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RESUMO: 
  

A crise vivenciada pelo atual Sistema Prisional Brasileiro é uma das 
maiores afrontas aos princípios constitucionais previstos no Ordenamento 
Jurídico em vigor.  

Diante da grande massa carcerária nos compartimentos prisionais torna-
se impossível a aplicação dos direitos e garantias fundamentais previstos na 
Carta Magna de 1988, bem como se faz impossível proceder com a devida 
execução da pena imposta pelo Estado.   

O Sistema de Execução no Direito Penal Brasileiro é regido pela lei 
7.210/84, a qual tem o objetivo final de promover a ressocialização do 
apenado. 

Cumpre destacar que atualmente o Brasil estabelece três modalidades 
de penas positivadas no Código Penal, sendo estas, penas privativas de 
liberdade, restritivas de direito e pena de multa.  

As penas estabelecidas pelo Direito Penal Brasileiro, são aplicadas em 
consonância ao princípio da humanização das penas bem como ao princípio 
basilar de todo o Ordenamento, qual seja, o princípio da dignidade da pessoa 
humana, sendo os referentes princípios garantidores de que as penas 
aplicadas pelo Estado não venham denegrir a pessoa do detento. 

 Todavia, o Sistema Prisional Brasileiro não condiz com o que é 
estabelecido pelos princípios supracitados. 
 É notório que a superlotação do sistema prisional brasileiro é uma das 
maiores deficiências do Estado democrático de Direito, devendo o Estado 
através de investimento aplicar políticas públicas de formas eficazes para 
remediar tal crise, bem como promover um controle administrativo na 
tipificação de novas condutas. 

Contudo, diante da crise existente nos cárceres brasileiros, a 
ressocialização do preso torna-se apenas uma ilusão, o que faz pugnar pela 
devida aplicação dos institutos garantidores dos direitos fundamentais do ser 
humano em face dos detentos. 

 
Palavras chave: ressocialização, direitos e garantias fundamentais, 
superlotação 



 
ABSTRACT:  

  

The crisis experienced by the current Brazilian Prison System is one of 
the major violations of the constitutional principles foreseen in the legal system 
in force. 

Faced with the great prison mass in the prison compartments, it is 
impossible to apply the fundamental rights and guarantees provided for in the 
1988 Constitution, and it is impossible to proceed with the proper execution of 
the sentence imposed by the State. 

The System of Execution in Brazilian Criminal Law is governed by Law 
7,210 / 84, which has the ultimate objective of promoting the resocialization of 
the victim. 

It should be noted that Brazil currently establishes three modalities of 
positive punishments in the Penal Code, these being, custodial sentences, 
restrictive of law and fine penalty. 

The penalties established by Brazilian Criminal Law are applied in 
accordance with the principle of the humanization of punishments as well as 
with the basic principle of the whole Order, namely, the principle of the dignity of 
the human person, with the principles guarantors that the penalties applied by 
the State do not denigrate the person of the detainee. 

 However, the Brazilian Prison System does not conform to what is 
established by the aforementioned principles. 

It is notorious that the overcrowding of the Brazilian prison system is one 
of the greatest deficiencies of the democratic State of Law, and the State 
through investment must implement public policies in effective ways to remedy 
such crisis, as well as promote administrative control in the definition of new 
conduits. 



However, faced with the crisis in Brazilian prisons, the resocialization of 
the prisoner becomes only an illusion, which makes it possible to enforce the 
institutions that guarantee the fundamental rights of the human being in the face 
of the prisoners. 
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INTRODUÇÃO  

Diante de um referencial de garantias fundamentais que preconiza a 
Carta Magna de 1988, é desumana a realidade da grande massa dos presídios 
no Brasil. 

O Estado com a sua função de Jus Puniendi, busca através das leis 
extravagantes a execução das penascominadas pelo direito material, bem 
como, a integração do apenado na sociedade após ou durante o cumprimento 
da pena. 

No entanto, os mecanismos adotados pelo sistema jurídico em vigor, 
não possuem a eficiência esperada. 

A superlotação nos presídios e o tratamento degradante ao apenado são 
alguns dos fatores que impedem o progresso da ressocialização, restando 
claro que, é imprescindível que a saúde física e psíquica do apenado, estejam 
devidamente garantidas para o efetivo cumprimento da pena estabelecida na 
sentença de mérito. 

Nesse sentido, para que a ressocialização seja alcançada, o Estado 
como detentor de direito, tem o dever de promover políticas públicas que 
possam efetivar as garantias constitucionais nos presídios, promovendo o 
direito a saúde, educação, o direito ao trabalho, bem como, as demais 
garantias fundamentais da pessoa humana previstos no rol do art. 5º da 
Constituição Federal. 
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1- BREVES ASPECTOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL: 

1.1 A Execução Penal no Brasil: 
O Sistema de Execução Penal encontra-se positivado na Lei 7.210/84, 

buscando através do processo penal a devida prestação da Tutela Jurisdicional 
do Estado. 

A referida Lei expressa em seu texto legal que:  
Lei 7210/84. 
Art. 1º  
A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 
harmônica integração social do condenado e do internado. (VADE 
MECUM, 2017, p.1013) grifo nosso). 

Nesse sentido a lei de Execução dispõe que, a execução tem o papel de 
atender as disposições expressas na sentença condenatória proferida pelo 
Estado/Juiz em prol do cumprimento dos mandamentos legais violados, 
devendo proporcionar aos detentos meios harmônicos no cumprimento de sua 
pena para que seja inserido na sociedade.  

O ilustre doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete, expõe em sua obra de 
Execução Penal, a interpretação acerca da finalidade pretendida pelo artigo 1º 
da referida lei. 

Ao determinar que a execução ‘’tem por objetivo efetivar as 
disposições da sentença ou decisão criminal’’, o dispositivo registra 
formalmente o objetivo de realização penal concreta do título 
executivo constituído por tais decisões. A segunda é a de 
‘’proporcionar condições para a harmônica integração social do 
condenado e do internado’’, instrumentalizada por meio da oferta de 
meios pelos quais os apenados e os submetidos às medidas de 
segurança possam participar construtivamente da comunhão social. 
(MIRABETE, JulioFabrini, 2008, p. 28).  

O sistema de execução penal traz a observância dos direitos e garantias 
fundamentais, assegurados pela Constituição Federativa do Brasil de 1988, 
bem como, a efetivação dos Direitos Humanos, com a finalidade de promover à 
assistência da pessoa do apenado nos estabelecimentos prisionais, garantindo 
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a estes, o direito a saúde, ao trabalho, educação, bem como a assistência 
jurídica, e demais garantias fundamentais inerentes à pessoa humana. 

Citando ainda a obra Execução Penal do doutrinador Mirabete, faz-se 
mister destacar que: 

Compreende a assistência e ajuda na obtenção dos meios capazes 
de permitir o retorno do apenado e do internado ao meio social em 
condições favoráveis para sua integração, não se confundindo ‘’com 
qualquer sistema de tratamento’’ que procure impor um determinado 
numero e hierarquia de valores em contraste com os direitos da 
personalidade do condenado. (MIRABETE, JulioFabrini, 2008, p. 28) 
A lei de execução penal, impedindo o excesso ou desvio da execução 
que possa comprometer a dignidade e a humanidade da execução, 
torna expressa a extensão de direitos constitucionais aos presos e 
internos. (MIRABETE, JulioFabrini, 2008, p42.) 

Partindo desta premissa a Lei 7.210/84, tem como marco essencial a 
proteção da dignidade da pessoa humana, assegurando a todos aqueles que 
praticam ilícitos perante a sociedade, o tratamento adequado no cumprimento 
de sua pena, estabelecendo ainda meios de progressão dos regimes definidos 
pela sentença de mérito, utilizando para promover a o instituto da progressão, 
às políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, a fim de promover a inserção 
do detento no mundo externo de forma mais célere.  

É importante destacar que a sua eficácia não se restringe somente a 
execução da pena no sentido de castigar os condenados, mas oferece a estes 
condições para serem reintegrados a sociedade. Ainda assim, mesmo com a 
excelência dos dispositivos constantes na Lei de Execução, o sistema prisional 
brasileiro sofre diversas deficiências. Isto porque, o Estado não promove à 
devida aplicação dos dispositivos previstos na referida lei por falta de estrutura 
e organização no sistema prisional, nem tão pouco promove a devida proteção 
da pessoa do apenado, carecendo na aplicabilidade dos direitos e garantias 
fundamentais. 
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1.2 A Execução Penal a Luz dos Princípios Gerais do Direito Penal: 
 Os princípios basilares do Direito que norteiam o nosso Ordenamento 
Jurídico sempre serão observados em todos os institutos positivados na 
legislação em vigor.  
 No que versa a Lei 7.210/84, sendo esta a Lei de Execução Penal, é 
importante destacar que, para que seja alcançada a sua eficácia em face da 
execução das penas impostas pelo Estado, é imprescindível a observância dos 
princípios constitucionais previstos na Carta Magna de 1988, bem como os 
princípios basilares do Direito Penal. 

1.2.1Princípio da Intervenção Mínima: 
O princípio da intervenção mínima encontra-se previsto na doutrina 

brasileira com a finalidade de destacar a utilização do Direito Penal como 
última ferramenta a ser aplicada pelo Estado, a fim de abolir os delitos 
constantes em sociedade. 

Como é sabido, o Direito Penal é considerado a última ratio, devendo 
sua aplicabilidade alcançar as condutas delituosas que violam o bem jurídico 
de maior relevância para o Estado.  

A observância e aplicação do Princípio da Intervenção Mínima é de 
caráter imprescindível a fim de evitar a banalização do Direito Penal, buscando 
a mínima tipificação de condutas no Código Penal, sendo tão somente 
necessária a inclusão de novos tipos penais, em face das condutas 
consideradas de suma magnitude para o Ente Estatal.  

Expressa Cezar Roberto Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal, 
que: 

O princípio da intervenção mínima, também conhecido como 
últimaratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, 
preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se 
constituir meio necessário para a prevenção de ataques contra bens 
jurídicos importantes.‘’ O Direito Penal deve ser a últimaratio do 
sistema normativo, isto é, deve atuar somente quando os demais 
ramos do Direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a 
bens relevantes na vida do indivíduo e da própria 
sociedade.(BITENCOURT, CÉZAR ROBERTO, 2014, p. 54). 
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Contudo, na medida em que são positivadas novas condutas no 
Ordenamento Jurídico em Vigor, é notório que o índice de agentes criminosos 
aumentará, devendo o Estado buscar mais rigor na criação de dispositivos 
incriminadores, para evitar a superlotação perante o sistema prisional que já se 
encontra precário. 

 
1.2.2 Princípio da Legalidade 
O Estado como detentor de direito, exige da sociedade a subordinação 

perante as normas jurídicas existentes, com a finalidade de uma sociedade 
integra, regida pela moral e bons costumes. 

Preleciona o Doutrinador Paulo Bonavides que: 
O princípio da legalidade nasceu do anseio de estabelecer na 
sociedade humana regras permanentes e validas, que fosse obras da 
razão, e pudessem abrigar os indivíduos de uma conduta arbitraria e 
imprevisível das parte dos governantes.(BONAVIDES, Paulo, 2015, p. 
112). 

O Princípio da Legalidade é previsto pela Constituição Federal no rol dos 
direitos e garantias fundamentais, sendo de suma importância no âmbito penal, 
tendo em vista que, não se pode punir aquele que comete ato ilícito, sem que 
haja previsão legal, tipificando a conduta praticada. 

1.2.3 Princípio da Jurisdicionalidade:  
A função da jurisdicionalidade nada mais é que a busca da solução dos 

litígios que ocorrem em sociedade. O Estado atua com a finalidade de 
promover a devida prestação da tutela jurisdicional, buscando reparar na esfera 
judicial os danos causados aos bens jurídicos de maiores relevâncias. 
 No que versa o princípio da jurisdicionalidade no âmbito penal, se faz 
destacar que a Lei de Execução Penal, antes mesmo de ser aplicada, será 
proferida a sentença de mérito pelo Juiz competente, atendendo os requisitos 
do devido processo legal, promovendo a garantia dos institutos da ampla 
defesa e contraditório, em busca da verdade real dos fatos para que se apure o 
grau de culpabilidade da conduta praticada. 
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O Processo Penal encontra-se positivado através do DECRETO-LEI Nº 
3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941, dispondo todas as fases processuais a 
serem percorridas pelas partes, com o propósito final de alcançar a devida 
execução da sentença proferida pelo Nobre Julgador, que diante a 
comprovação delito cometido, estabelecerá a pena a ser cumprida, bem como 
o local devido para cumprimento da sanção penal. 

Adentrando no posicionamento doutrinário acerca do referido princípio, 
se faz destacar o posicionamento do Ilustre Mirabette, em sua obra, Execução 
Penal que: 

A justiça penal não termina com o transito em julgado da sentença 
condenatória, mas realiza-se, principalmente, na execução. É o poder 
de decidir o conflito entre o direito publico subjetivo de punir 
(pretensão punitiva ou executória) e os direitos subjetivos 
concernentes a liberdade do cidadão. (MIRABETE, Julio Fabbrini, 
2008, p.32) 

Faz-se mister destacar a previsão do instituto da jurisdicionalidade 
promovida pelo Estado em cumprimento do Jus Puniendi presente na Lei de 
Execução Penal in verbis: 

Lei n° 7.210/84 
Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, 
em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de 
execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo 
Penal. (VADE MECUM, 2017, p. 1013). 

Desta feita, é notória a imprescindibilidade da figura do Estado/Juíz para 
atuar em função do Jus Puniendi, sendo tão somente o princípio da 
jurisdicionalidade, a garantia de utilizar a justiça como ferramentapara reparar 
as violações acometidas em face do direito alheio. 

1.2.4 Princípio da Humanização da Pena: 
A Carta Magna de 1988, em seu art. 5º dispõe sobre os direitos e 

garantias fundamentais da pessoa humana, expressando à vedação de penas 
degradantes a pessoa do apenado, no entanto, o referido princípio vem 
reafirmar a imprescindibilidade de um tratamento adequado nas dependências 
dos estabelecimentos penitenciários, bem como delegacias e demais lugares 
que comportam todo agente que pratica ato delituoso. 



11  

  

O referido princípio é fielmente interligado ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, e nesse sentido se posiciona o ilustre Doutrinador Bitencourt, 
que: 

 
O princípio de humanidade do Direito Penal é o maior entrave para a 
adoção da pena capital e da prisão perpetua. Esse princípio sustenta 
que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a 
dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-
psiquica dos condenados. (grifo nosso) (BITENCOURT, CEZAR 
ROBERTO, 2014, p. 70).  

Nesse sentido se faz destacar o princípio da limitação das penas, 
dispondo o rol das penas vedadas pelo Ordenamento Jurídico, com a finalidade 
de evitar o retrocesso, bem como, busca a devida aplicação das penas 
cominadas pelo Direito Penal, limitando a sua aplicação para que não ocorra 
excesso prejudicial à pessoa do detento.  

As penas vedadas pelo nosso Ordenamento Jurídico encontram-se 
elencadas na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º com o título dos 
Direitos e Garantias Fundamentais. 

Art. 5º: XLVII- Não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 
84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
(VADE MECUM, 2017, p.10). 
 Sendo assim, todo o sistema jurídico, terá como mandamento maior, o 

respeito à dignidade da pessoa humana, descartando toda norma jurídica que 
busque promover o tratamento degradante perante a qualquer pessoa em 
sociedade. 

1.2.5 Princípio da proporcionalidade: 
O princípio da proporcionalidade prevê a adequação da pena conforme a 

conduta ilícita praticada pelo agente em sociedade, com a finalidade de 
analisar as medidas adotadas para repelir a violação do bem jurídico, a fim de 
evitar uma punição de caráter impróprio ao condenado.  

Dispõe o celebre Cleber Masson, em sua obra Direito Penal que: 
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O princípio da proporcionalidade funciona como forte barreira 
impositiva de limites ao legislador. Por corolário, a lei penal que não 
protege um bem jurídico é ineficaz, por se tratar de intervenção 
excessiva na vida dos indivíduos em geral. MASSON, Cleber, 2011, 
p.43). 
Moderadamente, o princípio da proporcionalidade deve ser analisado 
sobre uma dupla ótica. Inicialmente, constitui-se em proibição ao 
excesso, pois é vedada a cominação e aplicação de penas em dose 
exagerada e desnecessária. (MASSON, Cleber, 2011, p.43). 

Destarte, o princípio da proporcionalidade sempre será observado, para 
que não haja a utilização de forma indevida na aplicação das leis, no momento 
em que o agente criminoso venha a ser sentenciado, sendo observados todos 
os requisitos legais para fixação da pena a qual deverá ser cumprida no 
estabelecimento adequado conforme a conduta ilícita praticada. 

1.2.6 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
A dignidade da pessoa humana é um direito fundamental caracterizado 

pela sua essencialidade no Estado Democrático de Direito, tendo em vista que, 
sem a sua observância, não será possível a devida efetivação dos demais 
direitos e garantias fundamentais previstos pelo Ordenamento Jurídico em 
vigor.  

Assim como todo instituto jurídico brasileiro, a Execução Penal no Brasil 
é regida pelos princípios gerais de Direito elencados pela Carta Magna de 
1988, buscando promover a proteção da dignidade da pessoa humana em face 
do apenado no cumprimento de sua pena.  

O princípio da dignidade da pessoa humana é o alicerce para promoção 
de respeito a todos os indivíduos independentemente das condutas praticadas 
por eles em sociedade, sendo estes direitos personalíssimos e irresignáveis, 
não podendo ser divididos ou deixar de existir, a dignidade da pessoa, bem 
como os demais direitos, deverão ser certificados, sem que sejam 
questionados decorrentes de comportamento, ou demais atos praticados por 
todos em sociedade. 

 
 



13  

  

2- DAS PENAS ADOTADAS NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO: 
Ao analisar as normas jurídicas constantes no âmbito do direito penal 

brasileiro, é notório que, muito embora seja expresso normas validas, estas 
não alcançam a devida eficácia pretendida pelo legislador. 

O Brasil como Estado Democrático de Direito, busca garantir perante os 
dispositivos elencados na parte especial do Direito Penal, a proteção do bem 
jurídico de maior relevância para a sociedade, através de sanções a serem 
aplicadas perante o homem médio que, diante sua desobediência, comete 
ilícitos ensejando um posicionamento do Ente Estatal a fim de repelir tal 
comportamento.  

Atendendo o princípio da anterioridade da lei penal, os crimes são 
devidamente definidos pela parte especial do Direito Penal, e no momento que 
ocorre a incidência de tais normas jurídicas, é determinada as penas 
correspondentes a conduta praticada. 

No que versa o conceito de pena, está pode ser compreendida como a 
resposta do Estado com a finalidade de abolir condutas reprováveis pelo 
Ordenamento Jurídico. 

O jurista Cleber Masson, define o conceito de pena em sua obra de 
Direito Penal Parte Geral como ‘’pena é a reação que uma comunidade 
politicamente organizada opõe a um fato que viola uma das normas 
fundamentais da sua estrutura e, assim, é definido na lei como crime’’. 
(MASSON, Cleber, 2011, p.539). 

Em uma breve explanação da origem das penas, destaca-se a evolução 
do referido instituto criminalizador, apontando os meios de repelir as condutas 
criminosas de forma mais rigorosas, como aqueles vivenciados na Idade 
Média, onde era utilizada mutilações, forcas, e demais crueldades praticadas 
perante o criminoso. 

No entanto, as penas adotadas pelo Sistema Penal Brasileiro, são 
observadas e aplicadas em paralelo com o princípio da dignidade da pessoa 
humana, sendo o referente princípio a base de todo Ordenamento Jurídico. 
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O jurista Rogério Greco dispõe em sua obra de Direito Penal Parte Geral 
um breve relato sobre a evolução da pena no Brasil: 

Em nosso país, depois de uma longa e lenta evolução, a Constituição 
Federal visando proteger os direitos de todos aqueles que, 
temporariamente ou não, estão em território nacional, proibiu a 
cominação de uma série de penas, por entender que todas elas, em 
sentido amplo, ofendiam a dignidade da pessoa humana. (GRECO, 
Rogério, 2015, P.471). 

Partindo desta premissa, é notório que, ainda que a evolução das penas 
tenha sido de forma tardia, as sanções estabelecidas pelo Código Penal 
Brasileiro, se limitaram tão somente a punição do apenado no meio social sem 
que houvesse a privação do direito à vida, bem como os demais direitos 
inerentes a pessoa humana. 

Beccaria destaca em sua obra Dos Delitos e das Penas, a 
essencialidade da humanização do referente instituto jurídico, sem que haja a 
aplicação de penas injustas perante os detentos.  

As penas que vão além da necessidade de manter o deposito da 
salvação publica são injustas por sua natureza; e tanto mais justas 
serão quanto mais sagrada e inviolável for a segurança e maior a 
liberdade que o soberano propiciar aos súditos. (BECARIA, Cesare, 
2007, p.20). 

Nesse sentido, o ilustre doutrinador expressa que o Estado em si não 
deve utilizar penas que venham a denegrir a pessoa do detento, na esfera 
física, bem como psíquica, pois, o Estado como detentor de direito, não pode 
utilizar-se de meios cruéis para repelir as condutas negativas praticadas em 
sociedade. 

Pois bem, atendida a necessidade da aplicação das penas cominadas 
pelo Direito Penal, o Estado na figura do Juiz, detém a faculdade de apurar 
através do processo penal a culpabilidade do agente, para proceder com a 
aplicação correta dos dispositivos penais. 

O art. 59 do Código Penal enuncia que: 
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à 
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime:  
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I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;  
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;  
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; 
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra 
espécie de pena, se cabível. (VADE MECUM, 2017, p. 362). 

No entanto, a competência para aplicação da execução da pena, 
compete ao juiz especializado para promover a efetivação da Lei de 
Execução penal. 

 JulioFabrini Mirabete, expressa em sua obra de Execução Penal a 
necessidade do juiz especializado para aplicar o instituto da Execução da 
Pena. 

Sentida a necessidade de um juiz especial para dirimir os conflitos de 
interesses na execução da pena, cada país passou a adotar um sistema, tendo 
em vista fatores diversos, como a execução territorial, organização politico-
administrativa, volume de serviço e etc. O Brasil antecipou-se a muitos 
países em matéria de jurisdicionalização penal, prevendo a figura do juiz com 
competência para promove-la. Em muitos Estados, criaram-se inclusive 
cargos especializados de Juiz de Execuções Criminais (MIRABETE, 
JulioFabrini, 2008, P. 178).  

Todavia, o Juiz de Execução se limita tão somente a execução da pena, 
não podendo realizar nenhuma alteração na sentença de mérito proferida pelo 
Juiz em sede do devido processo legal. 

Fora incluída na Lei de Execução Penal o rol de atos competentes pelo 
Juiz de Execução in verbis: 

 
CAPÍTULO III 
Do Juízo da Execução 
Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de 
organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. 
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo 
favorecer o condenado; 
II - declarar extinta a punibilidade; 
III - decidir sobre: 
a) soma ou unificação de penas; 
b) progressão ou regressão nos regimes; 
c) detração e remição da pena; 
d) suspensão condicional da pena; 
e) livramento condicional; 
f) incidentes da execução. 
IV - autorizar saídas temporárias; 
V - determinar: 
a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar 
sua execução; 
b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa 
de liberdade; 
c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; 
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d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da 
pena por medida de segurança; 
e) a revogação da medida de segurança; 
f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; 
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra 
comarca; 
h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 
86, desta Lei. 
i) (VETADO);   
VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de 
segurança; 
VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando 
providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando 
for o caso, a apuração de responsabilidade; 
VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que 
estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência 
aos dispositivos desta Lei; 
IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. 
X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir.  (VADE MECUM, 
2017, p. 1017).  

 Sendo descriminado o rol de competências do Juiz da Execução Penal, 
é de suma importância destacar que, em caso de conflitos ocorridos face os 
detentos na aplicação da pena e demais institutos previstos pela Lei de 
Execução Penal, será submetido ao Juiz do processo de conhecimento para 
sanar qualquer conflito de interesse. 

 
No Direito Penal Brasileiro são adotados 3 (três) modalidades de penas, 

estando estas colacionadas no Código Penal Brasileiro, in verbis: 
 
Art. 32 - As penas são:  
        I - privativas de liberdade; 
        II - restritivas de direitos; 
        III - de multa. 
(VADE MECUM, 2017, p. 359).  Cada uma das penas supracitadas possui em seu suporte fático as 

privações de direitos correspondem a relevância dos danos causados ao bem 
jurídico tutelado pelo Estado, buscando atender o princípio da 
proporcionalidade, aplicando-se o regime da pena em consonância com direito 
penal especial, que estabelece o tempo da punibilidade e o estabelecimento de 
cumprimento da pena. 
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2.1 Das Penas Privativas de Liberdade: 
O inciso I do art. 32 do Código Penal dispõe sobre a pena privativa de 

liberdade, sendo a referida penalidade a de maior restrição em nosso 
Ordenamento Jurídico em Vigor. 

No que versa a pena privativa de liberdade, seu suporte fático esclarece 
que o Ente Estatal com o seu poder de Jus Puniendi, exercerá o domínio sobre 
a pessoa do apenado, restringindo seu meio de locomoção. 

Faz-se mister destacar o referente dispositivo in verbis: 
Das Penas Privativas de Liberdade: 
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 
semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou 
aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.  
§ 1º - Considera-se:         
 a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de 
segurança máxima ou média; 
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado. (VADE MECUM, 2017, p.359). 

 
2.2 Das Penas Restritivas de Direitos: 

Seguindo a linda de entendimento do doutrinador Cleber Masson, ‘’ as 
penas restritivas de direitos são também chamadas de penas alternativas, pois 
tem o propósito de evitar a desnecessária imposição da pena privativa de 
liberdade nas situações expressamente indicadas em lei’’ (MASSON, Cleber, 675. 
2011). 

O Inciso II, do art. 32, traz como uma das penas aplicadas a restrição de 
direitos, dispondo no art. 43 do Código Penal Brasileiro, o rol exemplificativo 
dos direitos que poderãoser interditados. 

Penas Restritivas de Direitos: 
Art. 43. As penas restritivas de direitos são: 
I - prestação pecuniária;  
II - perda de bens e valores;  
III - limitação de fim de semana; 
IV- prestação de serviço à comunidade ou a entidades; públicas;  
V - interdição temporária de direitos;  
VI - limitação de fim de semana; (VADE MECUM, 2017, p.360). 
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É notório que o rol de restrição de direitos contidos na norma supra, é 

uma alternativa do Estado em promover a aplicação de penas de uma maneira 
mais brandas, podendo tais direitos constantes no dispositivo penal, serem 
aplicados de forma cumulativa, ficando a critério do Juiz de Direito, a melhor 
forma de aplicabilidade de tais institutos. 

 
2.3 Da Pena de Multa: 

 
A pena de multa é prevista pelo Código Penal Brasileiro, sendo esta 

fixada na sentença condenatória proferida pelo Estado/Juiz. 
A multa tem natureza pecuniária, sendo os valores arbitrados em 

sentença de mérito, pagos pelo agente criminoso, destinando os valores 
recebidos ao fundo penitenciário.  

 
Preleciona o ilustre doutrinador Rogério Greco em sua obra de Direito 

Penal Parte Geral que a pena de multa atende as necessidades atuais de 
descaracterização, punindo o autor da infração penal com o pagamento da 
importância determinada pelo Juiz, cujo valor deverá obedecer aos limites 
mínimo e máximo ditados pelo Código Penal.  

 
Desta feita, destaca-se a referida pena in verbis: 

Da Pena de Multa: 
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo 
penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-
multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos 
e sessenta) dias-multa; 
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser 
inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao 
tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.  
§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos 
índices de correção monetária. (VADE MECUM, 2017, p.361).  

Muito embora a pena de multa tenha natureza pecuniária, a competência 
para proceder com a sua execução, compete tão somente às varas de 
execuções penais, tendo em vista que a sua aplicação resultou de infração 
penal cometida.  
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2.4 As penas Vedadas no Ordenamento Jurídico Brasileiro em 
Proteção a Integridade física do Apenado em prol do Direito a Vida: 
O Estado com a finalidade de tutelar o direito alheio, não poderá cogitar 

a pena de morte como a medida eficaz para abolir o crime, nem tão pouco a 
aplicação de penas cruéis perante a pessoa do apenado, sendo a vida uns dos 
principais bens protegido por nossa legislação. 

A pena de morte nada mais é que a punição de um crime com outro, 
tornando-se a posição do Estado contraditória, causando um caos imenso no 
sistema prisional. 

A carta magna de 88 desaprova qualquer tipo de pena degradante, que 
viole diretamente os direitos fundamentais, faz-se mister destacar o art. 5 inciso 
XLVII, in verbis: 

Art. 5º XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 
84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
(VADE MECUM, 2017, p.10).  Analisando e previsão legal mencionada, resta claro que, não pode ser 

adotado pelo ordenamento jurídico nenhum tipo penal que ofenda a integridade 
física e psíquica do agente que comete ato delituoso em sociedade., sendo de 
caráter imprescindível a observância do princípio da dignidade da pessoa 
humana no Direito Penal Brasileiro, tendo em vista que o referido princípio é 
essencial para promoção de respeito e proteção ao intimo de cada ser humano.  

Todavia, existe a exceção no que versa a aplicação da pena de morte, 
sendo estabelecida pela Carta Magna de 1988 que só ocorrera tal medida 
extrema em casos de guerra. 

Seguindo a linha de entendimento do Jurista Cesare Beccaria: 
A pena de morte, não se apoia em nenhum direito. É guerra que se 
declara a um cidadão pelo país, que considera necessária ou útil a 
eliminação desse cidadão. (BECCARIA, Cesare, 2006,  p. 52).  
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Observa-se que a pena de morte não pode ser adotada como uma forma 
de justiça, pois nenhum instituto do direito irá adota-la como forma de punição 
para aquele que infringir a norma jurídica em vigor, ressaltando-se também 
que, inúmeras seriam as mortes de indivíduos inocentes, que não teriam nem a 
oportunidade de recorrer a qualquer sentença condenatória de pena de morte. 

Destaca-se que, o ponto mais importante que se busca com a aplicação 
dos tipos penais vigentes no Brasil é a ressocialização do agente, para que 
esse possa conviver em sociedade de uma forma pacifica, sendo assim, caso o 
Estado tentasse utilizar a pena de morte ou outro meio degradante como 
ferramenta punível, seria impossível esperar a retratação do agente, que é a 
busca mais justa pelo Direito Brasileiro.  

Nesse sentido salienta-se o posicionamento do jurista Marcelo Barros 
Jobim: 

É forçoso reconhecer que a pena de morte torna impossível não so a 
recuperação do condenado culpado, como também impossibilita os 
meios de reparação para o condenado inocente, e isso já bastaria 
para demonstrar a sua completa inutilidade. (BARROS JOBIM, 
Marcelo, p. 39). 
 É evidente que a pena de morte, e as demais penas vedadas, seriam um 

retrocesso para a sociedade, pois o Estado estaria repelindo condutas ilícitas 
com a maior violação as normas supremas positivadas na nossa Constituição 
Federal de 88.  
 O direito à vida por se tratar de um direito essencial e irrenunciável tem 
de ser assegurado pelo nosso ordenamento jurídico, sendo indispensável ao 
Estado, resguardar esse direito, não só em relação à pena de morte, como 
também é dever do Estado promover os demais direitos fundamentais 
inerentes ao homem, como o direito a saúde, ao trabalho, segurança, dentre 
outros. 
 Quando partimos da premissa de que, sempre será observada a 
aplicação dos princípios constitucionais em qualquer caso concreto, é essencial 
que o princípio da dignidade da pessoa humana prevaleça sempre intacto e 
presente. 
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 O direito à vida está interligado a dignidade da pessoa, isso é evidente, 
uma vez que, a vida é o bem jurídico de maior relevância, devendo ser tutelado 
pelo Estado Democrático de Direito, bem como a preservação do íntimo do ser 
humano, não podendo esperar como forma de punição, a violações a estes 
direitos primordiais.  

Por fim, como restou expresso, o direito à vida sempre será respeitado, 
não cabendo em nosso ordenamento em vigor adotar penas desumanas. 
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3- A CRISE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E A FALHA NA 
PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO: 

3.1 A Superlotação no Sistema Prisional: 
Grande é a discussão doutrinaria quando se trata da superlotação nos 

presídios brasileiros, ainda que as leis que regem o Direito Penal expressem no 
suporte fático de sua norma um texto moderno ampliando os direitos do 
apenado, bem como a implantação de políticas de públicas desenvolvidas pelo 
Estado coma finalidade de alcançar a ressocialização, é evidente a falha na 
aplicação dos dispositivos legais, tendo em vista a realidade vivenciada pelos 
carcerários em diversos Estados Brasileiros. 

A insuficiência dos recursos promovidos pelo Estado a fim de cumprir as 
garantias estabelecidas pela legislação penal é um dos fatores que contribui 
para a precariedade no sistema, a estrutura soberba dos presídios brasileiros 
traz à tona inúmeras falhas da execução da pena, tendo em vista que, a 
realidade nas dependências prisionais não condiz com os direitos 
estabelecidos na Lei de Execução. 

Cezar Roberto Bitencourt expressa que: 
‘’A manifesta deficiência das condições penitenciarias existentes na 
maior parte dos países de todo o mundo, sua persistente tendência a 
ser uma realidade quotidiana, faz pensar que a prisão encontra-se 
efetivamente em crise. Sob esta perspectiva, fala-se da crise da 
prisão não como algo derivado estritamente de sua essência, mas 
como o resultado de uma deficiente atenção que a sociedade e, 
principalmente, os governantes tem dispensado ao problema 
penitenciário, que nos leva a exigir uma serie de 
reformas.(BITENCOURT, Cezar Roberto, p. 596, 2014). 

Atualmente o Brasil se encontra no rol dos países com maior índice de 
população carcerária, sendo uma realidade ultrajante em face dos direitos e 
garantias fundamentais do apenado.  

Na busca do índice de superlotação no sistema prisional brasileiro, fora 
disponibilizado pela mídia social, o raio-X do sistema prisional neste ano de 
2017, destacando o índice da superlotação na visão geral, e de forma individual 
dos Estados Brasileiros, (dados disponíveis em: 
http://especiais.g1.globo.com/politica/2017/raio-x-do-sistema-prisional/).  
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A figura número 1, aponta o percentual da superlotação no Brasil, a qual 
já atinge 69,2% acima do limite, índice de caráter elevadíssimo, tendo por base 
o número de vagas em paralelo ao número de detentos, qual seja, são 668.182 
presos, para 394.835 vagas, caracterizando a realidade degradante vivenciada 
pelos detentos que são submetidos ao cumprimento de sua pena nos 
compartimentos prisionais com o mínimo de espaço para sobreviver. 

 
                           Figura 1 – Raio X do Sistema Prisional em 2017 

Fonte: IBGE-Governo dos Estados e Ministério da Justiça 

 
Tal realidade é uma afronta a dignidade do preso, que, muito embora 

tenha praticado a conduta reprovável pelo Ordenamento Jurídico, não pode ser 
vítima da péssima estrutura do estabelecimento prisional. 

Só o Estado de Alagoas comporta 44,7% acima do esperado, sendo o 
número de presos 4.089, para 2.826 vagas conforme demonstrado na figura de 
número 2. 
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Figura 2 – Raio X do Sistema Prisional em 2017. 
Fonte: IBGE – Governo dos Estados e Ministério da Justiça. 
 
No que versa as prisões provisórias, seguindo a colheita de dados 

promovida pelo IBGE, insta salientar que o percentual de presos provisórios 
perfaz o montante de 56,8 %, índice altamente elevado que ultrapassa de 
forma ultrajante a capacidade das dependências prisionais Alagoana, conforme 
demonstrado na figura de número 3, já na figura de número 4, expõe o índice 
da superlotação na visão geral do País.  
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Figura 3 - Raio X do Sistema Prisional em 2017. 
Fonte: IBGE – Governo dos Estados e Ministério da Justiça. 
 

 
Figura 4- Raio X do Sistema Prisional em 2017. 
Fonte: IBGE – Governo dos Estados e Ministério da Justiça. 
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Ademais é imprescindível mencionar que a crise a qual assola o sistema 
prisional, faz com que sejamos o 4º país inserido no rol dos 10 (dez) países 
com maior índice de superlotação nas dependências prisionais, sendo evidente 
que o atual sistema prisional passa por uma crise incontrolável, não podendo o 
Estado permanecer omisso, nem tão pouco criar presídios, devendo tão 
somente implantar um novo sistema a fim de promover a execução das penas 
de forma eficaz, promovendo a progressão dos regimes de forma mais célere a 
fim de integrar o apenado em sociedade.(disponível em: 
http://top10mais.org/top-10-paises-com-a-maior-populacao-carceraria-do-
mundo/). 

3.2 A Violência e a Falha na Estrutura Prisional: 
Sem sombra de dúvidas a superlotação nas dependências prisionais traz 

à tona à violência, colocando em riso a integridade física dos detentos bem 
como dos servidores públicos que buscam a garantia da ordem nos presídios.  

A violência sempre será um fenômeno presente nas dependências 
prisionais, pois, o homem médio ao sentir-se vulnerável, busca através de sua 
força física garantir seu espaço, bem como, praticar a formação de grupos a 
fim de manter um controle entre os demais detentos que ali partilham a mesma 
cela.  

Certo que a realidade nos cárceres brasileiros é degradante mediante 
toda a explanação da mídia bem como as discussões doutrinarias acerca do 
problema, o Estado tem o dever de promover políticas públicas a fim de evitar o 
ultraje aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, que de forma 
reiterada, vem sendo profanados diante das condições precárias vivenciadas 
nas dependências dos presídios nacionais. 

É notório que o apenado suporta no cumprimento de sua pena o 
tratamento degradante, tendo em vista que, as celas a quais comportam todos 
os detentos, além de estar acima de sua capacidade de habitantes, não 
oferecem o devido conforto para o descanso destes, além de outros fatores 
existentes, como a má alimentação, a proliferação de doenças, a falta de 



27  

  

higiene e demais condições reprováveis, causando tão somente revolta, 
impedindo que se promova a ressocialização. 

3.3 As Maiores Rebeliões no Brasil:  
 Ao tratar da precariedade no sistema prisional Brasileiro, é importante 
relembrar os maiores massacres ocorridos no Brasil, caracterizando de forma 
imensurável a profanação aos Direitos Humanos, bem como os direitos 
positivados na Carta Magna de 88. 
 O site UOL disponibilizou as maiores rebeliões ocorridas no Brasil, 
exibindo imagens dos presídios brasileiros, onde resta notório a escassez a 
qual é tratada a pessoa do apenado nos estabelecimentos prisionais. 
(disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2017/01/1846402-saiba-
quais-foram-algumas-das-maiores-rebelioes-em-presidios-do-brasil.shtml) 
 É imperioso destacar que o massacre mais chocante para população 
brasileira foi o massacre ocorrido no complexo do Carandiru, onde a historia 
trágica vivenciada no ano de 1992 repercute até os dias atuais, tendo em vista 
a crueldade ocorrida no compartimento prisional, sendo no total 111 mortes 
ocorridas, sendo todas estas cometidas pelos próprios policiais militares em 
face os detentos.  

Assim como já fora explanado anteriormente, a violência é um dos 
fatores que desencadeia as rebeliões ocorridas nas dependências prisionais, 
sendo que, existem aquelas as violências ocorridas entre grupos de facções 
criminosas, bem como violências gratuitas a fim de chamar atenção do Estado, 
em busca de melhorias a serem aplicada, haja vista o tratamento soberbo 
vivenciado pelos detentos.  

3.4 O Preconceito Social e a Ressocialização do Apenado: 
A figura do preconceito é indiscutivelmente caracterizada nos dias 

atuais, sendo o referido sentimento uma maneira de humilhar os indivíduos em 
sociedade. 

Se atualmente nos deparamos com o preconceito de cunho social, 
religioso, político e demais condições pessoais do indivíduo, é nitidamente 
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claro que o apenado ao ser inserido no meio social, é um dos alvos do referido 
sentimento ultrajante 
 É imprescindível destacar as dificuldades vivencias pela pessoa do 
apenado após o cumprimento de pena ao ser inserido no mercado do trabalho, 
bem como no desempenho de outras atividades rotineiras, como por exemplo, 
frequentar universidade ou demais níveis de ensino. 

Certo que, o detento cumpre sua pena de forma defasada em face da 
falha constante nas estruturas prisionais, ainda tem que vivenciar o desprezo 
dos demais indivíduos, o que lhe impede de recomeçar, pois, não obtém 
espaço para demonstrar a sua mudança.  

Sendo mais uma vítima do sentimento desonroso, o apenado tende a 
cometer novas infrações penais por não se encaixar no meio social, 
caracterizando a reincidência. 

 Incorrendo a reincidência do apenado, o índice de superlotação nos 
presídios tende a aumentar, haja vista que, no momento em que o apenado é 
integrado em sociedade, o Estado espera que este não cometa novas condutas 
ilícitas para que não retorne aos compartimentos prisionais pois, além de restar 
comprovado a falha na ressocialização, o Estado teme o aumento dos detentos 
que compartilham as mesmas celas. 
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4- A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS POR MEIO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS: 

4.1 O Dever do Estado na Implantação de Políticas Públicas 
Eficazes: 
As políticas públicas promovidas pelo Estado podem ser consideradas 

como ferramentas utilizadas para desenvolver a evolução social, trazendo a 
assistência do Estado a toda coletividade promovendo os direitos e garantias 
fundamentais inerentes a pessoa humana. 

Os direitos de cunho sociais são considerados os direitos de segunda 
geração, possuindo sua aplicabilidade imediata face os dispositivos 
constitucionais. 

Tais direitos estão elencados no caput do art. 6º da Constituição Federal 
Brasileira de 1988, conferindo a todos sem distinção os seguintes direitos: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (VADE MECUM, 2017, 
p.11). 

O Estado na luta para combater a desigualdade social, busca a 
efetivação dos direitos e garantias fundamentais sem distinção de raça, cor, 
sexo, condição social, moral e religiosa, sendo sempre observado o princípio 
da isonomia em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. 
 Certo que o texto constitucional expresse o rol taxativo dos direitos 
sociais irrenunciáveis, o Estado como garantidor de direito, vem de forma 
reiterada falhando na devida aplicação de tais dispositivos, e um e exemplo 
clássico é a falha na implantação de tais garantias nos presídios brasileiros.  
 Não é novidade que o sistema prisional brasileiro se encontra 
desfasado, tendo como comprovação as dependências prisionais comportando 
mais que sua capacidade, conforme já explanado no capítulo anterior, restando 
caracterizado a superlotação. 
 A falha na implantação de políticas públicas pelo Ente Estatal é fato 
relevante em face de superlotação carcerária, sendo de suma importância 
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mencionar que a iniciativa do trabalho é uma das ferramentas mais eficazes 
para garantir a inserção do apenado em sociedade, bem como sua promoção 
nas dependências prisionais com a finalidade da redução da pena estabelecida 
em sentença condenatória, devendo o Estado investir nas dependências 
prisionais a fim de sanar a ideia de que, os presídios brasileiros são a escola 
do crime, e, contudo, alcançar a ressocialização do detento.   

A Lei de Execução Penal expressa em seu art. 28º o trabalho como 
dever social a ser executado pelo apenado, sendo de suma importância 
destacar os dispositivos legais in verbis: 

Lei 7.210 
CAPÍTULO III 
Do Trabalho 
“Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de 
dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. 
§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as 
precauções relativas à segurança e à higiene. 
§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia 
tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário 
mínimo. 
§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que 
determinados judicialmente e não reparados por outros meios; 
b) à assistência à família; 
c) a pequenas despesas pessoais; 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a 
manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo 
da destinação prevista nas letras anteriores. 
§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte 
restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, 
que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. (VADE 
MECUM, 2017, p.1014/1015).  

 O investimento de melhoria nas dependências prisionais a fim de 
promover o trabalho pode ser considerado como uma arma a combater até 
mesmo a violência, bem como, evitar rebeliões que acontecem tão somente 
para chamar atenção da população para expressar a revolta em face do 
tratamento ultrajante vivenciado pelos detentos, que, além de não obter um 
espaço adequado para cumprimento de sua pena, não utiliza da maneira 
correta as alternativas trazidas pela Lei de Execução Penal para diminuir sua 
pena. 
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 Além da promoção do trabalho nas dependências prisionais, a educação 
é outro fator imprescindível para que seja promovida a ressocialização do 
apenado, devendo o Estado conceder um ensino adequado em todos os níveis 
para que assim, torne possível no egresso do detento, e este poder recomeçar 
em sociedade.  

O Direito a Educação é um direito constitucional inerente a todos sem 
distinção, sendo um direito de segunda geração, tendo em vista que, o Estado 
detém a responsabilidade de promover o acesso a Educação com a finalidade 
de propor a todos uma vida integra.  
 No que versa o direito a Educação, a Lei de Execução Penal dispõe que: 

Lei 7.210 
CAPITULO 
Da Educação 
SEÇÃO V 
 
Da Assistência Educacional 
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. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral 
ou educação profissional de nível médio, será implantado nos 
presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua 
universalização.           
§ 1o O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao 
sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa 
e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos 
destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou 
administração penitenciária.          
§ 2o Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos 
supletivos de educação de jovens e adultos.           
§ 3o A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão 
em seus programas de educação à distância e de utilização de novas 
tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às 
presas.                       
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. 
Art.  21-A. O censo penitenciário deverá apurar:           
I - o nível de escolaridade dos presos e das presas;            
II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número 
de presos e presas atendidos 
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III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou 
aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas 
atendidos;      
IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo;    
V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de 
presos e presas. (VADE MECUM, 2017, p.1014). 

  

No que versa o Direito da Educação nos estabelecimentos 
penitenciários, dispõe Julio Fabbrini Mirabete que: 

A assistência educacional deve ser uma das prestações básicas mais 
importante não só para o homem livre, mas também aquele que está 
preso, constituindo-se, neste caso, em um elemento do tratamento 
penitenciario como meio para a reinserção social. (MIRABETE, 
JulioFabrini, 2008, p.75). 

 Partindo dessa premissa, reafirmasse a necessidade da implantação 
da Educação nos compartimentos prisionais, não de uma forma genérica a fim 
de atender os requisitos da Lei de Execuções, mas a devida aplicação da 
educação oferecendo ao detento um espaço adequado para estudar, livros 
atualizados para eficiência de seu estudo, bem como aulas de excelência a fim 
de se promover o referido direito constitucional.  
 Analisando o instituto da progressão dos regimes prisionais, a lei de 
execução penal traz o bom comportamento, e a comprovação do trabalho 
como requisitos básicos para o apenado atingir o regime mais brando, podendo 
até cumprir sua pena em liberdade, o que as vezes não ocorre, pois, por ser 
um ambiente degradante, impossível se faz a realização do trabalho, e diante 
as violências ocorridas face as crises constantes entre os detentos, estes não 
conseguem alcançar a benesse do bom comportamento.  

É notório que, se promovida tais políticas públicas nas dependências 
prisionais, o egresso do apenado em sociedade será de forma imediata, tendo 
em vista que este utilizara todos os meios disponíveis para antecipar o seu 
cumprimento de pena, ou até mesmo sair do regime mais rígido para o 
cumprimento da pena de forma mais benesse, e assim, a população carcerária 
terá uma redução considerável.  

Desta feita, o Estado Democrático de Direito, na busca da solução para 
reparar a deficiência vivenciada pelo sistema penitenciário brasileiro, necessita 
tão somente da devida aplicação de seus institutos jurídicos, com 
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investimentos capazes de atender a real necessidade dos presídios a fim de 
obter uma estrutura moderna compatível com a Lei de Execução Penal. 

4.2 A intervenção Mínima do Direito Penal A Fim de Evitar a 
Superlotação nos Presídios Brasileiros: 
Os números de condutas ilícitas praticadas no dia-a-dia são incontáveis 

e imprevisíveis, sendo evidente que o Estado não detém de mecanismos para 
controlar a violação dos dispositivos criminalizadores, e, no entanto, com seu 
papel de legislar, o Ente Federativo vem de forma reiterada elaborando novos 
textos de lei a fim de inserir no Código Penal a tipificação de novos crimes, 
criando uma aglomeração de condutas reprováveis. 

Para que as penas sejam devidamente eficazes, é notório a sua 
utilização de forma moderada a fim de que sejam aplicadas nos momentos 
mais gravosos, expressando para população que, a utilização do Direito Penal 
será aplicado em face das condutas absurdas cometidas pelo o homem médio.  

Dispõe Hugo Leonardo Rodrigues Santos em sua obra de Estudos 
Críticos de Criminologia e Direito Penal que ‘’A legitimidade do direito penal 
depende da moderação na sua utilização. Não é possível valer-s de sua 
solução drástica quando o problema social poderia ser resolvido, com mais 
eficiência, com outro mecanismo menos gravoso’’ (SANTOS, Hugo Leonardo 
Rodrigues, 2015, p.267). 

A criminalização de novas condutas praticadas no cotidiano causa um 
descontrole administrativo nas sedes dos presídios, vez que, a realidade 
carcerária já vem de forma degradante, ultrapassando o limite legal, não 
havendo mais espaço para comportar os detentos que ingressam diariamente. 

Certo que, ao tipificar novas condutas no Código Penal, ou proceder 
com alterações nas leis extravagantes, o Estado busca tão somente a punição 
de atos que expõe em risco os direitos alheios de maior relevância para o 
Ordenamento Jurídico, porém, o Direito Penal não pode ser utilizado para 
remediar toda e qualquer conduta praticada pelo homem médio, ainda que 
algumas delas sejam consideradas de maior relevância para o Estado. 
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Atualmente, o índice de ingresso nas prisões só aumenta vez que, a 
incidência perante as normas jurídicas vem de forma repetitiva, causando o 
acumulo de apenados nas dependências prisionais, e diante da falha no 
sistema penal, tanto na ineficácia dos institutos que buscam a ressocialização, 
a utilização do Código Penal para repelir qualquer conduta, também é mais uns 
dos fatores que comprovam a precariedade do sistema. 

Destarte, busca-se a intervenção minimalista do Direito Penal como a 
ferramenta eficaz a combater os ilícitos ocorridos.  
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CONCLUSÃO 
Ainda que a Lei de Execução Penal, Lei 7.210/84 estabeleça a execução 

da pena observando os direitos e garantias fundamentais previstos na Carta 
Magna de 1988, a fim de alcançar a ressocialização do apenado, a estrutura 
dos presídios brasileiros não atendem as necessidades vitais para 
sobrevivência do ser humano, sendo caracterizada a imprescindibilidade de 
reformas a serem efetuadas nas dependências prisionais, para que se promova 
a execução das penas impostas pelo Estado/Juiz de forma humanitária. 

Ainda que o Estado Democrático de Direito estabeleça que a dignidade 
da pessoa humana seja um dos fundamentos basilares de todo o ordenamento 
jurídico, o referente instituto resta absurdamente violado diante as condições 
degradantes vivencias pelos apenados nas dependências prisionais, diante da 
falta de comprometimento pelo Estado, sendo este o ente competente para 
investir em melhorias a fim de que torne eficaz todas as garantias fundamentais 
para o apenado previstas no Ordenamento Jurídico, e contudo alcançar a 
ressocialização, que é o objetivo final pleiteado pela lei de execução. 

Desta feita, o investimento Estatal em face dos estabelecimentos 
prisionais por meio de suas políticas pública é vital, acarretando ao preso, um 
cumprimento de pena digno, oferecendo o trabalho e a educação como um 
novo recomeço, e assim, ser inserido em sociedade, sem que este incorra 
novamente ao caminho do crime.   
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ANEXOS 
 

Os 10 países com maior índice de superlotação nos presídios.  
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As Maiores Rebeliões no Brasil: 
 
1987 - Penitenciária do Estado, São Paulo (SP) - 31 mortos. 

 
1989 - 42º Distrito Policial de São Paulo (SP) - 18 mortos 
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1992 - Massacre do Carandiru, São Paulo (SP) - 111 mortos. 

 
2002 - Presídio Urso Branco, Porto Velho (RO) - 27 mortos 

 

 
 
2004 - Casa de Custódia de Benfica, Rio de Janeiro (RJ) - 31 mortos 
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2010 - Complexo Penitenciário de Pedrinhas, São Luís (MA) - 18 mortos. 

 
2017- Massacre em Manaus, Amazonas - 67 mortos 

 
2017 - Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, Boa Vista (RR) - 33 mortos 

 
2017 - Penitenciária de Alcaçuz, Nísia Floresta (RN) - 26 mortos 
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