária das pessoas privadas de liberdade no país, 30,52% têm entre 18 

e 24 anos e 23,39% entre 25 e 29 anos de idade, demonstrando que mais da metade da 

população carcerária registrada no Banco tem até 29 anos. Vale lembrar que neste 

registro não estão incluídos os adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação ou semiliberdade, que não integram o escopo atual do 

BNMP 2.0. (CNJ, 2018).  

 

Tal retrato mostra a omissão da parte do Estado em cumprir a Lei de execução penal 

que pouco sai do papel, em termos de infraestrutura carcerária. Assim, há um contraste gritante 

entre o que dispõe a lei Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 e a implementação práticas de 

políticas carcerárias: 

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho 

sanitário e lavatório. 

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e 

condicionamento térmico adequado à existência humana; 

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). 

Art. 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os 

requisitos da letra a, do parágrafo único, do artigo 88, desta Lei. 

Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas: 

a) a seleção adequada dos presos; 

b) o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de individualização da pena. 

(BRASIL, 2020, Art. 88, Art.92). 

 

Recentemente, devido à ausência de infraestrutura e implementação de políticas 

públicas na maior parte das prisões do Brasil, o Supremo Tribunal Federal considerou a situação 

carcerária no Brasil, como um “estado de coisas inconstitucional”, em razão das graves 

violações sistemáticas aos direitos fundamentais dos encarcerados. 

 



 

Florianópolis, Ed.13, n.02, Julho/2022 - ISSN/2675-5203 
12 

 AS PRINCIPAIS SOLUÇÕES ATÉ O MOMENTO 

Após demonstrar os principais problemas no ambiente carcerário brasileiro, busca-se 

elencar algumas soluções para a questão, a partir de agora. 

Prisão domiciliar para mães e gestantes 

 

Para fins de implementação de medidas de despovoamento dos presídios, o artigo 318, 

incisos de I a VI, do Código de Processo Penal traz hipóteses de substituição da prisão 

preventiva pela domiciliar: 

 
Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente 

for:         (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

I - maior de 80 (oitenta) anos: (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;           (Incluído pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade 

ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;(Incluído pela Lei 

nº 13.257, de 2016) 

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) 

anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos 

estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). (BRASIL, 2020, 

Art. 318). 

 

 

Chama-se a atenção para o artigo 318-A, incisos I e II do CPP, que traz a possibilidade 

de a mulher gestante ou que for responsável por crianças ou pessoas com deficiência ter a prisão 

preventiva substituída pela domiciliar, a saber: 

 

Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou 

responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão 

domiciliar, desde que:  (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;  (Incluído pela 

Lei nº 13.769, de 2018). 

II - não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 

13.769, de 2018).  (BRASIL, 2020, Art. 318-A). 

 

Essas medidas são importantes tendo em vista que as crianças dependentes de da mãe, 

acabam sofrendo as consequências deletérias da prisão de suas genitoras, o que é flagrantemente 

contrário à legislação. 

 

A Constituição Federal aduz que:   

 

Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as 

condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 

(seis) meses de idade (BRASIL, 2020, Art. 83, §2º).  

Nesse sentido, deve-se relembrar o conhecido “caso Alyne Pimentel”: 

 

Em 14 de novembro de 2002, Alyne da Silva Pimentel Teixeira estava no sexto mês 

de gestação e buscou assistência na rede pública em Belford Roxo, no estado do Rio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art2
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de Janeiro. Alyne era negra, tinha 28 anos de idade, era casada e mãe de uma filha de 

cinco anos. Com náusea e fortes dores abdominais, buscou assistência médica, recebeu 

analgésicos e foi liberada para voltar a sua casa. 

Não tendo melhorado, retornou ao hospital, quando então foi constatada a morte do 

feto. Após horas de espera, Alyne foi submetida a cirurgia para retirada dos restos da 

placenta. O quadro se agravou e foi indicada sua transferência para hospital em outro 

município, mas sua remoção foi feita com grande atraso. 

No segundo hospital, a jovem ainda ficou aguardando por várias horas no corredor, 

por falta de leito na emergência, e acabou falecendo em 16 de novembro de 2002, em 

decorrência de hemorragia digestiva resultante do parto do feto morto. 

O caso foi apresentado à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres (Cedaw), órgão ligado à ONU, pela mãe de Alyne, 

Maria de Lourdes da Silva Pimentel. 

Em 2011, o Cedaw responsabilizou o Estado brasileiro por não cumprir seu papel de 

prestar o atendimento médico adequado desde o início das complicações na gravidez 

de Alyne. Para o órgão, a assistência à saúde uterina e ao ciclo reprodutivo é um direito 

básico da mulher e a falta dessa assistência consiste em discriminação, por tratar-se 

de questão exclusiva da saúde e da integridade física feminina.   Este caso representou 

a primeira denúncia sobre mortalidade materna acolhida pelo Comitê para a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, incumbido de 

monitorar o cumprimento pelos Estados-parte da Convenção relativa aos Direitos das 

Mulheres, adotada pelas Nações Unidas em 1979, tratando-se da única condenação do 

Estado brasileiro proveniente de um órgão do Sistema Universal de Direitos Humanos. 

(ALBUQUERQUE, BARROS, 2016, p.11).   

 

É importante mencionar ainda o histórico julgado do Habeas Corpus coletivo 

143.641/SP, por meio do qual a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, determinou a 

substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de todas as mulheres presas que 

estivessem gestantes, puérperas ou fossem mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda, 

com exceção daquelas que houvessem praticado crimes mediante violência ou grave ameaça 

contra seus descendentes ou, ainda, em outras situações excepcionalíssimas, as quais só 

poderiam vir a impedir a substituição prisional por meio de fundamentação judicial apropriada. 

 

Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão 

preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas 

alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, 

puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da 

Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 

186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras 

autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes 

praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, 

ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente 

fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício. Estendo a ordem, de ofício, às 

demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com 

deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica 

situação no território nacional. (STF, 2018). 

 

Audiência de custódia 
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A audiência de custódia é prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos 

(CADH), que ficou conhecida como "Pacto de San José da Costa Rica", promulgada no Brasil 

pelo Decreto 678/92. Veja o que diz o artigo 7º, item 5, da Convenção:  

"Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou 

outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. (BRASIL, 2020). 

Consiste no direito que a pessoa presa em flagrante possui de ser conduzida sem demora, à 

presença de uma autoridade judicial que irá analisar se os direitos fundamentais dela foram 

respeitados no momento da prisão, se esta se encontra dentro da legalidade e se a prisão cautelar 

deve ser decretada ou se o detido poderá receber a liberdade provisória ou medida cautelar 

diversa da prisão.  

 
Importante registrar que o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais 

de Justiça Estaduais e tribunais Regionais Federais, já despendeu muito recurso e 

energia, na tentativa de abrandar os problemas do sistema carcerário, podendo ser 

lembradas as ações de mutirão, que objetivavam acelerar o julgamento dos presos sem 

condenação e benefícios da execução; a instituição dos Grupo de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário; e a obrigatoriedade da audiência de custódia, 

ações de acentuada importância. (CNJ, 2018).  

 

A audiência de custódia, na realidade penal brasileira, é medida de suma importância no sentido 

de diminuir a cultura do encarceramento que grassa os Tribunais brasileiros, além de se evitar 

a consolidação de inúmeras prisões efetuadas fora do âmbito da legalidade. 

 

O estado de coisas inconstitucional e determinações aos poderes Judiciário e Executivo 

 

O estado de coisas inconstitucional é uma construção doutrinária que atingiu seu ápice 

a partir de decisões da Suprema Corte colombiana, especificamente em situações em que 

ocorreram violações generalizadas aos direitos previdenciários de professores. 

Segundo a doutrina, resta caracterizado o Estado de coisas inconstitucional quando: 

 
Existe quadro insuportável de violação massiva de direitos fundamentais, decorrente 

de atos comissivos e omissivos praticados por diferentes autoridades públicas, 

agravado pela inércia contínua dessas mesmas autoridades, de modo que apenas 

transformações estruturais da atuação do Poder Público podem modificar a situação 

inconstitucional. (LIMA, 2019).   

 

O STF ao apreciar pedido de medida cautelar na ADPF Nº. 347, considerou o sistema 

carcerário brasileiro como um estado de coisas inconstitucional, pois:  

 

 
Ocorreria violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à 

dignidade, higidez física e integridade psíquica. As penas privativas de liberdade 

aplicadas nos presídios converter-se-iam em penas cruéis e desumanas. Nesse 

contexto, diversos dispositivos constitucionais (artigos 1º, III, 5º, III, XLVII, e, 

XLVIII, XLIX, LXXIV, e 6º), normas internacionais reconhecedoras dos direitos dos 

presos (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 como a 

LEP e a LC 79/1994, que criara o Funpen, teriam sido transgredidas. Em relação ao 

Funpen, os recursos estariam sendo contingenciados pela União, o que impediria a 

formulação de novas políticas públicas ou a melhoria das existentes e contribuiria para 
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o agravamento do quadro. Destacou que a forte violação dos direitos fundamentais 

dos presos repercutiria além das respectivas situações subjetivas e produziria mais 

violência contra a própria sociedade. Os cárceres brasileiros, além de não servirem à 

ressocialização dos presos, fomentaram o aumento da criminalidade, pois 

transformam pequenos delinquentes em “monstros do crime”. A prova da ineficiência 

do sistema como política de segurança pública estaria nas altas taxas de reincidência. 

E o reincidente passaria a cometer crimes ainda mais graves. Consignou que a situação 

seria assustadora: dentro dos presídios, violações sistemáticas de direitos humanos; 

fora deles, aumento da criminalidade e da insegurança social. Registrou que a 

responsabilidade por essa situação não poderia ser atribuída a um único e exclusivo 

poder, mas aos três — Legislativo, Executivo e Judiciário —, e não só os da União, 

como também os dos Estados-Membros e do Distrito Federal. Ponderou que haveria 

problemas tanto de formulação e implementação de políticas públicas, quanto de 

interpretação e aplicação da lei penal. Além disso, faltaria coordenação institucional. 

A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes 

representaria falha estrutural a gerar tanto a ofensa reiterada dos direitos, quanto a 

perpetuação e o agravamento da situação. (STF, 2015). 

 

Diante disso, o STF deferiu medida cautelar em sede arguição de descumprimento de 

preceito fundamental  para determinar aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9.3 do 

Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso 

perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão,  

por maioria e nos termos do voto do Relator, deferiu a cautelar para determinar à União que 

libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para 

a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. 

 
A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes 

representa uma verdadeira "falha estrutural" que gera ofensa aos direitos dos presos, 

além da perpetuação e do agravamento da situação. (STF, 2015). 

 

A determinação ao poder executivo para que aplique os recursos financeiros devidos 

ao sistema penitenciário é de fundamental importância e mostra ao necessário diálogo a ser 

estabelecido entre os poderes para que os problemas críticos da população carcerária sejam 

resolvidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda há muito para se fazer no sentido de solucionar os principais problemas da 

população carcerária brasileira, tendo em vista que as decisões das autoridades até o momento 

são incipientes e ainda surtirão efeitos a longo prazo.  

O que se vê na prática é um grande distanciamento entre a letra fria da lei e a ausência 

de vontade política de implementar mudanças práticas, que irão fazer a diferença não apenas no 

bem-estar dos custodiados brasileiros, mas também na ressocialização deles, o que irá reverter 

positivamente para a própria sociedade, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro visa a 

reintegração regenerada do presidiário ao meio social. 

É necessária uma conjugação de esforços de todos os poderes da república brasileira 

nessa problemática e o poder Judiciário tem um papel importantíssimo nessa conjuntura.  

A decisão do Supremo Tribunal Federal em considerar as prisões brasileiras como um 

estado de coisas inconstitucionais pode representar o início de uma grande mudança, a despeito 
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da inércia dos demais poderes nessa questão penitenciária. Nessa realidade inerte, o poder de 

coerção do Judiciário pode ser utilizado para se determinar mudanças práticas e positivas, em 

termos estruturais, nas prisões brasileiras, que devam ser cumpridas pelo poder executivo, o que 

supera a ideia utópica de separação de poderes diante da dinâmica e da complexidade dos 

problemas sociais brasileiros da atualidade. 

É necessário também uma mudança de consciência no operador do direito, 

principalmente dos juízes que são os responsáveis pelos decretos de prisão. Medidas 

despenalizadoras e cautelares diversas de medidas privadas de liberdade devem ser utilizadas 

como regra, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro visa a ressocialização e por 

isso a prisão deve ser a última razão. Só em casos urgentes e observados estritamente os 

requisitos autorizadores de prisão cautelar se deve manter uma pessoa presa. 

As soluções aqui apresentadas podem representar um grande avanço e tornar o País 

uma democracia de referência em soluções de problemas estruturais penitenciários, ainda que 

a longo prazo, tornando o ambiente carcerário realmente ressocializador e seguro para o bem 

da própria sociedade. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é demonstrar a importância da liberdade de expressão como direito fundamental do 

indivíduo, a sua previsão constitucional, evolução ao longo do tempo e seus limites criminais. A metodologia 

utilizada é a pesquisa bibliográfica de materiais que servem de paradigma para tanto. Logo, se depreendeu que o 

exercício da liberdade de expressão está relacionado à própria autodeterminação e dignidade do ser humano, 

manifesto nas mais variadas áreas da vida humana. 

Palavras-chave: Liberdade. expressão. Constituição. Federal. limites. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to demonstrate the importance of freedom of expression as a fundamental right of the 

individual, its constitutional provision, evolution over time and its criminal limits. The methodology used is the 

bibliographic research of materials that serve as a paradigm for that. Therefore, it was inferred that the exercise of 

freedom of expression is related to the self-determination and dignity of the human being, manifested in the most 

varied areas of human life. 

Keywords: Freedom. expression. Constitution. Federal. Limits. 

 

ABSTRACTO 

El presente artículo tiene por objeto demostrar la importancia de la libertad de expresión como derecho 

fundamental de la persona, su previsión constitucional, su evolución en el tiempo y sus límites penales. La 

metodología utilizada es la búsqueda bibliográfica de materiales que sirvan de paradigma para ello. Por tanto, se 

infirió que el ejercicio de la libertad de expresión está relacionado con la autodeterminación y la dignidad del ser 

humano, manifestadas en los más variados ámbitos de la vida humana. 

Palabras clave: Libertad. expresión. Constitución. Federal. Límites. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A Liberdade de Expressão é um direito fundamental previsto na Constituição Federal 

de 1988. Esse direito fundamental ganha relevo pois foi inserto no texto constitucional em um 

momento histórico em que o País experimentava a transição para o regime democrático. 

Ademais, ele é de suma importância para que se conviva harmonicamente em um País onde a 

democracia vigora, pois a partir dele, as pessoas expressam suas opiniões, externam suas 

convicções sobre política, filosofias de vida e religião.  

O exercício da Liberdade de se expressar ocorre em diversas dimensões, por 

intermédio de múltiplos instrumentos, com os mais diversos objetivos. Tal exercício é 

fundamental para o desenvolvimento da vida em sociedade, bem como para causar efeitos 

positivos nela. Vale dizer que a liberdade de expressão em seu exercício Constitucional, 

possibilita o respeito às diferenças e a solução pacífica das controvérsias.  
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Nos dias atuais, a Liberdade de Expressão tem sido objeto de debate, principalmente 

com a criação das mídias sociais, a partir das quais as pessoas se expressam e esboçam suas 

críticas à vontade. A partir dessa realidade de grande liberdade virtual, esse direito histórico 

tem sido objeto de contornos e tipificações criminais, uma vez que tem ocorrido comumente o 

choque com a intimidade, a privacidade e a honra dos indivíduos. 

Posto isso, se nota que o direito à Liberdade de expressão não é absoluto quando se 

esbarra em outro direito fundamental, sofrendo certa relativização e ganhando contornos penais, 

quando o que se está em jogo é a honra dos indivíduos. Assim, o objetivo é demonstrar a partir 

de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais a importância da liberdade de expressão para os 

mais variados setores da vida em sociedade, bem como delimitar a linha tênue que separa o 

exercício legítimo desse direito fundamental da sua eventual tipificação penal. 

 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL E DIMENSÕES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

A liberdade de expressão se encontra prevista no texto constitucional nos artigos 5º, 

inciso IV e IX e 220. Enquanto que no inciso IV há uma previsão da liberdade de expressão 

mais genérica, no inciso IX há diversas formas pelas quais o exercício desse direito pode se 

concretizar no mundo exterior.  

 

O intuito do inciso IX, portanto, é proteger a expressão da atividade intelectual, 

artística (por exemplo: músicas, produções audiovisuais, artes plásticas, etc.), 

científica (por exemplo: artigos científicos, publicações acadêmicas, etc.) e de 

comunicação (por exemplo: televisão, rádio, jornais, revistas, etc.). (politize, 2022).  

 

Também no Artigo 220, o direito em comento é previsto de forma abrangente, onde é 

vedado censuras de naturezas legal e ideológica.  

 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição.  § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 

embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É 

vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. (BRASIL, 

2022). 

 

Diante dessa previsão constitucional tão importante, se depreende que as pessoas têm 

o direito de manifestar ostensivamente o que acumularam a título de informação das Mais 

variadas formas, seja por meio das artes, por meio de produção científica e intelectual, dentre 

tantas outras ferramentas que são instrumentos para que haja expressão de vida no mundo. 

Essa possibilidade de expressar-se por intermédio de vários instrumentos é o que 

concede dignidade ao ser humano de manifestar ao público o seu papel social e com isso 

ministrar as mensagens que lhe convier. É importante mencionar que o exercício pleno da 

liberdade de expressão para de fato alcançar o seu ápice passa por algumas dimensões. 

A liberdade de expressão possui duas dimensões, a substantiva ou instrumental. A 

dimensão substantiva se relaciona à própria atividade de pensar, de formar as próprias opiniões 

de modo introspectivo, a partir de reflexões oriundas de opiniões de outros indivíduos, de 

notícias que circulam pelos mais diversos canais de comunicação. Aprioristicamente, essa é a 

ideia que permeia a dimensão substantiva da liberdade de expressão.  

https://www.politize.com.br/cultura-como-politica-publica/
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A dimensão substantiva se relaciona à própria capacidade de autodeterminação que 

cada indivíduo possui no Estado democrático constitucional. Esta capacidade está 

intrinsecamente relacionada à autonomia e ao senso de valor próprio que cada indivíduo possui. 

 
Pode-se verificar, portanto, que a presente dimensão diz respeito à autodeterminação 

do indivíduo, sensivelmente conectada com a dignidade da pessoa humana. Isso 

porque, ao permitir que o indivíduo exterioriza suas sensações, seus sentimentos e sua 

criatividade, bem como suas emoções, ou que ainda capte experiências, ideias e 

opiniões emitidas por outrem, estar-se-á possibilitando que obtenha, que forme sua 

autonomia, que seja um ente único na coletividade, alcançando dessa forma, um 

sentido em sua vida, o que perfaz, inexoravelmente, uma tarefa eminentemente 

pessoal – em conformidade com a máxima protagórica de que o Homem, 

automaticamente, é a medida de todas as coisas. (TAVARES, 2012, P.622). 

 

Entretanto, não teria proveito algum assegurar a possibilidade de o ser humano pensar 

e acumular opiniões internamente, sem o direito de exteriorizá-las, utilizando para tanto os 

instrumentos que mais lhe convenham. É nesse sentido que surge a dimensão instrumental da 

Liberdade de Expressão, ela se refere justamente aos meios físicos e técnicos que o indivíduo 

possa escolher livremente para tornar pública as suas opiniões a quantas pessoas forem 

necessárias.  

É a partir da dimensão instrumental que surgem as mais variadas formas de se exercitar 

a liberdade de expressão, como por exemplo, a liberdade de imprensa, de radiodifusão, as artes, 

teatros, filmes, radiodifusão e dentre outros instrumentos pertinentes. 

TAVARES (2012, P.622), aduz que o homem não se conformar em simplesmente 

guardar para si as opiniões próprias que carrega consigo, necessita por natureza ir mais longe. 

Logo, Indo mais longe, não se pode omitir que além dessa liberdade e possibilidade de 

se exteriorizar pensamentos, crenças e convicções, o ser humano trabalha incessantemente no 

sentido de fazer proselitismo, ou seja, o esforço ou a ação em converter outras pessoas a 

determinadas crenças, ideologias, valores e etc, usando os instrumentos oriundos do direito à 

liberdade de expressão. 

Essa possibilidade de converter pessoas à determinada convicção é vista com mais 

intensidade na seara religiosa, onde ostensivamente, Sacerdotes e Clérigos trabalham 

incessantemente para converter pessoas às crenças propagadas por eles. Evidentemente que 

nesse trabalho de fazer “prosélitos” há uma linha tênue que separa a liberdade de expressão 

religiosa do discurso de ódio, do racismo e da própria intolerância para com outras religiões. 

Para o Supremo Tribunal Federal não constitui hipótese de racismo o exercício da 

liberdade de expressão religiosa quando a partir dele se faz críticas ou comparações à religião 

diversa. Na hipótese um Sacerdote Católico fez críticas em um livro à Religião Espírita, no 

intuito de converter adeptos do espiritismo ao catolicismo, contudo, o fez sem qualquer 

incitação à violência, ao menosprezo, ou por meio de discurso de ódio. 

 
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. 

CRIME DE RACISMO RELIGIOSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL 

EXPRESSA. LIVRO. PUBLICAÇÃO. PROSELITISMO COMO NÚCLEO 

ESSENCIAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO RELIGIOSA. TRANCAMENTO 

DA AÇÃO PENAL. A liberdade religiosa e a de expressão constituem elementos 

fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância dos demais 

direitos e garantias fundamentais, não alcançando, nessa ótica, condutas reveladoras 
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de discriminação. 4. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, 

cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam à universais, que o 

discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade 

de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco a 

religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito, por si 

só, a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa 

hierarquização ou animosidade entre elas. 5. O discurso discriminatório criminoso 

somente se materializa após ultrapassadas três etapas indispensáveis. Uma de caráter 

cognitivo, em que atestada a desigualdade entre grupos e/ou indivíduos; outra de viés 

valorativo, em que se assenta suposta relação de superioridade entre eles e, por fim; 

uma terceira, em que o agente, a partir das fases anteriores, supõe legítima a 

dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos 

fundamentais do diferente que compreende inferior. 6. A discriminação não libera 

consequências jurídicas negativas, especialmente no âmbito penal, na hipótese em que 

as etapas iniciais de desigualação desembocam na suposta prestação de auxílio ao 

grupo ou indivíduo que, na percepção do agente, encontrar-se-ia em situação 

desfavorável. 7. Hipótese concreta em que o paciente, por meio de publicação em 

livro, incita a comunidade católica a empreender resgate religioso direcionado à 

salvação de adeptos do espiritismo, em atitude que, a despeito de considerar inferiores 

os praticantes de fé distinta, o faz sem sinalização de violência, dominação, 

exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais. 

8. Conduta que, embora intolerante, pedante e prepotente, se insere no cenário do 

embate entre religiões e decorrente da liberdade de proselitismo, essencial ao 

exercício, em sua inteireza, da liberdade de expressão religiosa. Impossibilidade, sob 

o ângulo da tipicidade conglobante, que a conduta autorizada pelo ordenamento 

jurídico legitime a intervenção do Direito Penal. 9. Ante a atipicidade da conduta, dá-

se provimento ao recurso para o fim de determinar o trancamento da ação penal 

pendente.(RHC 134682, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado 

em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 

PUBLIC 29-08-2017). ( STF, 2017). 

 

Assim, conforme supramencionado, se nota que a Liberdade religiosa como expressão 

da liberdade de expressão possui uma grande abrangência, quando o assunto é, de forma 

ostensiva, exercer o proselitismo, sendo umas das formas de liberdade de se expressar mais 

intensa em atividade no mundo. 

 

TRANSIÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

A liberdade de expressão é um direito intimamente ligado à primeira geração de 

Direitos Humanos. Esses Direitos estão relacionados à liberdade do indivíduo e têm um caráter 

negativo, pois dependem da abstenção do poder Estatal para serem plenamente exercidos.   

É importante ressaltar que a liberdade de expressão, foi objeto de grande evolução e 

amadurecimento para que fosse exercida como um direito fundamental tão importante e 

expressivo para a sociedade nos dias atuais. O exercício desse direito não era pleno como de 

fato é atualmente. 

Para se ter uma noção, na época em  que vigorava a Constituição Federal de 1967, no 

contexto da ditadura militar, foi editado o ato institucional nº. 5, por meio do qual se conferia 

poderes centralizados e praticamente ilimitados ao chefe do Poder Executivo.  

 
O Ato Institucional nº 5, também conhecido como AI 5, foi um ato decretado em 13 

de dezembro de 1968,  durante o período da ditadura militar, no governo do general 

Arthur da Costa e Silva. Este ato marcou um período de censura e repressão da 

ditadura militar no Brasil, e ficou historicamente conhecido como o mais duro dos 
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Atos Institucionais, que eram diplomas legais emitidos pelo poder executivo entre os 

anos de 1964 e 1969. (POLITIZE, 2022). 

 

Nesse período da história brasileira, as artes, os escritos, a imprensa e demais formas 

de expressão tinham seus conteúdos controlados e analisados e caso contrários ao Governo 

ditatorial da época, eram cassados. Também, não havia independência e convivência harmônica 

entre os poderes, pelo contrário, o Presidente da República, tinha o poder de interferir nos 

demais poderes, suspendendo garantias fundamentais como o Habeas Corpus e de que 

determinados atos fossem apreciados pelo Judiciário, além de proibir atividades e expressões 

sobre assunto de natureza política.  

Com a vigência da Constituição de 1988, a liberdade de expressão juntamente com o 

País experimentou um período de maior estabilidade democrática até o momento. Os direitos 

de primeira dimensão que como já dito envolvem a liberdade do indivíduo – dentre os quais se 

insere o direito em comento – podem ser exercidos com liberdade e de forma ostensiva, sem 

que haja prévio temor de retaliação Estatal.  

A lei nº. 5.250/1967, conhecida como “Lei de Imprensa” foi declarada inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito 

fundamental), pois a Lei, em virtude do controle das informações pelo Estado, dentre outros 

fatores centralizadores das informações e das opiniões, não foi recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988. 

Assim, nota-se que o exercício da liberdade de expressão, dentro dos limites legais e 

constitucionais, sofreu significativa mutação e evolução, em virtude da mudança do cenário 

histórico pela qual passou a sociedade brasileira. Diga-se de passagem, a liberdade é a regra no 

Estado Democrático de Direito, sem que haja no cenário Constitucional brasileiro, a 

possibilidade legal de centralização autoritária de opiniões, de natureza ideológica e política, 

ou ausência de convivência pacífica em virtude de eventuais controvérsias. 

 

LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

O direito fundamental à liberdade de expressão embora possua status Constitucional 

não é um direito absoluto. Tanto é assim que a própria Constituição prevê a possibilidade de 

reparação caso a honra, a intimidade e a privacidade das pessoas sejam violadas. 

O que se nota quando do exercício do direito à liberdade de expressão é a linha ténue 

que o separa da vida particular e da honra de outrem.  

 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. (BRASIL, 2022). 

 

Logo, se a própria Constituição Federal prevê em suas linhas direitos fundamentais 

que podem entrar em rota de colisão, como considerar que um deles possa ser exercido sem 

limites, sem questionamento e de modo absoluto. Logo, tal possibilidade seria um tanto 

paradoxal. 

 
Quer-se dizer, se todo indivíduo tivesse a prerrogativa de exercício de um direito 

absoluto, como se daria a sua relação com outros indivíduos também detentores de um 
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mesmo direito absoluto. Cederiam todos, ainda que considerados absolutos e, assim, 

impassíveis de cedência. Evidentemente que, pelo paradoxo que provocaria a tese, não 

se pode aceitá-la. (TAVARES, 2010, p.627). 

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário também 

prevê limites à liberdade de expressão: 

 
1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu 

prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público 

em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, 

nas condições que estabeleça a lei. 

2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirá das outras responsabilidades 

legais em que se houver incorrido. 

3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa 

jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão, deve ter uma pessoa responsável 

que não seja protegida por imunidades nem goze de foro especial. (BRASIL, 2022). 

 

Na doutrina, a liberdade de expressão também é vista como um direito fundamental, 

mas não de caráter absoluto: 

 
O constituinte brasileiro, no art. 2 2 0 da Lei Maior, ao tempo em que proclama que 

não haverá restrição ao direito de manifestação de pensamento,criação, expressão e 

informação, dizendo, também, no § l e que "nenhuma lei conterá dispositivo que possa 

constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo 

de c o m u n i c a ç ã o social", ressalta que assim o será, "observado o disposto no art. 

5 ° , IV, V, X, X, I, X, I, X I I I e X I V " . Dessa forma, admite a interferência 

legislativa para proibir o anonimato ( I V ) , para impor o direito de resposta e a 

indenização por danos morais e patrimoniais e à imagem ( V ) , para preservar a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas ( X ) , para exigir 

qualificação profissional dos que se dedicam aos meios de c o m u n i c a ç ã o ( X I I 

I ) e para que se assegure a todos o direito de acesso à informação ( X I V ) . Prevê, 

também, a restrição legal à publicidade de bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos 

e terapias (art. 2 2 0 , § 4) . Impõe, ainda, para a produção e a programação das 

emissoras de rádio e de televisão, o "respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e 

da família", confiando à lei federal a tarefa de estabelecer meios para a defesa desses 

valores (art. 2 2 0 , § 3, I I ). (BRANCO, COELHO E MENDES, 2009, P.451). 

 

É sabido que as finalidades do exercício do direito à liberdade de expressão são a 

autodeterminação do indivíduo em  ter a liberdade de pensar, de analisar as coisas de modo 

introspectivo, valorando-as de acordo com suas crenças, de exteriorizar ao mundo suas 

opiniões, concordando ou divergindo de determinados fatos; de controverter a respeito das 

coisas que envolvem a vida humana de forma pacífica, utilizando-se dos mais variados 

instrumentos para tanto, sempre respeitando a ordem democrática e os poderes constituídos. 

 

Contornos Legais e Penais que limitam o direito à liberdade de expressão 

Conquanto o exercício do direito em comento tenha as finalidades acima elencadas, é 

justamente o seu extrapolamento que pode gerar eventuais tipificações penais. A esse respeito, 

é importante ressaltar o crescimento explosivo das comunidades sociais na internet e a 

utilização delas para as mais diversas finalidades, tanto profissionais como pessoais. Com isso, 

é bastante comum o choque de opiniões e o consequente ataque à honra e exposição da vida 

privada das pessoas. 
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A par disso, o ordenamento jurídico brasileiro traz consigo inúmeros diplomas 

normativos que disciplinam o uso da internet, a garantia do exercício da liberdade de expressão 

e a proteção à honra, à intimidade e à vida privada dos indivíduos. Temos por exemplo a Lei 

12.965 de 2014 que disciplina direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, a Lei 13.709 

de 2018, que disciplina a proteção de dados pessoais. 

Essas legislações tem o condão de orientar o uso consciente do ambiente virtual, no 

intuito de preservar o exercício harmônico da liberdade de expressão com o direito à honra, à 

intimidade e à privacidade, uma vez que, o que se nota com maior avidez no ambiente virtual é 

a prática de crimes relacionados à honra das pessoas, a saber, a Calúnia, a Difamação e a Injúria.  

Ressalte-se que a lei 13.964 de 2019, também denominada de “pacote Anti Crime", 

acrescentou um parágrafo no Capítulo V do Código Penal, dispondo que quaisquer dos Crimes 

contra a Honra cometidos nas redes sociais terão a pena elevada até o triplo. 

Um exemplo prático de extrapolamento do exercício da liberdade de expressão e com 

condenação penal aplicada pelo Supremo Tribunal Federal é o do Deputado Federal Daniel 

Silveira, acusado pelo Ministério Público Federal na Ação Penal 1.044 de tentar impedir ou 

restringir o exercício dos poderes constitucionais, utilizando como instrumento as suas redes 

sociais. Nesse caso o Deputado foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses 

de Reclusão em Regime fechado, como incurso no Artigo 359 I do Código Penal. 

Nesse mesmo contexto tramita no STF o Inquérito Nº. 4781, também conhecido como 

o Inquérito das “Fake News”, onde se apura eventuais notícias falsas, Crimes contra a Honra, 

denunciações caluniosas, ameaças e etc, tendo como instrumento principal as redes sociais na 

Internet. 

Assim, em resposta ao alcance que as redes sociais na internet concedem as opiniões 

das pessoas, há um crescente avanço da Legislação bem como das Instituições, no sentido de 

coibir o exercício ilimitado da Liberdade de expressão face à honra dos indivíduos bem como 

da credibilidade das instituições, no sentido de preservar a convivência harmônica da sociedade 

e dos poderes constitucionais. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que o Exercício do direito à Liberdade de Expressão evoluiu com o passar das 

décadas e atualmente se encontra no ápice, tendo em vista ser exercido de inúmeras formas com 

as mais diversas finalidades. A liberdade de expressão é um Direito Fundamental do qual 

depende o ser humano para ser digno e se autodeterminar na sociedade. 

Enquanto o direito à liberdade de expressão se encontra no apogeu no Estado 

democrático de Direito, ele não é ilimitado, sob pena de entrar em conflito com outro Direito 

Fundamental. Por isso, conforme restou demonstrado ao longo do texto, há no ordenamento 

jurídico inúmeras inovações legislativas que limitam a liberdade de expressão. Tanto é assim 

que atualmente a Suprema Corte brasileira investiga o extrapolamento desse direito, com caso 

já de condenação criminal de parlamentar.  

Assim, na mesma proporção em que interessa ao Constituinte e ao Legislador 

Infraconstitucional em preservar a liberdade de expressão, também o direito à honra, à 

privacidade, à intimidade são objetos de proteção. Logo, não há Direito Fundamental absoluto, 
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eles precisam coexistir harmonicamente com o fim de que haja convivência pacífica no Estado 

Democrático Constitucional. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é demonstrar a necessidade e a possibilidade de uma Política Criminal desenvolvida com 

fundamento na Constituição Federal de 1988. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica de materiais que 

servem de paradigma para tanto. Diante disso, se constatou que o fato de o País não ter um único segmento em 

termos de Política Criminal é um terreno fértil para a construção de uma que, com enfoque na Constituição 

brasileira, tenha plena efetividade. 

Palavras-chave: Política. Criminal. Constituição. Federal. Penal. 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to demonstrate the need and the possibility of a Criminal Policy developed based on 

the Federal Constitution of 1988. The methodology used is the bibliographic research of materials that serve as a 

paradigm for that. In view of this, it was found that the fact that the country does not have a single segment in 

terms of Criminal Policy is fertile ground for the construction of one that, with a focus on the Brazilian 

Constitution, is fully effective. 

Keywords: Policy. Criminal. Constitution. Federal. criminal. 

 

ABSTRACTO 

El objetivo de este artículo es demostrar la necesidad y la posibilidad de una Política Criminal desarrollada con 

base en la Constitución Federal de 1988. La metodología utilizada es la búsqueda bibliográfica de materiales que 

sirvan de paradigma para ello. Frente a eso, se constató que el hecho de que el país no tenga un solo segmento en 

materia de Política Criminal es terreno fértil para la construcción de una que, con foco en la Constitución brasileña, 

sea plenamente efectiva. 

Palabras clave: Política. Delincuente. Constituição. Federal. delincuente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ainda que a sociedade ignore a importância da Política Criminal e suas consequências, 

ela está presente no meio social. Em termos fáticos a sua onipresença é incontestável. Por 

exemplo, basta perguntar os motivos pelos quais determinada Lei Penal foi elaborada, o que 

influenciou o Poder Legislativo a legislar sobre determinados Crimes, tornando as 

consequências de sua prática mais rigorosas em termos de aplicação de Pena? A resposta é uma 

razão advinda de alguma política criminal que mais se ajustava ao momento e circunstâncias 

que permeavam quando da criação daquela Lei. 

Por outro lado, não é qualquer tipo de Política Criminal que se ajusta ao Ordenamento 

Jurídico brasileiro. Embora invariavelmente o que prevalece no imaginário popular sejam Leis 

de cunho excessivamente rigoroso, a Política Criminal ainda que possa sofrer influências do 



 

Florianópolis, Ed.13, n.02, Julho/2022 - ISSN/2675-5203 
26 

contexto circunstancial, pode padecer de nulidades caso não se coaduna ao Conteúdo da Lei 

maior do País, que é a Constituição Federal de 1988. 

A experiência Legislativa e seus impactos sociais mostram que a problemática que 

envolve a elaboração de determinada Política Criminal no País é a necessidade de que essa 

elaboração tenha caráter Constitucional, efetiva e que ataque as causas dos problemas criminais 

e não se limite apenas a resolver paliativamente as consequências do fenômeno criminal. 

O objetivo deste trabalho é defender que o caminho de uma Política Criminal que 

funcione na prática e que tenha durabilidade passa pelos fundamentos Constitucionais, pelo 

respeito ao Estado democrático de Direito, aos Direitos Fundamentais e ao princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 

 

POLÍTICA CRIMINAL: UMA DEFINIÇÃO 

 

Conquanto seja de suma importância para a eficácia e eficiência de todo o sistema 

penal e porque não para a sociedade, a Política Criminal é uma disciplina pouco abordada nas 

academias de Ciências Jurídicas, no âmbito Legislativo e pelas pessoas comuns. 

Atualmente, o conceito que prevalece quando se trata de Política Criminal é o 

relacionado ao recrudescimento das Leis e a rigorosidade no combate ao Crime. Nesse 

particular, o clamor popular tem uma grande parcela de influência. Tanto é assim que a recente 

aprovação do famigerado “Pacote Anticrime”, instituído pela lei 13.964/2019, torna rigorosas 

as penas de alguns tipos penais, bem como a execução delas. 

Entretanto, o mesmo pacote anticrime flexibiliza a rigorosidade supramencionada ao 

propor por exemplo a criação da figura do Juiz de Garantias, acordo de não persecução penal e 

etc. Essa flexibilidade também é um outro aspecto da Política Criminal. A via de mão dupla 

mostra que o Brasil não segue apenas um caminho quando se trata de Política Criminal e que 

por isso devem ser observados alguns aspectos na definição sobre o assunto. 

Primeiramente, a Política Criminal não deve ser confundida com a criminologia e com 

o Direito Penal. A Criminologia é uma ciência que tem como objetos de estudo o criminoso, 

suas qualificações bem como as circunstâncias que o levam a prática do Crime, estuda também 

os aspectos comportamentais da vítima e o controle social. A criminologia estuda os aspectos 

do Crime enquanto fato. 

O Direito Penal por sua vez analisa e tipifica os comportamentos reprováveis que se 

tentados ou consumados são passíveis de sanções. O Direito Penal como ciência analisa o Crime 

enquanto norma. 

A política Criminal por sua vez deve ser vista e analisada como sendo atemporal, pois 

ele opera tanto no Direito a ser construído como no já constituído. Todas as discussões e 

elaborações de Leis penais no processo legislativo, seus efeitos práticos no combate e prevenção 

de crimes, contribuições para a política de segurança pública e efeitos quanto a ressocialização 

de apenados, são estudados sob o prisma da Política Criminal.  

Em se tratando do Direito Constituído, ou seja, do Direito já posto, a Política Criminal 

concede a sua parcela de contribuição a respeito de como determinada lei e dispositivos penais 

devem ser interpretados e melhor aplicados, visando, seja a repressão por meio de aplicação de 

Pena ou mesmo a despenalização da prática de determinado fato criminoso praticado. A política 
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Criminal se ocupa do Crime enquanto valor. Em suma, dado o seu caráter atemporal, atua nos 

âmbitos pré processual, processual e executorial.  

Embora as três disciplinas se ocupem de competências diferentes, todas se 

interrelacionam no estudo teórico e prático do Crime. 

 

Feitos esse breves esclarecimentos fica mais prático e compreensível definir Política 

Criminal: 

 

A ciência ou a arte de selecionar os bens (ou direitos), que devem ser tutelados jurídica 

e penalmente, e escolher os caminhos para efetivar tal tutela, o que iniludivelmente 

implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos (PIERANGELI e ZAFFARONI, 

2011, p. 122). 

 

Pode ser entendida também como o conjunto de princípios e advertências discutidos, 

aplicados e positivados na dogmática Jurídico – Penal, cujo estudo, criação e aplicação é 

fundamentado no contexto social vigente com o fim de amenizar ou eliminar as mazelas 

oriundas da prática de Crimes, com impactos extra processuais, processuais e executórios. 

Influenciando o caráter, a finalidade e o espírito da norma penal desde o processo legislativo 

até a sua aplicação prática aos casos concretos, mostrando os melhores caminhos a serem 

seguidos a bem da sociedade e do Estado Democrático de Direito. 

 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO FUNDAMENTO DA POLÍTICA CRIMINAL 

 

Mesmo sendo atemporal, no sentido de incidir em várias etapas do sistema penal, a 

Política Criminal possui limitações quanto a sua criatividade. Essas limitações decorrem da 

Constituição Federal de 1988, mormente em virtude de uma série de objetivos, fundamentais, 

direitos e garantias fundamentais, com alta carga axiológica. 

Por outro lado, ao se analisar o artigo 5º da Constituição Federal brasileira notar-se-á 

uma séria de mandados penais de criminalização. Esses mandados indicam determinadas 

matérias que o legislador ordinário tem a obrigação de tratar, tornando – as normas legais.  

Exemplos de Mandados penais de Criminalização expressos na Constituição Federal 

estão previstos no Artigo 5º conforme doravante se nota:  

 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais; 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da lei; 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 

definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores 

e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis 

ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (Brasil, 2022, 

p.10). 

 

Entretanto, mesmo diante dos mandados de criminalização citados alhures, há também 

princípios que determinam a coexistência harmônica da Política Criminal com o Estado 

constitucional de direito. Esses princípios são denominados princípios constitucionais. 
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(CO)existência da Política Criminal com os Princípios Constitucionais  

É de suma importância ressaltar que a cada dia os Tribunais superiores da Justiça 

brasileira estão interpretando o Direito Penal a partir de um viés constitucional. Ou seja, a visão 

finalística que predomina até hoje no Direito Penal e na concepção de muitos operadores do 

Direito está sendo rechaçada por uma política criminal pautada na Constituição. 

A mudança de paradigma a respeito da interpretação e aplicabilidade da norma penal 

decorre do Neoconstitucionalismo que dentre tantas finalidades propõe a constitucionalização 

não apenas do Direito Penal, mas do Direito posto como um todo. 

Essa constitucionalização do Direito ou pós positivismo decorre do fracasso do 

positivismo puro, cuja maior evidência se deu na 2ª Guerra Mundial, em que os massacres como 

o holocausto se deu ao patrocínio da Lei. Essa realidade era bastante patente pois os princípios 

constitucionais antes eram vistos apenas como normas que careciam de serem efetivadas pela 

lei para terem instrumentalidade prática.  

 

É bem verdade que as Constituições anteriores à Segunda Guerra Mundial já 

prescrevem direitos fundamentais e normas de cunho econômico e social. Ocorre que 

dada a marca do positivismo, que tinha como padrão os ditames legais, tais direitos 

eram considerados meros programas, enquanto não houvesse lei que os 

instrumentalizasse (BONAVIDES, 2006, p. 263). 

 

No Brasil, o apogeu do novo Direito constitucional foi justamente a Constituição de 

1988 que serviu como instrumento de redemocratização do País, contribuindo para a passagem 

de um Estado autoritário para o democrático. 

Evidentemente que a Constituição de 1988 mesmo após servir de instrumento de 

redemocratização do País, não foi um berço de impunidade como muitas vezes soa no 

imaginário popular, pelo contrário, a partir dela e com respeito aos direitos e garantias 

fundamentais, dois Presidentes da República sofreram impeachment, parlamentares e grandes 

empresários envolvidos em esquemas de corrupção foram julgados e sofreram a devida 

reprimenda.  

Por outro lado, muitos Processos Penais com repercussão midiática foram anulados e 

corrigidos em virtude do mal manuseio do aparato Estatal oriundo de decisões Judiciais parciais 

e tendenciosas, como foi o caso de algumas condenações sofridas pelo ex Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva e posteriormente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. 

 
No caso brasileiro, o renascimento do direito constitucional se deu, igualmente, no 

ambiente de reconstitucionalização do país, por ocasião da discussão prévia, 

convocação, elaboração e promulgação da Constituição de 1988. Sem embargo de 

vicissitudes de maior ou menor gravidade no seu texto, e da compulsão com que tem 

sido emendada ao longo dos anos, a Constituição foi capaz de promover, de maneira 

bem sucedida, a travessia do Estado brasileiro de um regime autoritário, intolerante e, 

por vezes, violento para um Estado democrático de direito (BARROSO, 2005). 

 

São casos concretos que foram intensamente irradiados pela Força Normativa da 

Constituição, em respeito aos direitos e garantias fundamentais e ao processo penal 

Constitucional, em atenção sobretudo ao Princípio da dignidade da pessoa humana, no sentido 

de que o ser humano como sujeito de direitos deve ser respeitado como tal e não como um 

objeto do processo. 
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Diante dessa influência do Direito Constitucional no desenvolvimento de uma política 

Criminal sadia e até mesmo sobre o Direito Penal enquanto norma é necessário transcrever a 

importância do princípio da força normativa da Constituição. Esse princípio preceitua que a 

Constituição deve ter plena efetividade na concretização dos seus princípios e estar conexa com 

a realidade social. 

Essa conexão entre plena efetividade da constituição com a realidade social é de grande 

valia no Ordenamento Jurídico brasileiro onde ainda a Constituição é negligenciada por muitos 

operadores de Direito, tanto na interpretação como na aplicação dela, sendo vista simplesmente 

como uma Carta política e com conteúdo vago. 

 
Uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do século XX foi a 

atribuição à norma constitucional do status de norma jurídica. Superou-se, assim, o 

modelo que vigorou na Europa até meados do século passado, no qual a Constituição 

era vista como um documento essencialmente político, um convite à atuação dos 

Poderes Públicos. A concretização de suas propostas ficava invariavelmente 

condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à discricionariedade do 

administrador. Ao Judiciário não se reconhecia qualquer papel relevante na realização 

do conteúdo da Constituição (BARROSO, 2005). 

 

Essa noção de Força Normativa da Constituição ou de sua Imperatividade é bastante 

impactante na seara criminal pois ainda é possível se deparar com práticas de autoridades e 

decisões judiciais pautadas ainda no finalismo contido na dogmática penal tradicional e já 

bastante incipiente ante as transformações sociais a cada dia mais dinâmicas.  

Assim sendo, a Constituição possui papel de protagonismo na construção de uma 

política Criminal efetiva e que se coaduna com o Estado democrático de Direito. 

Portanto, a importância do novo constitucionalismo para o Direito Penal, no intuito de 

que eventuais barbáries e abusos sejam evitados, ocorre no sentido de considerar a Constituição 

Federal preeminente em relação tanto a norma penal como a qualquer outra norma, no sentido 

de que a Constituição emita força irradiante na interpretação de todo o sistema jurídico, 

principalmente em relação a pretensão punitiva do Estado, a partir de onde se testemunha maior 

possibilidade de abusos e afronta aos Direitos Fundamentais.  

 

A realidade Constitucional do Direito Penal  

Essa realidade aumenta acentuadamente a cada dia pelo fato de a Constituição Federal 

respeitar e reverenciar os Direitos Humanos e seus Tratados Internacionais, tanto é assim que 

Estado brasileiro é signatário de muitos Tratados Internacionais de Direitos Humanos ao ponto 

de equipará-los à própria ordem constitucional. 

Para tanto, são vários os princípios penais expressos na Constituição que devem 

orientar o legislador e, sobretudo o aplicador da Lei, sob pena de que eventuais decisões 

arbitrárias não sejam rechaçadas. 

A Constituição Federal traz em seu bojo princípios penais tais como: presunção da 

inocência, individualização da pena, responsabilidade pessoal, devido processo legal, dentre 

outros. São princípios que devem orientar todos os vetores utilizados pela Política Criminal, 

sob pena de afronta a própria ordem jurídica constitucional e ao sobreprincípio da dignidade da 

pessoa humana, este, um vetor constitucional pelo qual devem os demais princípios se orientar. 
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Dentre esses princípios penais expressos na Constituição e que foi alvo de caloroso 

debate nas cortes superiores, mormente no Supremo Tribunal Federal, é o Princípio da 

Presunção da Inocência, previsto no Artigo 5º, inciso LVII. 

Em sede de ação declaratória de constitucionalidade o STF reafirmou a 

constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe o seguinte: 

 
 Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar 

ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. (BRASIL, 2022, 

p.50). 

 

O pano de fundo dessa celeuma em torno do Artigo 283 do CPP era a possibilidade de 

se decretar a prisão após a confirmação da condenação em segunda instância.  

Diante disso o STF ao reafirmar a constitucionalidade do referido artigo, preservou 

intacta a segurança jurídico-constitucional confirmando a aplicabilidade e imutabilidade do 

princípio da presunção da inocência, aduzindo que a prisão oriunda de condenação só pode ser 

efetivada após o trânsito em julgado, ou seja, após o esgotamento de todos os recursos. 

 
PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA 

NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo 

Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa 

em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da 

sanção, a qual não admite forma provisória. (STF, 2018). 

 

Nota-se, portanto, que acentuadamente a Política Criminal brasileira mesmo ainda 

composta por ideologias plurais, tem aos poucos trilhado os caminhos humanos e democráticos 

da Constituição, a partir de uma interpretação axiológica de seus princípios, solidificando a 

interpretação da norma penal a partir de sua base que são os princípios constitucionais, 

preservando a segurança Jurídica a partir de uma visão una e coesa do ordenamento Jurídico. 

 

POR UMA POLÍTICA CRIMINAL EFETIVAMENTE CONSTITUCIONAL 

 

Quando se aborda a necessidade de Políticas Criminais fundamentadas na Constituição 

Federal a primeira ideia que surge no imaginário popular é de impunidade e abrandamento das 

penas. Tal concepção ganha força quando os índices de violência aumentam e a elucidação de 

crimes é mínima.  

A despeito dessa concepção, já está comprovado estatisticamente que a criação de Leis 

rigorosas não soluciona o problema da criminalidade no Brasil. Fosse assim, a quantidade de 

feminicídios não seria uma crescente mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha. 

 
Os números de registros de crimes contra meninas e mulheres aqui apresentados 

visibilizam o quadro de violência vivenciado por elas durante a pandemia. Apenas 

entre março de 2020, mês que marca o início da pandemia de covid-19 no país, e 

dezembro de 2021, último mês com dados disponíveis, foram 2.451 feminicídios e 

100.398 casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino. 

(FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2021). 
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O grande problema é que as Políticas Criminais traçadas no Brasil, em sua maioria, 

atacam as consequências do Crime, quando deveriam ser formuladas visando estancar a causa 

ou a raiz do problema. A estatística supramencionada comprova que as inovações legislativas, 

por mais rigorosas que sejam, não estão surtindo o efeito esperado no decorrer do tempo. 

Uma Política Criminal verdadeiramente constitucional é aquela que é formulada 

atacando a raiz do problema e é de conhecimento público que a causa dos grandes distúrbios de 

violência no Brasil é a desigualdade social, ocasionada pela falta de educação, saúde, segurança 

pública para todos e de uma distribuição de renda igualitária.  

Assim, a raiz do problema da violência no Brasil é a falta de cumprimento efetivo dos 

direitos e garantias fundamentais previstos no Título II da Constituição Federal, onde estão 

catalogados os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos 

políticos. Não é comum a utilização da Constituição pelos Poderes como um instrumento que 

efetivamente garante e aplica os Direitos Fundamentais a cada caso concreto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Poder Judiciário assume papel relevante quando o assunto é a implantação de 

políticas Criminais constitucionais e que efetivamente façam a diferença na vida das pessoas. 

Essa responsabilidade Judicial ganha relevo diante da omissão dos demais poderes nessa 

questão ou mesmo diante de uma construção legislativa que sempre conduz a Política Criminal 

no Brasil ao lugar comum. Desse modo, o Judiciário é a última trincheira quando o assunto é 

respeito à Constituição na construção de uma Política Criminal efetiva.  

Tanto é assim que, o sistema Carcerário brasileiro que deveria ter um caráter 

predominantemente ressocializador, foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como um 

estado de coisas inconstitucional, com uma série de determinações a serem cumpridas tanto 

pelo Judiciário como pelos demais poderes, devido à violação generalizada dos direitos 

fundamentais daqueles que estão sob custódia do Estado. 

Desse modo, a submissão de casos à Justiça Criminal é de grande valia para a 

efetivação de Políticas Criminais que respeitem o Estado constitucional de Direito. Partindo da 

experiência prática e construção jurisprudencial do Judiciário, o Poder Legislativo também tem 

um papel determinante na elaboração de Leis que tracem Políticas Criminais com o viés 

Constitucional. Logo, há a necessidade de que a Constituição Federal, a partir de sua força 

irradiante, seja vista e considerada como fonte única e ideológica para o aperfeiçoamento de 

todo o sistema penal. 
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RESUMO 

O Direito de Execução Penal, regida pela Lei 7.210/1984, visa orientar a execução das sentenças e permitir a 

integração social da pessoa condenada. Para tanto, baseia-se em princípios que visam garantir a correta aplicação 

da sentença imposta. Além disso, a Lei de Execução de Sentenças prevê os direitos do condenado, com o objetivo 

de garantir sua integridade física e moral, os deveres impostos a ele, bem como os benefícios que lhe podem ser 

concedidos durante a execução da sentença. Levando em conta o aumento da população carcerária e a crise no 

sistema penitenciário, procuramos verificar se a remissão das penas através de estudo e leitura permite a 

(re)socialização ou se este instituto é meramente um meio de encurtar o tempo de cumprimento da pena de prisão. 

A pesquisa é baseada em uma abordagem indutiva, métodos históricos e etnográficos, técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental e observação direta intensiva (entrevistas). O livro está dividido em duas partes, a 

primeira parte visa explorar as regras de aplicação penal, seus objetivos, os princípios aplicáveis, bem como os 

direitos, deveres e benefícios que podem ser concedidos durante a aplicação, enquanto a segunda parte visa analisar 

a instituição da remissão através de estudo e leitura e refletir sobre sua correlação com a ressocialização. Concluiu-

se que a educação, através da remissão, é um meio de cumprir os objetivos da execução penal e, consequentemente, 

permite a ressocialização e a reintegração social da pessoa condenada. 

Palavras-chave: Prisão. Remição. Pena. Regime. Ressocialização. 

 

ABSTRACT 

The Law of Criminal Execution, governed by Law 7.210/1984, aims to guide the execution of sentences and allow 

the social integration of the sentenced person. Therefore, it is based on principles that aim to ensure the correct 

application of the sentence imposed. In addition, the Sentence Enforcement Law provides for the rights of the 

convict, with the aim of guaranteeing his physical and moral integrity, the duties imposed on him, as well as the 

benefits that may be granted to him during the execution of the sentence. Taking into account the increase in the 

prison population and the crisis in the penitentiary system, we seek to verify whether the remission of sentences 

through study and reading allows for (re)socialization or if this institute is merely a means of shortening the time 

spent serving the prison sentence. prison. The research is based on an inductive approach, historical and 

monographic methods, bibliographic and documentary research techniques and intensive direct observation 

(interviews). The book is divided into two parts, the first part aims to explore the criminal enforcement rules, their 

objectives, the applicable principles, as well as the rights, duties and benefits that can be granted during 

enforcement, while the second part aims to analyze the institution of remission through study and reading and to 

reflect on its correlation with resocialization. It was concluded that education, through remission, is a means of 

fulfilling the objectives of penal execution and, consequently, allows the resocialization and social reintegration 

of the condemned person. 

Keywords: Prison. Redemption. Feather. Regime. Resocialization. 

 

ABSTRACTO 

La Ley de Ejecución Penal, regida por la Ley 7.210/1984, tiene como objetivo orientar la ejecución de las penas y 

permitir la integración social del condenado. Por tanto, se basa en principios que tienen por objeto garantizar la 

correcta aplicación de la pena impuesta. Además, la Ley de Ejecución de la Pena prevé los derechos del condenado, 

con el fin de garantizar su integridad física y moral, los deberes que se le imponen, así como los beneficios que se 

le pueden otorgar durante la ejecución de la pena. Teniendo en cuenta el aumento de la población carcelaria y la 

crisis del sistema penitenciario, se busca verificar si la remisión de penas a través del estudio y la lectura permite 

la (re)socialización o si este instituto es meramente un medio para acortar el tiempo de servicio la pena de 

prisión.prisión. La investigación se basa en un enfoque inductivo, métodos históricos y etnográficos, técnicas de 

investigación bibliográfica y documental y observación directa intensiva (entrevistas). El libro se divide en dos 

partes, la primera parte tiene como objetivo explorar las normas de ejecución penal, sus objetivos, los principios 

aplicables, así como los derechos, deberes y beneficios que pueden otorgarse durante la ejecución, mientras que la 

segunda parte tiene como objetivo analizar las institución de la remisión a través del estudio y la lectura y 

reflexionar sobre su correlación con la resocialización. Se concluyó que la educación, a través de la remisión, es 
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un medio para el cumplimiento de los objetivos de la ejecución penal y, en consecuencia, permite la resocialización 

y reinserción social del condenado. 

Palabras clave: Prisión. Redención. Pluma. Régimen. Resocialización. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência criminal em todo 

o mundo. No país a taxa média de reincidência (amplamente admitida mas nunca comprovada 

empiricamente) é de mais ou menos 70%, ou seja, 7 em cada 10 criminosos voltam a cometer 

algum tipo de crime após saírem da cadeia (JUSBRASIL 2015). 

Situação contrária é encontrada na Noruega. Considerada pela ONU, em 2012, o 

melhor país para se viver (1 no ranking do IDH) e de acordo com levantamento feito pelo 

Instituto Avante Brasil, o 8º país com a menor taxa de homicídios no mundo, lá o sistema 

carcerário chega a reabilitar 80% dos criminosos, ou seja, apenas 2 em cada 10 presos voltam a 

cometer crimes; é uma das menores taxas de reincidência do mundo (JUSBRASIL 2015). 

A Noruega associa as baixas taxas de reincidência ao fato de ter seu sistema penal 

pautado na reabilitação e não na punição por vingança ou retaliação do criminoso. A 

reabilitação, nesse caso, não é uma opção, ela é obrigatória. Dessa forma, qualquer criminoso 

poderá ser condenado à pena máxima prevista pela legislação do país (21 anos), e, se o indivíduo 

não comprovar estar totalmente reabilitado para o convívio social, a pena será prorrogada, em 

mais 5 anos, até que sua reintegração seja comprovada (JUSBRASIL 2015). 

A diferença entre o sistema de execução penal norueguês em relação ao sistema da 

maioria dos países, como o brasileiro, americano, inglês é que ele é fundamentado na ideia que 

a prisão é a privação da liberdade, pautado na reabilitação e não no tratamento cruel e na 

vingança. O detento, nesse modelo, é obrigado a mostrar progressos educacionais, laborais e 

comportamentais, e, dessa forma, provar que pode ter o direito de exercer sua liberdade 

novamente junto à sociedade (JUSBRASIL 2015). 

A realização de atividades laborais com fins de ressocialização está prevista na Lei de 

Execuções Penais, onde o trabalho é definido tanto como uma obrigação como um direito do 

detento. Assim, inicialmente realizou-se um estudo referente ao nascimento das prisões nas 

sociedades ocidentais e da inserção dos fins ressocializantes nas legislações (CABRAL e 

SILVA, 2010). 

A leitura do código penal e da LEP, como já afirmado anteriormente, sinaliza em 

diversos momentos preocupações acerca da recuperação dos detentos. Outras expressões são 

utilizadas em diversas literaturas, como: “recuperação social”, “orientar o retorno ao convívio 

social”, “orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em comunidade”. Expressões que de certa 

forma confirmam o destaque aos fins reabilitadores pretendidos na legislação pela pena 

privativa de liberdade (TRIZOTTI, 2005). 

Em complemento à LEI, foram fixadas as regras mínimas para o tratamento do preso 

no Brasil, com a resolução de 11/11/1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária. Estas regras abrangem tópicos tais como classificação, alimentação, assistência 

médica, contato dos presos com o mundo exterior, educação, trabalho. As regras baseiam-se 

amplamente no modelo das Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros das Nações 

Unidas e foram oficialmente descritas como um “guia essencial para aqueles que militam na 

administração de prisões.” (CABRAL e SILVA, 2010). 
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A reintegração do presidiário à sociedade esbarra em vários obstáculos, os quais 

inviabilizam qualquer esforço institucional de recuperação do indivíduo infrator. Nessa luta é 

preciso contar não apenas com uma estrutura carcerária eficiente, capaz de proporcionar ao 

preso uma capacitação mínima de subsistência ao ser liberto, mas também, com o apoio da 

sociedade, possibilitando a volta do preso à vida produtiva, aceitando-o em todos os setores da 

sociedade, sem preconceito em relação à conduta pregressa. 

A condição de infrator tem raízes na própria desigualdade social, com suas 

contradições e distorções, quer no meio administrativo do governo, quer nas escolas, no 

trabalho, e mesmo no ambiente familiar. Uma falsa crença muito difundida nos debates sobre a 

reintegração do preso é a de que a família seria a tábua de salvação do egresso, onde ele 

receberia toda a compreensão e sustentação emocional necessária à sua plena recuperação, tal 

como ocorre em relação aos deficientes mentais. Essa visão parece não considerar que, muitas 

vezes, foram as próprias hostilidades do seio familiar que levaram o indivíduo ao crime. 

Portanto, a família não possuía tantas condições para fazer regredir esse trauma, principalmente 

porque não existe nenhum trabalho terapêutico para que os componentes do grupo familiar 

reflitam sobre os valores passados e presentes. O preso, ao regressar ao seio de uma família 

carente, será muito exigido, em virtude do fator econômico decorrente das múltiplas 

necessidades dos filhos e das esposas, que virão somar-se às do próprio preso. A sua 

reintegração social no sentido de trabalhar atua como um momento de tensão, que irá 

desencadear antigas emoções e frustrações, muitas vezes levando-o de volta ao crime. A má 

distribuição de renda, o abandono e o desemprego contribuem, sobremaneira, para o 

desvirtuamento do indivíduo pobre, que se vê à deriva, sem amparo e perspectiva de solução de 

seus problemas mais urgentes. As famílias, assim, veem-se reduzidas a núcleos de vícios e 

disfunções sociais. 

Para o Governo e para a sociedade há uma desconfiança nos métodos humanitários que 

pregam a solução dos problemas pelo ataque às suas causas. Ao invés de implantar atividades 

laborativas, educação, isto é, projetos para diminuir a criminalidade, constroem-se mais 

presídios. 

Propõe-se então a criação, nos presídios, de uma seção de educação física, esporte e 

cultura, com o objetivo de fomentar no detento, por meio do esporte e da cultura, o espírito 

participativo e a solidariedade entre indivíduos que dividem o mesmo espaço social, a cela, o 

pátio, do presídio em si. Em seguida, dar condições para que eles desenvolvam atividades 

criativas e possam avaliar melhor suas potencialidades humanas. Durkheim afirma que o 

homem se humaniza por meio da socialização. O fato social são os modos de pensar, sentir e 

agir de um determinado grupo social. Assim, podemos dizer que é a cultura que humaniza o 

indivíduo, porque o homem é também um ser cultural. 

 

O SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL 
 

O Sistema Penitenciário Nacional foi criado em 2006, com a reestruturação do 

Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN. O órgão é responsável pela gestão e supervisão 

das penitenciárias federais de acordo com a Lei de Execução de Sentenças - LEP, em particular 

conforme estabelecido no Artigo 72, parágrafo primeiro, que lhe confere esta tarefa 

exclusivamente. O sistema penitenciário federal é composto pelas instituições penitenciárias 
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federais, subordinadas ao DEPEN do Ministério da Justiça. 

Em 2010, o governo federal, através do DEPEN, apresentou dados sobre a população 

carcerária brasileira. Estes dados são coletados e processados pelo Sistema Nacional de 

Informações Penitenciárias (INFOPEN). Com base nestas informações, o DEPEN orienta os 

investimentos e faz projeções sobre o cenário penitenciário brasileiro. As políticas públicas para 

construir o sistema penitenciário brasileiro são subsidiadas pelo Fundo Penitenciário Nacional 

(FUNPEN), que também fornece recursos para pesquisas e estudos acadêmicos. 

As Unidades Penitenciárias Federais foram criadas com o objetivo de reunir presos 

com vínculos com organizações criminosas que, embora encarcerados em uma penitenciária 

estadual, estão de alguma forma exercendo a liderança ou representam um grande risco para a 

sociedade. Para que um detento seja transferido, os governos estaduais devem demonstrar a 

perigosidade do detento em nível regional. Os órgãos, promotores e o Judiciário estadual 

analisam o pedido e depois o encaminham para o tribunal federal. 

Segundo o juiz Walter Nunes - que coordena o Fórum Permanente do Sistema 

Penitenciário Federal, supervisiona a administração dos quatro presídios federais e serve como 

corretor de um deles, Mossoró (RN) - o ano passado (2013) foi "atípico". "A massa carcerária 

nos estados é muito maior do que o número de vagas, e aqueles que acabam administrando as 

prisões estaduais são os próprios prisioneiros", disse Nunes. O custo anual para o governo 

federal de manter cada prisioneiro é superior a R $20.000 (GLOBO1, 2014). 

De acordo com dados do Ministério da Justiça, entre 1995 e 2005, a população 

carcerária no Brasil aumentou de pouco mais de 148.000 presos para 361.402, um crescimento 

de 143,91% em uma década. A taxa de crescimento anual situou-se entre 10 e 12%. A partir de 

2005, com a introdução dos padrões de indicadores e a informatização do processo de coleta de 

dados (período pós-InfoPen), a taxa de crescimento anual caiu para cerca de 5-7% ao ano. Entre 

dezembro de 2005 e dezembro de 2009, a população carcerária aumentou de 361.402 para 

473.626, o que representa um crescimento de 31,05% em quatro anos. Apesar da redução na 

taxa anual de encarceramento, o Brasil ainda tem um déficit de 194.650 lugares. 

Segundo dados do Ministério da Justiça, em 2009 o sistema prisional brasileiro tinha 

em sua custódia uma população de 473.626 pessoas, das quais 442.225 eram homens e 31.401 

eram mulheres, incluindo as que cumprem penas provisórias, em regime fechado, aberto e 

semiaberto, além das que cumprem medidas de segurança, como mostra a tabela acima. Dado 

que em 2000 o número de presos era de aproximadamente 232.755, a população carcerária 

aumentou quase 100% em menos de dez anos. 

Quanto ao perfil geral dos condenados, sabemos que em termos de educação, 26.091 

eram analfabetos, e a grande maioria dos 178.540 tinham educação primária incompleta, e 

apenas 60% tinham um diploma universitário. Estes dados educacionais são baseados em um 

contingente populacional de 417.112 habitantes, dados de 2008. 

A diferença essencial entre sociedades humanas e animais decorre, ao contrário, do 

fato de que as principais condições sociais do homem - os meios técnicos de produção, a 

linguagem com o conjunto de noções que permite construir, costumes e regras de todos os tipos 

- não são determinadas a partir de dentro por mecanismos hereditários totalmente montados, 

prontos para serem ativados pelo contato com as coisas e aqueles ao seu redor: estes 

comportamentos são adquiridos por transmissão externa, de geração em geração, ou seja, pela 

educação, e só se desenvolvem em função de múltiplas e diferenciadas interações (PIAGET, 
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1896, p. 30). 

Segundo Fernandes apud Moacir Gadotti, (atual diretor do Instituto Paulo Freire), a 

educação é necessária para a conquista da própria liberdade e para o exercício da cidadania, 

para o trabalho, para tornar as pessoas mais autônomas e mais felizes. A educação é necessária 

para a sobrevivência do ser humano e Gadotti também acrescenta que "o adulto não pode ser 

considerado como uma criança, ele quer ver a aplicação imediata do que aprende e precisa para 

salvar sua auto-estima" (FERNANDES, et. al., 2012, p.5). 

O Sistema Penitenciário Nacional, em uma pesquisa realizada entre 2003 e 2007, 

revelou que o sistema penitenciário tinha um contingente de 82.286 funcionários ativos, 

incluindo pessoal administrativo, guardas prisionais e pessoal terapêutico, distribuídos em 1779 

presídios. A grande maioria dos crimes cometidos por homens e mulheres no Brasil são 

relacionados a drogas. Para o gênero masculino, os crimes contra a vida (homicídio) e roubo 

são muito expressivos em número de ocorrências, enquanto o gênero feminino é orientado para 

roubo e furto. 

 

A EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 
 

A Lei de Execução das Sentenças Nº 7.210 (BRASIL, 1984) tem como objetivo fazer 

cumprir as disposições de uma sentença ou decisão penal e proporcionar as condições para a 

integração social harmoniosa das pessoas condenadas e internadas. A Seção V contém as regras 

sobre assistência educacional, que prevê o fornecimento obrigatório de educação básica 

integrada com o sistema educacional estadual e municipal na modalidade de educação de jovens 

e adultos. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no Artigo 205 que a educação, como direito 

de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, com o objetivo do pleno desenvolvimento do indivíduo, sua preparação para o 

exercício da cidadania e sua formação para o trabalho. No artigo 208, ele expressa que o dever 

do Estado de educar deve ser tornado efetivo através da garantia da educação básica obrigatória 

gratuita, incluindo sua provisão gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso a ela na 

idade apropriada. 

A LDB nº 9493/96 regulamenta a Constituição Federal, definindo que todo indivíduo 

tem o direito à educação primária e secundária. Ela estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional e do ensino escolar de disciplinas, que é desenvolvido principalmente através do ensino 

em suas próprias instituições. Sobre os princípios e objetivos da educação nacional, o Artigo 2 

estabelece que a educação, um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da 

liberdade e nos ideais da solidariedade humana, visa o pleno desenvolvimento do aprendiz, sua 

preparação para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho. 

A Resolução do Conselho Nacional de Política Penal e Penitenciária - CNPCP No. 

03/2009 fornece as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação nas prisões e o Parecer 

CNE/CEB No. 4/2010 apresenta as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens 

e adultos privados de liberdade nas prisões. Eles constituem uma estrutura legal para Y & A em 

locais de privação de liberdade no Brasil. 

O Decreto 7.626/2011 estabelece o Plano Estratégico para a Educação no Sistema 

Penitenciário. Estabelece o Plano Estratégico de Educação no Sistema Penitenciário - PEESP, 
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com o objetivo de expandir e qualificar a oferta de educação nas prisões. O PEESP incluirá a 

educação básica na forma de educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica 

e educação superior. 

O Plano Estadual de Educação no Sistema Penitenciário do Paraná foi publicado em 

2012 e estabelece que a regulamentação dos serviços educacionais no Sistema Penitenciário do 

Paraná se baseia nas Diretrizes Nacionais para a Prestação de Educação nos Presídios, 

aprovadas pela Resolução nº 3 de 11 de março de 2009. Com base no PEESP-PR (2012), foi 

desenvolvida e publicada em 2013 uma proposta pedagógico-curricular para a educação de 

jovens e adultos nos presídios paranaenses. Também serviu como referência para a construção 

das ações orientadoras sobre a regulamentação da escola prisional do Estado do Paraná, 

publicadas em 2014. Deve-se notar que, mesmo com dificuldades, o sistema penitenciário do 

Paraná é considerado um dos programas educacionais mais consolidados para detentos no 

Brasil, que iniciou este trabalho antes da determinação legal que rege este tipo de assistência. 

A partir da análise bibliográfica e documental, pode-se observar que a prática da 

educação no sistema penitenciário não é algo recente, mas pode ser analisada como uma 

discussão emergente considerando um cenário educacional em suas diferentes perspectivas de 

formação do indivíduo, que inclui seu desenvolvimento cultural e reintegração social que pode 

ser facilitado através da prática da educação física - um desempenho contextual não 

explicitamente expresso no contexto histórico da educação no sistema penitenciário. Pode-se 

portanto inferir que existem cinco aspectos legais principais que tratam da educação no sistema 

penitenciário. No entanto, a falta de uma integração específica com o trabalho pedagógico da 

educação física é evidente. Pensa-se que este pode ter sido um dos elementos que contribuiu 

para o fato de que a pesquisa de ação originalmente planejada para este estudo não foi 

totalmente desenvolvida. Além disso, é importante destacar a coexistência das especificidades 

de cada unidade prisional, sua gestão e sua concepção como um espaço de treinamento que deve 

ser ampliado de acordo com a realidade carcerária expressa no desenvolvimento do indivíduo 

privado de liberdade. 

 

DA REMIÇÃO POR ESTUDO 
 

Remição de pena é o instituto pelo qual são abatidos os dias e horas trabalhadas do 

preso, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto (não aberto ainda não há previsão 

legal), diminuindo, dessa forma, o tempo de prisão a qual lhe foi imposta. Esse tempo remido 

contará para sua progressão de regime, e para sua liberdade. 

Diante do exposto, a remição de pena é o benefício pelo qual o apenado pode remir 

sua pena, diante de algumas atividades praticadas como trabalho, estudo e leitura. Faz-se 

importante conceituar o instituto conforme lições de Mirabete: 

 
Um direito do condenado em reduzir pelo trabalho prisional o tempo de duração da 

pena privativa de liberdade cumprida em regime fechado ou semiaberto. Trata-se de 

um meio de abreviar ou extinguir parte da pena. Oferece-se ao preso um estímulo para 

corrigir-se, abreviando o tempo de cumprimento da sanção para que possa passar ao 

regime de liberdade condicional ou à liberdade definitiva (MIRABETE, 2009, p. 478). 

 

Mirabete (2004, p.517) entende remição de pena como uma forma de abreviar a 

quantidade da pena, e estimular o detento para poder mudar de regime, até chegar à sua 
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liberdade. Dentre o conceito da remição, faz importante saber o significado da palavra, alguns 

vocábulos, por terem sons idênticos, são chamados de palavras homófonas, podem, no momento 

da escrita, gerar dúvida, a qual pode levar a leitura a outro sentido, contudo não se deve 

confundir Remissão com Remição. 

A palavra escrita com "SS" vem do latim Remissio, e traz o sentido de perdão, renúncia 

e desistência. Já a palavra com "Ç” vem do verbo remir (ou redimir), significa pagamento, 

libertar, livrar, resgatar, salvar. (COSTA,2013). 

Barros, (2001, p.184) expõe que a remição serve para diminuir a pena, tanto quanto 

para agir como uma função de ressocialização, garantindo a volta no convívio social. 

O direito à remição foi trazido ao ordenamento jurídico através da Lei de Execução 

Penal (LEP), Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que primordialmente não trazia previsão 

legal para remição por estudo, apenas pelo trabalho. 

Em 2011 foi sancionada a lei (12.433/11) que alterou os artigos 126, 127 e 128 da LEP, 

(lei n°7.210/84 Lei de execução Penal), fazendo outras mudanças e também inserindo o instituto 

da remição por estudo. Contudo, a alteração legislativa se omitiu sobre a remição de pena por 

trabalho no regime aberto. Assim com a nova redação a remição por trabalho foi determinada 

somente no regime fechado e semiaberto: 

 
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá 

remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

I- 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino 

fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de 

requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 

II- 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser 

desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão 

ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de 

estudo serão definidas de forma a se compatibilizar. 

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos 

continuará a beneficiar-se com a remição. 

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) 

no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o 

cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de 

educação. 

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui 

liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de 

educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, 

observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. 

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. 

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e 

a defesa. ” (NR) 

 

 

Em 2013 a remição por leitura foi disciplinada pela Recomendação n. 44/2013 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 
Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: 

I - para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valorizadas e 

consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que 

ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, 
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esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao 

projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam 

oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público 

para esse fim; (Recomendação n. 44/2013). 
 

Com tantas mudanças, no decorrer do tempo, desde a criação da remição, pouco se 

falou da remição por trabalho em regime aberto. Dentre as alterações que foram obtidas, a lei 

foi omissa quanto ao assunto tratado na pesquisa. Perante o estudo, mostra-se claro a 

importância da remição de pena, no sistema prisional brasileiro, ainda que sejam necessárias 

mudanças para alcançar melhorias. 

Como citado, a remição é concedida mediante a realização de trabalhos, estudos ou 

por leitura, a qual segue em diante, algumas observações importantes sobre elas. A remição por 

trabalho no regime aberto seria um benefício incentivador para o apenado, pois a cada momento 

de sua vida na prisão, ele tem a oportunidade de se enquadrar nos benefícios oferecidos, de 

acordo com o seu comportamento e desempenho. A remição pelo trabalho no regime aberto 

seria um fator extra para o fato de incentivar a função ressocializadora da pena. 

A remição por trabalho está prevista na Lei de Execução Penal, que garante um dia de 

pena a menos para cada três dias de trabalho realizado. Diante a legislação a remição pelo 

trabalho é um direito de quem cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto. No que tange 

às formas que se expõe o trabalho, são diversas as realizadas pelos detentos, tanto braçal quanto 

artesanal; 

 
Não distingue a lei quanto à natureza do trabalho desenvolvido pelo condenado. 

Assim, a remição é obtida pelo trabalho interno ou externo, manual ou intelectual, 

agrícola ou industrial, não se excluindo o artesanal, desde que autorizado pela 

administração do estabelecimento penal. (MIRABETE, 1998, p.292). 

 

Conforme Barros, “o preso, como trabalhador, identifica-se com a sociedade. O 

homem livre trabalha o preso também ``. (2001, p.188). 

Na remição por estudo, de acordo com a legislação em vigor, o condenado que cumpre 

a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir um dia de pena a cada 12 horas de 

frequência escolar, previsto no art 126 § 1o- I. Já na remição por leitura, conforme redação 

Recomendação Nº 44 de 26/11/2013, os presos que cumprem pena no regime fechado, 

custodiados em penitenciárias federais de segurança máxima, deve ser estimulada como forma 

de atividade complementar, para apenados aos quais não sejam assegurados os direitos ao 

trabalho, educação e qualificação profissional. A cada obra lida possibilita a remição de quatro 

dias de pena, com o limite de doze obras por ano, somando no máximo 48 dias de remição por 

leitura por ano. 

 
Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: 

V - estimular, no âmbito das unidades prisionais estaduais e federais, como forma de 

atividade complementar, a remição pela leitura, notadamente para apenados aos quais 

não sejam assegurados os direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional, 

nos termos da Lei n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II, VI e VII), 

observando-se os seguintes aspectos: 

a) necessidade de constituição, por parte da autoridade penitenciária estadual ou 

federal, de projeto específico visando à remição pela leitura, atendendo a pressupostos 

de ordem objetiva e outros de ordem subjetiva 

e) procurar estabelecer, como critério objetivo, que o preso terá o prazo de 21 (vinte 

e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra, apresentando ao final do período resenha 
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a respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de 

4 (quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras efetivamente lidas e 

avaliadas, a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) 

meses, de acordo com a capacidade gerencial da unidade prisional; 

f) assegurar que a comissão organizadora do projeto analise, em prazo razoável, os 

trabalhos produzidos, observando aspectos relacionados à compreensão e 

compatibilidade do texto com o livro trabalhado. O resultado da avaliação deverá ser 

enviado, por ofício, ao Juiz de Execução Penal competente, a fim de que este decida 

sobre o aproveitamento da leitura realizada, contabilizando-se 4 (quatro) dias de 

remição de pena para os que alcançarem os objetivos propostos; 

 

A remição por estudo no regime aberto foi legalizada, deixando uma brecha para que 

possibilite a remição por trabalho também neste regime. Ora, não se vê motivo para permitir 

um e vedar outro, sendo o regime aberto um regime menos rigoroso a qual caberia este 

benefício. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Embora saibamos que a realidade do sistema penitenciário não corresponde fielmente 

ao espírito que inspirou a criação da Lei de Execução Penal, esta lei representou um grande 

passo em frente na busca de um tratamento digno dos presos condenados pelo sistema penal 

brasileiro. 

Em seu primeiro artigo, os objetivos da execução penal aparecem: "Art. 1: A finalidade 

da execução penal é dar efeito às disposições da sentença ou decisão penal e assegurar as 

condições para uma inserção social harmoniosa da pessoa condenada e do prisioneiro". 

Ao ler este artigo, fica claro que o objetivo principal da sentença, além do exercício do 

ius puniendi do Estado, é a reintegração da pessoa condenada à sociedade, uma vez cumprida a 

sentença. 

Para alcançar estes objetivos, a LEP forneceu suas próprias ferramentas, rodeada de 

aspectos modernos, e uma de suas inovações foi a remissão de sentenças através do trabalho. 

Vendo o trabalho como um meio de prevenir a violência e a marginalização, a LEP, 

com o objetivo de resgatar o prisioneiro de uma vida anterior de crime, modernizou o sistema 

penitenciário, dando ao prisioneiro a possibilidade de resgatar dias de sua sentença através do 

trabalho. 

O resgate também garante o cumprimento das disposições do Art. 5 da LEP, que 

consiste no princípio da individualização da sentença, como segue: "Art. 5 Os condenados são 

classificados de acordo com sua origem e personalidade, a fim de orientar a individualização 

da execução penal. 

O instituto de remissão é responsável por incentivar o condenado a participar das 

atividades realizadas dentro das prisões, a sair da ociosidade que prevalece nestes 

estabelecimentos e permitir ao condenado, no final de sua sentença, retornar à sociedade não só 

menos perigoso, mas também mais capaz de reconstruir sua vida longe do crime. 

Como foi exaustivamente explicado ao longo deste estudo, a LEP não prevê a 

aplicação do benefício da remissão no caso estudado, limitando a concessão apenas ao trabalho, 

de acordo com o art. 126 da LEP. Acontece que, nos anos seguintes à criação da LEP, juízes e 

acadêmicos perceberam que o estudo, tendo o mesmo objetivo que o trabalho, também deve ser 
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um meio para o condenado reduzir seu tempo na prisão, e começaram a adotar o critério análogo 

para conceder aos presos o benefício do estudo. 

Argumentando que não há nenhuma lacuna que possa ser fechada na lei por uma 

interpretação analógica ou mesmo extensiva, muitos acadêmicos têm argumentado que a 

remissão através do estudo não é possível. 

Outra razão para esta rejeição é que os prisioneiros só estudariam para ter sua pena 

reduzida, não para realmente mudar seu comportamento e se afastar de uma vida de crime. 

Apesar destas críticas, após inúmeras decisões a favor da remissão através de estudo e sem 

qualquer mudança no texto da LEP, o Supremo Tribunal de Justiça consolidou, através do 

Súmula 341, a ideia de que o estudo, juntamente com o trabalho, é um meio de remissão dos 

dias compridos para as pessoas condenadas. 

A LEP também prevê que um prisioneiro condenado por um delito grave tem seus 

direitos retirados, embora esta regra tenha sido muito debatida na literatura. 

Considerando que a grande maioria da população carcerária é composta por presos 

analfabetos ou semi-alfabetizados, a educação parece ser um excelente instrumento para 

melhorar a vida na prisão. A educação parece ser uma garantia para o prisioneiro, sendo um dos 

aspectos da assistência prevista no art. 10 da LEP. 

Complementando o artigo anterior, o art. 11 do mesmo título lista os aspectos que a 

assistência ao prisioneiro deve incluir. Desta forma, é possível perceber a preocupação do 

legislador penal em garantir que a pessoa condenada não seja privada do acesso à educação 

enquanto cumpre sua pena. 

Se aceitarmos que o prisioneiro retornará à sociedade livre após cumprir sua pena, e 

que sua nova participação deve ser livre de novos vícios adquiridos em instituições penais, seria 

muito mais fácil entender a importância de ocupar o tempo do prisioneiro não apenas com 

trabalho manual, mas também com trabalho em sua forma intelectual. 

Lembremos que isto é um incentivo para o prisioneiro não cometer novos crimes, para 

levar uma vida diferente daquela que ele tinha antes da sentença. Não devemos esquecer que o 

objetivo principal da educação é influenciar uma melhoria na personalidade do condenado, 

direcionando sua atenção para algo benéfico para si mesmo, tanto no sentido de aprender coisas 

novas como no sentido de ver seu tempo na prisão reduzido por seus próprios esforços, dando 

ao seu estudo um caráter compensatório. 

Do exposto acima, podemos concluir que o trabalho e o estudo são meios eficazes no 

tratamento dos presos se estiverem em harmonia com o objetivo de proporcionar-lhes as 

condições para sua reintegração na sociedade. A doutrina que vai contra este entendimento será 

de natureza acadêmica, levando em conta que a remissão para os estudos se tornou um direito 

do prisioneiro previsto na ordem jurídica através do sumário 341, desencorajando aqueles que 

estavam desfavoravelmente dispostos à concessão do benefício. 

 

 

REFERÊNCIAS 

BARREIROS, João. O Desenvolvimento Motor como Área Emergente do Conhecimento. Faculdade de 

Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa. Disponível em: 

<http://www.fmh.utl.pt/motricidade>. Acesso em 10 de julho de 2022. 

BETTI, Irene Conceição Rangel. Esporte na escola: mas é só isso, professor? Revista Motriz, vol.1, n. 1, 

junho/1999, p. 25 -31. 

BETTI, Mauro. Educação Física e Sociedade. São Paulo, Movimento, 1991. 

http://www.fmh.utl.pt/motricidade


 

Florianópolis, Ed.13, n.02, Julho/2022 - ISSN/2675-5203 
43 

BRACHT, Valter. Educação Física: a busca da autonomia pedagógica. Revista da Educação Física/UEM, Maringá, 

v.1, n.1, p. 12-18, 1989. 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 

MEC/SEF, 1998. 

CARREIRA, Denise Relatório Nacional para o Direito Humano à Educação: Educação nas Prisões Brasileiras / 

Denise Carreira e Suelaine Carneiro – São Paulo: Plataforma DhESCA Brasil, 2009.116 p. 

CEARÁ. Secretaria da Educação. Metodologias de Apoio: matrizes curriculares para ensino médio. -Fortaleza: 

SEDUC, 2009. (Coleção Escola Aprendente – Volume I) 128p; il. 

COUTINHO, Nilton Ferreira. Basquetebol na Escola: da iniciação ao treinamento. Rio de Janeiro, Sprint, 2001. 

DAIUTO, Moacyr. Basquetebol: metodologia do ensino. 4ª. ed. São Paulo, Companhia, Brasil, 1974. 

DARIDO, Suraya Cristina. II. RANGEL, Irene Conceição Andrade. III. Educação Física na Escola: Implicações 

para a Prática Pedagógica. Rio de Janeiro, 2005. 

GALVÃO, Zenaide; RODRIGUES, Luiz Henrique; SILVA, Eduardo V. M. e. Esporte. In: DARIDO, Suraya C.; 

RANGEL, Irene C. A. (coord.). Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2005, p.176-198. 

GOMES, L.F(Org.). Código Processual Penal e Constituição Federal. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006. 

LIMA, Gilberto Barros. Esporte como ferramenta na Reinserção Social. Disponível em: 

http://www.mundori.com/home/view.asp?noticia=2033. Acesso em 10 de julho de 2022.. 

MORIN, Edgar. Educar para Condição Humana. Reformar o pensamento. Sete edições, Rio de Janeiro, 2002. 

NEVES, Edmar Souza das, et al. Educação Física nas escolas do cárcere. III Congresso de Ciência do Desporto. 

Disponível em: 

http://cev.org.br/biblioteca/educacao-fisica-escola-carcere/. Acesso em 10 de julho de 2022.. 

SENAC. Método de ensino para os conteúdos da Educação Física Escolar: conteúdos específicos, 2009. 

TUBINO, Manoel J. Gomes: Metodologia Científica do Treinamento Desportivo. São Paulo, Ibrasa, 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mundori.com/home/view.asp?paNoticia=2033
http://www.mundori.com/home/view.asp?paNoticia=2033
http://www.mundori.com/home/view.asp?paNoticia=2033
http://cev.org.br/biblioteca/educacao-fisica-escola-carcere/


 

Florianópolis, Ed.13, n.02, Julho/2022 - ISSN/2675-5203 
44 

A EDUCAÇÃO COMO FORMA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS 

EDUCATION AS A FORM OF RE-SOCIALIZATION FOR INMATES 

EDUCACIÓN COMO FORMA DE RESOCIALIZACIÓN DE LOS RECLUSOS 

 

Arlan Marquezzan  

arlanmarquezzan@gmail.com 

 
MARQUEZZAN, Arlan. A educação como forma de ressocialização de detentos. Revista 

International Integralize Scientific, Ed.12, n.1, p. 44 – 55, julho/2022. ISSN/2675 – 5203.  

 
RESUMO 

Este estudo visa discutir o fracasso do sistema penitenciário e a eficácia da punição. Para isso, aborda as funções 

da punição e os desafios do processo de ressocialização. O sistema penitenciário brasileiro representa uma 

realidade que está totalmente dissociada dos princípios que norteiam a execução da sentença. O artigo visa abordar, 

de forma geral, a eficácia das penas de prisão na ressocialização do preso, discutindo brevemente a história das 

sentenças, bem como seus fundamentos e objetivos. Será feita uma breve análise do sistema penitenciário 

brasileiro, com o objetivo de concluir se há uma ressocialização efetiva nas prisões da capital. Para tanto, foram 

realizadas pesquisas doutrinárias em livros e artigos eletrônicos sobre o assunto, bem como pesquisas qualitativas 

na área, a fim de fornecer uma base sólida para o artigo em questão. 

Palavras-chaves: Organização. Carcerária. Ressocialização. Presidiários 

 

ABSTRACT 

This study aims to discuss the failure of the prison system and the effectiveness of punishment. To this end, it 

addresses the functions of punishment and the challenges of the resocialization process. The Brazilian penitentiary 

system represents a reality that is totally dissociated from the principles that guide the execution of the sentence. 

The article aims to address, in a general way, the effectiveness of prison sentences in the resocialization of the 

prisoner, briefly discussing the history of sentencing, as well as its foundations and objectives. A brief analysis of 

the Brazilian penitentiary system will be made, aiming to conclude if there is an effective re-socialization in the 

prisons of the capital. To this end, doctrinal research was carried out in books and electronic articles on the subject, 

as well as qualitative research in the area, in order to provide a solid base for the article in question. 

Keywords: Organization. incarcerated. Resocialization. inmates 

 

ABSTRACTO 

Este estudio pretende discutir el fracaso del sistema penitenciario y la eficacia del castigo. Para ello, aborda las 

funciones del castigo y los retos del proceso de resocialización. El sistema penitenciario brasileño representa una 

realidad totalmente disociada de los principios que guían la ejecución de la pena. El artículo pretende abordar, de 

forma general, la eficacia de las penas privativas de libertad en la resocialización del recluso, discutiendo 

brevemente la historia de las penas, así como sus fundamentos y objetivos. Se hará un breve análisis del sistema 

penitenciario brasileño, con el objetivo de concluir si existe una efectiva resocialización en las cárceles de la 

capital. Para ello, se realizaron investigaciones doctrinales en libros y artículos electrónicos sobre el tema, así como 

investigaciones cualitativas en el área, con el fin de proporcionar una base sólida para el artículo en cuestión. 

Palabras-clave: Organización. encarcelado Resocialización. presos 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Brasil, país que possui extensões de escalas continentais, sempre foi conhecido pelas 

suas riquezas naturais, pelo seu povo hospitaleiro, pelo seu futebol e por suas festas, como o tão 

conhecido carnaval. Toda a nossa cultura faz com que o nosso país esteja entre os quarenta 

países mais visitados de todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Turismo. 

E o número de turistas em nosso país aumentou significativamente nos anos de 2014 e 

de 2016, épocas nas quais o Brasil sediou a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de Verão, 

respectivamente. 

Sem dúvida, desde que emergiu como anfitrião desses dois importantes eventos, o 

Estado Brasileiro fez esforços infinitos para mostrar ao mundo que seu país poderia manter o 
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evento de força espetacular. Infelizmente, por trás dos enormes estádios e locais que foram 

construídos, encontram-se algumas das instalações penitenciárias mais miseráveis do mundo. 

As penitenciárias lotadas e celas sem janelas, geralmente compartilhadas por 25 

homens, forçados a dormir no chão, infestado de doenças e cheiros de urina, está bem longe da 

realidade mostrada pelas imagens glamourosas que o resto do mundo viu na época da realização 

desses eventos. 

O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo (INFOPEN,2016). 

Embora abrigue mais de duzentos milhões de pessoas, sua taxa de encarceramento está 

crescendo mais rapidamente do que sua população total. Hoje, mais de seiscentos mil presos 

ocupam espaço celular projetado para aproximadamente trezentos e cinquenta mil. 

E mais: estima-se que, se os níveis de encarceramento permanecem os mesmos 

apresentados nas últimas duas décadas, em 2022 o Brasil ultrapassou o número de um milhão 

de presos, o que pode ser considerado um problema, segundo dados divulgados pelo Mapa de 

encarceramento. 

Nos últimos vinte anos, as prisões do Brasil foram atormentadas por violações crônicas 

dos direitos humanos, o que contraria diversos dispositivos legais. Em nível nacional, nossa 

Carta Magna reservou 32 incisos do artigo 5º, que trata das garantias fundamentais do cidadão, 

para a proteção das garantias do homem preso, enunciando que “ninguém será submetido à 

tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (CF, artigo 5º, III). 

De acordo com o Conjunto de Princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas 

a qualquer forma de detenção ou prisão (Resolução nº43/173, de 9 de dezembro de 1988): “a 

pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão deve ser tratada com humanidade e com 

respeito da dignidade inerente ao ser humano” e, “no caso de sujeição de uma pessoa a qualquer 

forma de detenção ou prisão nenhuma restrição ou derrogação pode ser admitida aos direitos 

do homem reconhecidos ou em vigor num Estado ao abrigo das leis, convenções, regulamentos 

ou costumes, sob o pretexto de que o presente Conjunto de Princípios não reconhece esses 

direitos ou os reconhece em menor grau”. 

Assim, configurando-se como qualidade inerente a todo ser humano, sob o aspecto 

positivo, a dignidade humana é o que garante o direito de todo ser humano de desenvolver sua 

personalidade de forma plena; sob o prisma negativo, a dignidade humana é o que garante que 

a pessoa não pode ser objeto de ofensas e humilhações, nem a tratamento degradante e 

desumano. Assim, “até o mais vil, o homem mais detestável, o criminoso mais frio e cruel é 

portador desse valor” (GRECO, 2015, p. 65). 

No entanto, o que vem ocorrendo na prática, são as constantes violações dos direitos. 

A partir do momento em que o preso passa à tutela do Estado, ele não perde apenas o seu direito 

de liberdade, e sim todos os outros que não foram atingidos pela prisão, passando a ter um 

tratamento inaceitável e a sofrer os mais variados tipos de castigos que acarretam a degradação 

de sua personalidade e perda de sua dignidade. 

De fato, o sistema penitenciário reflete uma política defensivista, ancorada na busca 

pela ordem, pela disciplina e pela segurança social, em detrimento, não raras vezes, de garantias 

mínimas do preso (BITTENCOURT, 2011). 

A contenção da criminalidade passa necessariamente pela melhoria do sistema 

penitenciário e das condições das prisões, porquanto, hoje, no Brasil, os estabelecimentos 

prisionais, em sua maioria, não reúnem as mínimas condições de estabelecerem um projeto 
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ressocializador, além de, ao contrário, contribuírem com os prejuízos causados pela 

criminalidade, inclusive econômicos. 

Desta forma, é mister a necessidade de encontrar uma solução para esse grande 

problema, missão tomada por este trabalho. Neste espaço, buscaremos estudar o papel das 

parcerias públicas privadas, para aumentar a qualidade dos presídios, através da aplicação do 

direito à atribuição de trabalho e sua remuneração como forma de contribuir para a 

ressocialização do sujeito em cumprimento de pena. A escolha do tema se deu pela necessidade 

de identificar como a efetiva aplicação dos direitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal 

são de suma importância para que após o término da pena, o indivíduo seja reintegrado à 

sociedade. 

Insta salientar que a lei 7.210/84, denominada Lei de Execução Penal, tem como 

objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para 

a harmônica integração social do condenado e do internado, conforme disposto em seu artigo 

1°. 

A relevância econômica, política, social e jurídica da matéria se justifica na tamanha 

importância que o tema tem dentro da nossa sociedade, tendo em vista que a superlotação 

carcerária é um problema de toda a sociedade, afetando a todos que convivem nela. 

Essa definição vai servir de orientação às instâncias ordinárias da Justiça, para a 

solução de casos fundados na mesma controvérsia e terá importante reflexo na admissibilidade 

de recursos para o Superior Tribunal de Justiça e em outras situações processuais, evitando 

também possíveis decisões injustas. 

O presente trabalho, na sua parte metodológica de pesquisa é composto, quanto ao 

modo de abordagem, como pesquisa qualitativa, uma vez que trata da investigação do público 

pesquisado com o objetivo de compreendê-las em profundidade. Este é um tipo de pesquisa 

social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo (THIOLLENT, 1988, p. 15). 

No que se refere ao seu objetivo, consiste em pesquisa exploratória, pois busca o 

aumento da experiência e uma melhor compreensão do problema a ser investigado através de 

pesquisas bibliográficas ou estudo do caso. (GIL, 2006, pág. 45). 

O método de pesquisa será o dedutivo, onde, através de um processo de análise de 

informações, será obtida uma conclusão Segundo Lima (1980, p. 55) “O pensamento hipotético-

dedutivo trabalha sempre no sentido de inventar teorias para explicar a realidade (a teoria pode 

ser, no começo, um simples diagrama ou desenho)”. 

No que tange aos procedimentos técnicos adotados na pesquisa, pode ser definida 

como pesquisa bibliográfica, uma vez que este tipo de pesquisa perpassa todos os momentos do 

trabalho acadêmico e é utilizada em todas as pesquisas como base na compilação de materiais 

como livros, artigos, dentre outros. 

 

 

 

EVOLUÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 
 



 

Florianópolis, Ed.13, n.02, Julho/2022 - ISSN/2675-5203 
47 

A prisão é vista como um local de punição. Há lá homens e mulheres que merecem ser 

punidos. É claro que tudo isso acontece porque a lei o permite, há uma legalidade. Em nenhum 

momento nos sentimos responsáveis por estas vidas. 

Em nosso mundo neo-liberal-democrático, onde o Estado está diariamente ausente de 

suas funções, a prisão aparece como a única alternativa para controlar os criminosos, para conter 

as massas, para disciplinar os indisciplinados. Vivendo em uma sociedade estratificada pela 

classe, com grande desigualdade social e privação histórica, exigimos desesperadamente a 

construção de mais prisões. Dados os alarmantes índices de violência, queremos mais 

intervenção policial a cada dia. 

A punição neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: ela afirma remediar com mais 

polícia e estado prisional o menor estado econômico e social que é a própria causa da escalada 

generalizada da insegurança objetiva e subjetiva em todos os países (...). ), a sanção neoliberal 

é ainda mais sedutora e fatal quando aplicada em países que são ambos afetados por fortes 

desigualdades nas condições de vida e oportunidades e carecem de tradições e instituições 

democráticas capazes de amortecer os choques causados pela mutação do trabalho e do 

indivíduo no limiar do novo século (WACQUANT, 2001, p.7). ). 

Em seus primeiros tempos, o sistema de bem-estar social não se preocupava em 

corrigir os erros dos acusados e seu único objetivo era usar seus centros de detenção para 

corrigir o comportamento dos escravos que não agiam de acordo com as ordens de seus 

proprietários. Além disso, até 1822, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal e não possuía 

seu próprio código penal. 

Em 1824, com a promulgação da nova Constituição, teve início a reforma legislativa 

do Brasil, já que o país era agora independente de Portugal. Com a nova Constituição, era 

proibido chicotear, torturar, passar a ferro ou qualquer outro tipo de punição cruel. Além disso, 

o diploma determinou que as prisões devem ser "seguras, limpas e bem ventiladas, e que deve 

haver várias casas para a separação dos acusados, de acordo com as circunstâncias e a natureza 

de seus crimes". 

Entretanto, estas mudanças só se aplicam a homens livres, e os escravos continuam a 

ser submetidos a todo tipo de tratamento desumano. Com a entrada em vigor do Código Penal 

Imperial em 1930, foram introduzidas duas formas de prisão, a prisão simples e a prisão com 

trabalho, caso em que poderia ser prisão perpétua. Além desses desenvolvimentos legislativos, 

as sentenças de morte e as sentenças de cozinha também foram retidas no sistema judicial. 

No entanto, as disposições trazidas por esse Código pouco se encaixavam com a 

realidade brasileira, tendo em vista que o Brasil possuía poucos espaços para a realização das 

atividades laborais. Essa dificuldade era bem conhecida e o próprio Código Penal, em seu artigo 

49, admitia essa falha do sistema, prevendo uma alternativa para as penas de prisão de trabalho, 

nos casos onde não houvessem estabelecimentos disponíveis, conforme in verbis: 

 

Art. 49. Enquanto se não estabelecerem as prisões com as comodidades, e arranjos 

necessários para o trabalho dos réus, às penas de prisão com trabalho serão 

substituídas pela de prisão simples, acrescentando-se em tal caso a está mais a sexta 

parte do tempo, por que aquelas deveriam impor-se. 

 

O Código Penal do Império pouco supria as necessidades do sistema penal brasileiro 

e necessitava de reformas urgentes. Com as suas leis severas e a falta de preocupação com as 



 

Florianópolis, Ed.13, n.02, Julho/2022 - ISSN/2675-5203 
48 

condições humanitárias das penitenciárias, os presos passaram a ser “depositados” dentro de 

celas imundas e sem condições dignas de sobrevivência. Pensando em solucionar esse problema 

que estava surgindo foi criada, em 1828, a Lei Imperial de 1º de outubro. 

Porém, o Código Penal de 1980 não cuidou de um problema que já era presente no 

Código de 1930; a escassez de estabelecimentos para o efetivo cumprimento das penas de 

trabalhos previstas no Código. Novamente, visto que os Sistemas Americanos não visavam a 

realidade brasileira, o legislador se vê obrigado a adaptar a lei e criar exceções em alguns casos 

de cumprimento dessas penas, conforme segue: 

 
Art. 409. Enquanto não entrar em inteira execução o sistema penitenciário, a pena de 

prisão cellular será cumprida como a de prisão com trabalho nos estabelecimentos 

penitenciários existentes, segundo o regimen actual; e nos logares em que os não 

houver, será convertida em prisão simples, com argumento da sexta parte do tempo. 

§ 1º A pena de prisão simples em que for convertida a de prisão cellular poderá ser 

cumprida fora do logar do crime, ou do domicílio do condenado, si nelle não existirem 

casas de prisão cômodas e seguras, devendo o juiz designar na sentença o logar onde 

a pena terá de ser cumprida. 

 
O que era previsto em lei e o que era aplicado efetivamente representavam duas 

realidades totalmente distintas. Segundo Fernando Salla, no ano de 1906, foram condenados 

976 presos, no estado de São Paulo, à prisão privativa de liberdade, porém, existiam apenas 160 

vagas para esse tipo de prisão no estado. 

Em 1920, o Brasil se tornou o primeiro país latino-americano a incorporar o design do 

polo telefônico em sua Casa de Detenção (Prisão do Carandiru) em São Paulo. Após a 

conclusão, em 1956, esta instalação foi elogiada como a prisão modelo do país porque cumpria 

com seu código criminal de 1890. Em 1992, Carandiru ganhou notoriedade por sua superlotação 

severa e violência; consequentemente, tornou-se conhecida como uma das prisões mais 

perigosas do mundo. 

No mesmo ano, o famoso massacre de Carandiru, desencadeado por uma revolta de 

prisioneiros por causa da superlotação da prisão, ilustrou o verdadeiro reflexo do horrível 

sistema penitenciário brasileiro. As centenas de assassinatos de prisioneiros por policiais 

receberam atenção mundial; ainda, não conseguiu estabelecer mudanças substanciais nas 

prisões modernas. De fato, uma pesquisa de opinião pública realizada após o massacre mostrou 

que um número significativo de pessoas apoiou as ações brutais tomadas pela polícia e não quis 

imediatamente responsabilizar os funcionários pelos assassinatos. 

Após a transição do Brasil para uma democracia plena, os crimes tiveram um enorme 

impacto no discurso político, e a defesa dos direitos civis era vista como defesa da 

criminalidade. No final, os políticos que foram “brandos” com essa pauta não foram eleitos, e 

aqueles que favoreceram medidas mais duras estavam assegurando assentos políticos. Em 2014, 

tendências semelhantes mostraram que a maior preocupação pública do Brasil era o crime e que 

muitas pessoas não se comoveram com o fato de a polícia ter matado indivíduos considerados 

criminosos. 

 

 

AS DIFICULDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO 

O tema ressocialização vem sendo bem discutido dentro da esfera penal, 
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principalmente quanto à sua eficácia. Com base na Lei de Execuções Penais – LEP, as penas de 

prisão não têm como objetivo apenas castigar os condenados, mas dar a eles condições para que 

possam ser reintegrados à sociedade de maneira efetiva. Entretanto, no Brasil as prisões não 

apresentam condições para a realização do trabalho de recuperação dos presos. O sistema 

carcerário tem como finalidade proteger, reeducar e reintegrar o detento para o convívio em 

sociedade. Porém, há diversas contradições nessas finalidades. O que seria algo positivo, vendo 

se transformando em negativo. 

A realidade desse fato é verificada visto que a reeducação objetivada pelo estado, na 

prática, não acontece, pois o que tem sido a principal preocupação do sistema penitenciário, ao 

receber um indivíduo condenado ,não é a sua reeducação, e, sim, a privação de liberdade sem 

fins objetivos. 

A reintegração se faz através de um projeto de política penitenciária que tenha como 

finalidade recuperar os indivíduos apenados para que estes possam, quando saírem da 

penitenciária, serem reintegrados ao convívio social. As penitenciárias no Brasil encontram-se 

num estado preocupante onde faltam muitas vezes as condições mínimas necessárias para se 

tratar da recuperação desses indivíduos. Para Jhéssica Luara (2014, online): 

 

A prisão, ao contrário do que ela é, deveria representar um aparelho disciplinar em 

que os apenados se veriam isolados da sociedade como forma de repensar seus atos 

imorais e ilegais. No entanto, a prisão representa uma relação de hierarquia de uns em 

detrimento de outros, onde os primeiros vigiam, reprimem, isolam, enquanto estes 

submetem-se a todo tipo de tratamento desumano em consequência de sua má 

conduta. O sistema penitenciário brasileiro, ao invés de ressocializar, acaba por 

condenar ainda mais o indivíduo para além de sua condenação, renegando o seu direito 

a uma nova oportunidade na sociedade após cumprida a sua pena. Certo é que na 

penitenciária há projetos para reduzir a pena do condenado, no entanto, apesar de 

serem importantes instrumentos para garantir dignidade ao apenado, ainda não é capaz 

de, por si só, garantir sua ressocialização, eis que de caráter mais social que jurídico. 

 

Por conseguinte, o modo aplicado, hodiernamente, para ressocializar o apenado deve 

ser repensado, uma vez que somente a pena privativa de liberdade não o ressocializa. O modelo 

ressocializador propugna, portanto, pela neutralização, na medida do possível, dos efeitos 

nocivos inerentes ao castigo, por meio de uma melhora substancial ao seu regime de 

cumprimento e de execução e, sobretudo, sugere uma intervenção positiva no condenado que, 

longe de estigmatizá-lo com uma marca indelével, o habilite para integrar-se e participar da 

sociedade, de forma digna e ativa, sem traumas, limitações ou condicionamentos especiais. 

(MOLINA, 1992, p.383). 

A ausência de uma prestação eficaz por parte do Estado no fornecimento dos direitos 

básicos do cidadão, tais como: saúde, educação, alimentação etc. Toda essa ausência é 

correlacionada e impede severamente qualquer tipo de intenção de se ressocializar, falar sobre 

o assunto não é fácil, e por parte do Estado em não averiguar e certificar as situações em que 

possa levar discussão sobre o assunto, sempre revela o que já sabemos, mas que para o bem da 

verdade não é justificativo, afinal o problema se baseia na razão da sociedade do país. Fato esse 

inclusive, que nos revela que igual preocupação deve ser atribuída para a questão da 

socialização. 

Outro dilema presente no tocante à reabilitação refere-se ao trabalho. Sendo o trabalho 

uma atividade importante para a vida de qualquer ser humano, para os prisioneiros, ele pode 
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também às vezes existir como um castigo. “A oportunidade de exercer algum trabalho na cadeia 

adquire em determinados contextos o caráter de uma regalia, além de significar uma forma de 

diferenciação entre os presos” (RAMALHO, 1979, p. 108). 

Mesmo fazendo parte dos programas de reabilitação, hoje, nas prisões, o trabalho ainda 

é insuficiente para atender a todos aqueles que se encontram cumprindo pena. Quando existe, 

são atividades que não requerem nenhum tipo de qualificação e, por sua vez, não preparam os 

indivíduos para nenhum tipo de atividade produtiva compatível com as exigências do mercado; 

em outras palavras, não profissionalizam. Além disso, os salários pagos são ínfimos. 

Desejaram-se ressocializar o preso tem que estar ciente de que a prisão se mostrou até 

o momento incapaz disso por não superar o antagonismo: prisão/isolamento e preparação para 

a vida em sociedade. Dificilmente, sem alterar o modelo de punição, alcançaremos esse 

objetivo. Ademais, precisaríamos arquitetar uma sociedade mais ética e justa, pois “o próprio 

preso cobrará da sociedade o esforço para que ela se torne mais ética. Ele não vê esse esforço, 

a começar pela própria Justiça. 

Dado estes fatos, é que se faz jus ao desenvolvimento do estudo aprofundado acerca 

das diversas dificuldades que sofrem os presos, sendo eles muitas vezes tratados em péssimas 

condições dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, afetando a sua futura ressocialização 

de maneira nada positiva. O estudo torna-se mais importante ainda, já que a sociedade fecha os 

olhos para a atual situação carcerária e fica cada dia mais alheia à situação do ex- detento. 

Reconhece-se que o sistema prisional como um todo está falido. Celas superlotadas e 

sem higiene, insalubres, presos ociosos, má alimentação, maus tratos, proliferação de doenças, 

entrada livre de drogas, corrupção e falta de preparo dos agentes penitenciários e de outros 

funcionários dos presídios. Sem contar os casos de promiscuidade e prostituição. Isso tudo e 

mais um pouco, aliado à falta de estrutura e de vontade governamental para investir, compõem 

o retrato de qualquer presídio no Brasil. 

Novas alternativas estão sendo estudadas para que o Estado cumpra seu papel de 

reabilitar indivíduos antes de devolvê-los à sociedade. Uma dessas alternativas é a privatização 

dos presídios. 

No presente capítulo iremos abordar o principal tema deste trabalho que envolve duas 

importantes variáveis: a ressocialização e a privatização. Desta forma, buscaremos entender os 

seus conceitos e, após, entender como a última pode ser usada como fonte e caminho para se 

alcançar a primeira. 

Privatizar nada mais é do que terceirizar serviços, reproduzindo o papel do governo 

dando importância ao setor privado, que ocorre em regime de contrato ou a venda a particulares 

de funções e empresas anteriormente controladas pelos governos ou de sua propriedade” 

(HANKE, 1987, p. 124). É entregar um serviço público para ser executado por um terceiro 

mediante compensação remuneratória que pode se dar de diferentes formas, contratando 

empresas privadas para construir, financiar e operar determinados serviços públicos. 

O aumento no interesse pela privatização, que vem acontecendo no mundo todo, se dá 

principalmente pela evidência de aumento da eficácia dos serviços públicos, produzindo níveis 

de qualidade mais altos a custos mais baixos, por isso, a privatização tem sido sugerida como 

elemento de política econômica para funcionar como instrumento de aumento da eficiência das 

atividades econômicas, sejam elas típicas de governo ou não (SAVAS, 2000, p. 125). 

O estudioso Fernando Capez acredita que a privatização do sistema penitenciário é a 
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melhor solução para melhora das condições de vida dos detentos: 

 

É melhor que esse lixo que existe hoje. Nós temos depósitos humanos, escolas de 

crime, fábrica de rebeliões. O estado não tem recursos para gerir, para construir os 

presídios. A privatização deve ser enfrentada não do ponto de vista ideológico ou 

jurídico, se sou a favor ou contra. Tem que ser enfrentada como uma necessidade 

absolutamente insuperável. Ou privatizamos os presídios; aumentamos o número de 

presídios; melhoramos as condições de vida e da readaptação social do preso sem 

necessidade do investimento do Estado, ou vamos continuar assistindo essas cenas 

que envergonham nossa nação perante o mundo. Portanto, a privatização não é uma 

questão de escolha, mas uma necessidade indiscutível é um fato. (CAPEZ, 2009). 

 

No entanto, o primeiro ponto a ser abordado quando se trata da privatização seria a 

análise da constitucionalidade do tema. Por ser a Constituição da República a lei maior do país, 

não é possível que uma alteração tão grande no sistema carcerário seja feita sem essa análise. 

No Título III – Da Organização do Estado, a Constituição da República, foram 

estabelecidas diversas normas que regem a política administrativa, os bens públicos e as 

competências dos entes federativos. Ao realizar um estudo nas citadas normas constitucionais, 

não foi encontrada nenhuma obrigatoriedade quando a administração dos presídios como uma 

atividade exclusiva da União, Estados ou Municípios. Assim, de forma inicial, não são 

encontrados impedimentos constitucionais para a proposta de privatização das penitenciárias. 

Ainda nesse sentido, a Lei de Execução Penal - Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984-, 

não proíbe de forma expressa a privatização. Muito pelo contrário, a referida lei, em seu artigo 

34 o § 2º, autoriza de forma expressa a possibilidade de formação de convênios entre o Poder 

Público com a iniciativa privada, visando a implantação de oficinas de trabalho. 

Diante do exposto, resta a pergunta: como poderia a privatização ajudar a diminuir os 

impactos destes problemas? As parcerias público-privadas seriam capazes de redistribuir a 

superlotação carcerária, melhorar as condições de vida dos presos e ajudar na ressocialização 

dos presos? 

Para responder essa questão é necessário, em primeiro lugar, entender como 

funcionaria as penitenciárias privadas. Nas palavras de MEIRELES (2017, online): 

 
A parceria com a iniciativa privada em relação a um presídio é feita numa das 

modalidades das PPPs, chamada concessão administrativa. Nela, uma empresa será 

responsável por tudo o que o Estado antes tinha dever de fornecer: desde a construção 

da estrutura, até a contratação de funcionários e administração da penitenciária. 

Apesar disso, a PPP não anula a ação do poder público, que deve continuar fornecendo 

policiais para agir nas penitenciárias e fiscalizando as ações da empresa responsável 

pela administração do local. 

Para que haja essa parceria, deve haver um investimento da empresa privada de no 

mínimo R $20 milhões. Esse investimento será pago de volta à empresa pelo Estado 

no decorrer dos termos do contrato, que deve ter duração de 5 a 35 anos. É importante 

salientar que cada contrato é realizado individualmente, podendo haver várias 

diferenças entre eles. Ao Estado cabe zelar pelo cumprimento do contrato, os serviços 

que assumiu e pela qualidade da infraestrutura do presídio. Fora isso, cabe ao poder 

público pagar um valor pela reclusão de cada detento à empresa privada. 

 

Caso essas parcerias fossem firmadas, a população carcerária seria melhor distribuída, 

tendo em vista que as empresas privadas seriam responsáveis pela construção de novos locais. 

No entanto, não significa dizer que as condições de vida, higiene e saúde melhoraram 

automaticamente. 
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Isto porque, a melhora das condições de vida dos presidiários não é uma ação a ser 

tomada apenas pelas empresas, mas sim em conjunto com o Estado. De nada adiantaria a 

construção de novos prédios e realocação de presos se o Estado não efetivasse o seu papel 

fiscalizador e efetivasse medidas. O Estado, mesmo com a criação de presídios privados, ainda 

teria a obrigação de fiscalizar o fornecimento e qualidade dos alimentos, roupas, os trabalhos 

realizados pelos detentos e etc. A fiscalização continuaria a ser uma premissa do poder público. 

Mais a mais, questiona-se o impacto das penitenciárias privadas na taxa de 

ressocialização e reincidência dos presos. Estudos e a experiência com as duas penitenciárias 

privadas brasileiras, apontam que sim. Nos presídios com participação da iniciativa privada, os 

índices de ressocialização dos presos são bem maiores, pelo menos nos primeiros anos dos 

presídios, que os presídios públicos. Isso acontece porque há mais programas de estudos e 

empregos do que nos presídios públicos. E isso faz com que os presos se dediquem e fiquem 

aptos para voltarem ao convívio social. 

 

A EDUCAÇÃO COMO FORMA DE RESSOCIALIZAÇÃO 

A Constituição Federal, nos artigos 205 a 214 ampara a população carcerária com 

princípios e bases da educação nacional, tendo em vista que o condenado necessita estar 

recuperado ao sair do estabelecimento presidiário, tendo a capacidade de reintegração à 

sociedade para não mais infringir a lei, admitindo a relevância do papel de ressocialização das 

instituições penitenciárias. 

No artigo 208 o direito à Educação propõe que é dever do Estado fornecer educação 

básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 

progressiva universalização do ensino médio gratuito; atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; acesso aos níveis 

mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade; O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não-oferecimento do ensino 

obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente. Compete ao Poder Público recensear os educando no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola: 

 
[...] a presença da educação na Carta Suprema ultrapassa a seção no qual foi 

depositada. Esparrama-me ao longo de todo o articulado constitucional, em vários 

dispositivos que tocam direta e indiretamente o assunto. [...] na realidade, a educação 

é o caminho para o homem evoluir. Por isso é um direito público subjetivo, e em 

contrapartida, um dever do Estado e do grupo familiar. (BULOS, 2010, p. 1544-1545). 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) garante o direito à educação às 

pessoas presas, pelo ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal (1988), pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (1996), pela Lei de Execução Penal (1984). Em 10 de outubro 

de 1948, foi adotada a Declaração dos Direitos Humanos que trouxe questões de grande 

importância para todos, no seu artigo 26 o direito a educação sem discriminação de raça, cor e 

religião. 

 
Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. 17 A instrução elementar será obrigatória. A 
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instrução técnico profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 

está baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 

direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 

religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 

paz. (DUDH, 1948). 

 

A Constituição Federal a Assistência Educacional no art. 205 apresenta em resumo, 

afirmando que a educação é direito de todos e dever do estado e da família. Esse amparo deve 

ser promovido e incentivado buscando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para ser inserido no mercado de trabalho. 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL, 1988). 

 

Assim, a Lei de Execução Penal em seu art. 17, garante ao preso o acesso à educação, 

e dispõe que assistência educacional diz respeito à instrução escolar e formação profissional do 

preso e do internado. Desta forma, é assegurado o ensino de 1º grau, o ensino médio, regular ou 

supletivo, com formação geral ou profissional. 

 
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado. 

Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da 

Unidade Federativa. 

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 

aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino 

profissional adequado à sua condição. 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades 

públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Art. 

21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma 

biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, 

recreativos e didáticos. (BRASIL, 1984). 

 

Com o apoio da União a implantação do ensino no sistema prisional é mantida, 

administrada e financiada, e o recurso utilizado é adquirido pelo sistema estadual de justiça ou 

pela administração penitenciária. Para, aduz Foucault (1987, p. 224): “A educação do detento 

é, por parte do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da 

sociedade e uma obrigação para com o detento, ela é a grande força de pensar.” E um dos meios 

para promover a integração social é o direito à educação, que permite aos detentos quando 

recuperarem a liberdade terem uma visão de futuro diferente ao que ele vive. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreende-se com o desenvolvimento deste trabalho, que a garantia de remição de 

pena através do estudo do preso, não se trata apenas de uma mera bonificação, mas a valorização 

da dignidade da pessoa humana, como também um incentivo à educação dentro das 

penitenciárias. 
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O estudo para o tema se baseou em alguns objetivos, dos quais buscava compreender 

na forma da lei brasileira, o que se entende sobre o estudo do preso. Ademais, foi mostrada a 

importância em detalhar o desenvolvimento do estudo do preso dentro do estabelecimento 

penitenciário, até chegar ao objetivo principal; considerar o estudo como um método de 

ressocialização e remição da pena do presidiário. 

Sendo assim, a Lei nº 12.433/2011 em conformidade com a Recomendação nº 44, do 

Conselho Nacional de Justiça, quando o apenado seja em regime fechado ou semi aberto obter 

12 horas de freqüência escolar, poderá ser descontado de pena, podendo ser atividades de ensino 

fundamental, médio, profissionalizante ou superior, e também as requalificações profissionais, 

mas vale ressaltar que o art. 21, da Lei de Execução Penal, define que é necessário que haja 

uma biblioteca para cada estabelecimento prisional, disponíveis a todos os reclusos, com livros 

didáticos, instrutivos e recreativos. 

A Educação dentro dos presídios ainda é um grande desafio é contraditório e porque 

não dizer impossível na concepção de muitos, um lugar de disciplina e punição se tornar um 

local de educação. Ainda que não seja nos padrões convencionais devido às particularidades de 

uma instituição prisional, a educação sempre terá meios para prover o desenvolvimento 

sociocultural para todas as pessoas. Portanto, é de suma importância que haja investimento e 

incentivo para que a educação esteja presente nos espaços de privação de liberdade. 
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