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CARTA DOS DIRETORES
Olá, senhores Deputados! Sejam muito bem-vindos a DiploMun Online 2022! É um
imenso prazer recebê-los, esperamos que essa simulação seja inesquecível para cada um
de vocês.
O Sistema Penitenciário surgiu no Brasil em 08 de julho de 1796, a partir da Carta Régia,
que determinou a construção da Casa de Correção da Corte, que teve sua obra finalizada
algumas décadas depois. A partir daí, diversos problemas relacionados ao sistema
prisional foram relatados, como a falta de estrutura e saneamento básico, problemas esses
que seguem presentes na modernidade em uma grande parte das penitenciárias
brasileiras.
Diversas problemáticas, como as citadas, presentes nestes locais foram estopim para
revoltas e brigas dentro das prisões, como o Massacre do Carandiru, uma das rebeliões
mais marcantes na história do Sistema Penitenciário brasileiro, que resultou na morte de
111 pessoas.
Esse episódio evidenciou a tamanha fragilidade do sistema carcerário do nosso país, como
nossas casas de detenções são falhas e necessitam de modificações. Com isso, uma série
de discussões foram realizadas a partir dessas possíveis modificações, gerando diversos
debates polêmicos.
Sendo assim, cabe aos senhores, deputados, que analisem o sistema carcerário brasileiro
atual e como as suas condições de preservação podem ser uma ameaça aos direitos
humanos, e desenvolvam, caso necessário, as suas devidas propostas de melhorias.
Atenciosamente,
Mesas Diretoras.

O COMITÊ
O PODER LEGISLATIVO
O Brasil atualmente adota o sistema tripartite de Governo, tendo sua administração
dividida em três diferentes Esferas: a Legislativa, Executiva e Judiciária. A ideia da
existência de diferentes órgãos com intuito de atender as decisões do Estado surgiu com
Aristóteles, em sua obra “A Política”. No entanto, o pensamento da divisão do poder não
foi um ideal exclusivo do filósofo grego, pensadores como John Locke e Montesquieu em
algumas de suas obras intelectuais defenderam o sistema tripartite de administração. Tal
forma de divisão das Esferas foi adotada em diversos países, como Estados Unidos,
Alemanha, Espanha e, no Brasil. Basicamente, em nosso país, o sistema tripartite tem as
seguintes funções como Esfera de poder:
Poder executivo → É exercido pelo Presidente da República juntamente com os
Ministros que são indicados por ele. Tem a função de executar as leis a partir da
Constituição e cumprir a agenda do Estado, propondo planos de ações na saúde, cultura,
educação, infraestrutura e outras áreas que são essenciais para que os direitos
assegurados pela Constituição sejam garantidos de forma integral à sua população.
Ademais, o presidente é o representante oficial da Nação, à nível nacional e internacional,
durante o seu mandato.
Poder judiciário → Tem como função aplicar a lei. Os Órgãos da Justiça garantem os
direitos individuais, coletivos e sociais da população, instituições e Estado. O órgão da
Justiça com maior influência e importância no Brasil é o Supremo Tribunal Federal (STF),
tendo sua composição realizada por 11 ministros nomeados pelo Presidente.
Poder legislativo → A Esfera Legislativa possui algumas funções como órgão
administrativo do poder. As principais delas estão relacionadas à criação de leis e
fiscalização do Executivo. A âmbito nacional, é exercido pelo Congresso Nacional,
composto por senadores e deputados federais. As Assembleias Legislativas são
representações do Poder Legislativo à nível estadual, na qual atuam os deputados

estaduais. Então, a nível municipal, tem-se as Câmaras Municipais, na qual atuam os
vereadores.

FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Antes de chegarmos nas competências e obrigações da Câmara dos Deputados, é essencial
entender como se realiza a composição e o funcionamento desta instituição. De maneira
geral, a Câmara dos Deputados segue procedimentos semelhantes ao que é comum em
sessões da Organização das Nações Unidas (verificar o Guia de Regras de Procedimento
da DiploMUN Online 2022), com diferenças nos documentos e suas dinâmicas. Na
Câmara dos Deputados, embora as discussões sigam uma agenda e aconteçam com base
em uma lista de oradores, podendo ser alterada por meio de moções para debate nãomoderado, por exemplo (tal qual exemplificado no Guia de Regras de Procedimento), as
propostas são oficializadas através da aprovação dos projetos de lei, que culminam em
uma “pauta” no final da última sessão, unificando todos os documentos apresentados e
submetendo-os a votação. Ao longo da seção “Documentos” do hodierno guia, será
possível verificar e entender um pouco mais sobre como a dinâmica dos documentos
funciona e orientar-se corretamente para eles.
Os Deputados, representantes do povo, são eleitos através do sistema proporcional
em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Mas afinal, no que consiste tal
mecanismo? O sistema proporcional é um sistema de votação com objetivo de eleger
os Deputados Federais que irão compor a Câmara dos Deputados. Cada um dos Estados
brasileiros, e o Distrito Federal, possuem seu próprio sistema de seleção, que tem seus
resultados baseado nos seguintes cálculos de votos:
(i) Divide-se o número de votos válidos (em candidatos e em
partidos) pelo número de vagas que determinado estado tem na
Câmara. O número que resulta dessa conta é o quociente
eleitoral;

(ii) Em seguida, é feito o cálculo do quociente partidário,
dividindo-se o número de votos que o partido ou coligação obteve
pelo quociente eleitoral. Esse quociente determina o número de
vagas que cada partido ou coligação vai ter na Câmara;
Os partidos ou coligações cujos candidatos tenham recebido mais votos elegem um
número maior de deputados. Por isso, muitos candidatos são eleitos com menos votos
que outros que tiveram mais votos que eles. É que eles pertencem a partidos ou coligações
que, na soma, tiveram mais votos;

Atualmente, a Câmara dos Deputados conta com 513 componentes, com seus cargos
válidos por quatro anos. A Câmara possui um limite mínimo de oito deputados por Estado
e um máximo de setenta. Para o Senado, cada estado (e o Distrito Federal), elegem três
senadores, com mandato de oito anos, sujeitos a renovações de quatro em quatro anos
alternados. A composição do Senado é de 81 parlamentares.
O funcionamento da Câmara se dá da seguinte forma: O Congresso Nacional trabalha em
períodos de tempo próprios, e a legislatura é o período de quatro anos em que o Congresso
Nacional exerce as atribuições previstas na Constituição Federal. Cada legislatura é
dividida, anualmente, em quatro sessões legislativas. Cada sessão legislativa ordinária
tem início em 2 de fevereiro, é interrompida em 17 de julho, reiniciada em 1º de agosto e
encerrada em 22 de dezembro. A seguir, pode-se observar como é realizada a divisão de
tarefas na Câmara dos Deputados:
O Presidente é o representante da Câmara dos Deputados quando ela se pronuncia
coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem.
O Plenário é o órgão máximo de deliberação da Casa. Nele, os representantes do povo,
reunidos em sua totalidade, discutem e votam soberanamente as proposições em
tramitação, no cumprimento da função constitucional conferida ao Poder Legislativo de
elaboração do ordenamento jurídico e de fiscalização financeira e orçamentária.

A Mesa Diretora dirige os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa.
É um órgão colegiado, integrado por sete deputados eleitos entre os parlamentares da
Casa. A Mesa tem competências específicas, como, por exemplo, a de promulgar, junto
com a Mesa do Senado Federal, as emendas à Constituição e propor alterações ao
Regimento Interno. O mandato dos membros da Mesa é de dois anos.
A Secretaria-Geral da Mesa (SGM) assessora a Mesa nos trabalhos legislativos e a
Presidência no desempenho de suas atribuições regimentais e constitucionais, dirige,
coordena e orienta as atividades legislativas da Câmara dos Deputados, bem como
acompanha e assessora as sessões plenárias e demais eventos de natureza técnico-política
relacionados às atividades legislativas.
A Diretoria-Geral cuida do planejamento, da coordenação e do controle das atividades
administrativas da Casa.
COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
A Câmara dos Deputados, como agente pertencente à Esfera Legislativa, desempenha um
papel de demasiada importância na dinâmica política do Brasil. Nesse contexto, a Câmara
dos Deputados, como representante do povo brasileiro, tem como suas competências e
obrigações a discussão e votação de propostas referentes às áreas econômicas e sociais,
como educação, saúde, transporte, habitação, entre outras, e também fiscaliza o emprego,
pelos Poderes da União, dos recursos arrecadados da população com o pagamento de
tributos.

DOCUMENTOS
Os documentos atuam com diferentes funções no comitê; eles podem oficializar medidas,
buscar novas diretrizes ou introduzir posicionamento. Através de um projeto de lei ou de
uma emenda, os deputados poderão colocar as suas ideias em pauta e encaminhá-las para
votação, já através do No geral, eles são de suma importância para o funcionamento
efetivo da câmara e devem ser entendidos pelos participantes.

A. Documento de Posicionamento Oficial
O Documento de Posicionamento Oficial é um documento confeccionado antes do início
da conferência, este visa explanar o posicionamento e objetivo de um deputado diante do
comitê e tema proposto. Em linhas gerais, o Documento de Posicionamento Oficial é uma
carta aberta do deputado ao comitê, onde este irá dissertar sobre a sua visão em relação
ao tópico e possíveis encaminhamentos para a resolução do mesmo. No decorrer da
simulação, esses documentos estarão disponíveis livremente para observação,
necessitando apenas da autorização da mesa diretora, ou seja, caso queira ter acesso ao
DPO de outro deputado, envie uma mensagem à mesa durante a videoconferência. O DPO
deve ser feito obrigatoriamente por todos os delegados e deve ser enviado para e-mail da
mesa diretora referente ao seu comitê.
Observação: O Documento de Posicionamento Oficial deve ser enviado até o
dia 19/05/2022 para: camaradiplomun2022@gmail.com

B. Agenda
A Agenda é um documento que deve ser entregue no início do debate geral e tem o intuito
de apresentar os principais tópicos que os deputados acham fundamentais para a
discussão e argumentação durante o comitê. A agenda irá definir o que de fato vai ser
debatido durante o tempo delimitado e a ordem dos assuntos, ela pode ser feita por
qualquer deputada e não contém restrição para a quantidade de colaboradores. A agenda
a ser utilizada no comitê será votada e será aprovada aquela que obtiver maioria simples
de votos.

C. Projeto de Lei
Em linhas gerais, o Projeto de Lei é um tipo de proposta normativa submetida à
deliberação de um órgão legislativo, com o objetivo de produzir uma lei. O Projeto de Lei

é o instrumento pelo qual o deputado transmitirá as suas pretensões ao órgão competente
para apreciação, elencando o que está sendo proposto a ser aplicado dentro do contexto
legislativo brasileiro. Ao longo do comitê, os deputados poderão apresentar projetos de
lei com base nas discussões apresentadas na agenda. No final da conferência, espera-se
que todos os deputados juntem os projetos de lei apresentados em uma “pauta”, votando
separadamente cada projeto para aprovação ou não.
Ao fim da apresentação do Projeto de Lei devem ser realizados dois discursos com limite
de tempo de 2 minutos cada, no qual os deputados deverão defender os tópicos
apresentados. Posteriormente, a mesa diretora abrirá um espaço para 3 perguntas sem
tempo contabilizado para cada deputado que proferiu o discurso, os deputados que
queiram fazê-las devem utilizar a função de “Raise Hand” da plataforma e esperar o
reconhecimento da presidência, os deputados terão apenas 1 (um) minuto para responder
cada pergunta. Depois disso, será aberto o espaço para dois discursos contra o documento
apresentado com limite de tempo de 2 minutos para cada discurso, os deputados irão
proferir os discursos e em seguida a Presidência abrirá um espaço para 3 perguntas para
cada deputado, sem tempo contabilizado, os deputados que queiram fazê-las devem
utilizar a função da plataforma supracitada e esperar o reconhecimento da mesa, os
deputados terão apenas 1 (um) minuto para responder cada pergunta.


Um deputado pode recusar-se a responder perguntas.



O deputado que apresenta o documento não é necessariamente o mesmo que
profere o discurso ou responde às perguntas.

D. Emenda
As Emendas têm o intuito de corrigir, acrescentar ou excluir algum tópico já presente na
constituição brasileira ou no código penal, sendo classificadas como: Emenda de
Alteração, Emenda de Exclusão e Emenda de Adição.

Ao fim da apresentação da emendai devem ser realizados dois discursos com limite de
tempo de 2 minutos cada, no qual os deputados deverão defender os tópicos
apresentados. Posteriormente, a mesa diretora abrirá um espaço para 3 perguntas sem
tempo contabilizado para cada deputado que proferiu o discurso, os deputados que
queiram fazê-las devem utilizar a função de “Raise Hand” da plataforma e esperar o
reconhecimento da presidência, os deputados terão apenas 1 (um) minuto para responder
cada pergunta. Depois disso, será aberto o espaço para dois discursos contra o documento
apresentado com limite de tempo de 2 minutos para cada discurso, os deputados irão
proferir os discursos e em seguida a Presidência abrirá um espaço para 3 perguntas para
cada deputado, sem tempo contabilizado, os deputados que queiram fazê-las devem
utilizar a função da plataforma supracitada e esperar o reconhecimento da mesa, os
deputados terão apenas 1 (um) minuto para responder cada pergunta.
Após a realização das perguntas, o documento irá prosseguir para votação.

E. Pauta
A Pauta é o documento que elenca todos os Projetos de Lei e Emendas apresentados e
submete tais documentos para votação. No final do comitê, todos os documentos
apresentados serão elencados em uma pauta por ordem de apresentação, e em seguida a
Mesa Diretora irá passar por todos os pontos, submetendo-os à votação dos deputados,
que precisam alcançar ⅔+1 dos votos para aprovar cada documento. Previamente ao
momento de votação, apesar de não se classificar como obrigatório, espera-se que os
deputados se reúnam entre seus partidos na tentativa de combinar uma orientação
comum de votação, buscando conciliar interesses pessoais e gerais na aprovação dos
projetos colocados em pauta.
*A pauta é confeccionada pela Mesa Diretora e será posta em votação ao final
das sessões plenárias.

Formatação dos Documentos

Os documentos da DiploMUN devem ser redigidos seguindo o padrão de folha do tipo
A4 e as letras devem ser na fonte Arial com o tamanho doze (12).
Demandas Gerais:
➢ Os parágrafos devem ser escritos com o espaçamento de 1,5cm.
➢ Sempre que se utilizarem siglas é necessária a especificação do nome extenso
ao lado.
➢ Os documentos devem ser justificados.
➢ O estilo de letra Itálico deve ser utilizado apenas no caso de nomes científicos,
em latim ou caso sejam utilizados termos que não estejam na língua padrão
do comitê, sendo necessária a tradução ao lado entre parênteses.
➢ Em projetos de lei e emendas, devem-se informar os autores e signatários do
documento (separados). Definem-se como autores aqueles que escreveram
ou contribuíram substancialmente para o documento apresentado, definemse como signatários aqueles que acreditam que o documento é válido a ser
debatido e apenas contribuem com a assinatura. Um documento precisa de
uma quantidade mínima de 1 (um) autor e 3 (três) signatários para ser
apresentado. O patrocinador de um documento não pode incluir-se como
signatário deste.
➢ Os documentos que possuírem subcláusulas não precisam obedecer a uma
nomeação de sub cláusula específica, ou seja, estas podem ser escritas como
1.1; 1.2 ou como (a); (b).
➢ Em documentos feitos em forma de cláusula, afirma-se que para a existência
da subcláusula 1.1. ou (a), necessariamente deve existir uma subcláusula 1.2.
ou (b); caso não exista, torna-se notável a não necessidade de existência da
subcláusula, portanto, seu conteúdo deve ser inserido na cláusula acima.

Especificações para o Documento de Posicionamento Oficial:


O Brasão da República Federativa do Brasil deve ser inserido de maneira
centralizada na página;



O nome completo do deputado deve ser escrito centralizado na página;



A destinação do Documento de Posicionamento Oficial deve estar escrita
alinhada à esquerda da página;



É necessária a assinatura no final da folha;



O documento deve possuir margem na primeira linha de cada parágrafo de
1.25 cm;



O DPO deve ter no máximo 1.5 páginas.

Especificações para a Agenda:


É obrigatório abordar no mínimo três (3) tópicos na Agenda;



O termo “Agenda” deve ser alinhado à esquerda;



O termo “Agenda” deve ser escrito em Negrito.

Especificações para Projeto de Lei:


O termo “Projeto de Lei” e a numeração ao lado devem ser alinhados no
centro;



O termo “Projeto de Lei” e a numeração ao lado devem ser escritos em
Negrito;



O resumo do Projeto de Lei deve ser alinhado à direita;



Os autores e signatários devem ser centralizados na página.

Especificações para Emenda:


O termo “Emenda” e a numeração ao lado devem ser alinhados à
esquerda;



O termo “Emenda” e a numeração ao lado devem ser escritos em Negrito;



Os autores e signatários devem ser centralizados na página.

Modelos de documentação
A. Documento de Posicionamento Oficial
BRASÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
[Nome do deputado]
[Nome do partido]
A Vossas Excelências presidindo a Câmara dos Deputados da República Federativa do
Brasil,
1º Parágrafo:
Composto por cumprimentos ao comitê, introdução da problemática, contexto
histórico dos fatos e resumo do que vai ser tratado no documento.
2º Parágrafo:
Explanação da problemática apresentada e aprofundamento dos subtópicos
relacionados, além de argumentação sobre o ponto de vista defendido pelo deputado.
3º Parágrafo:
Posicionamento do deputado/partido quanto ao tema proposto e análise de
medidas outrora aplicadas no contexto da problemática, além da introdução de
possíveis soluções.
4º Parágrafo:
Elucidação dos objetivos e soluções que podem ser adotadas durantes as sessões
de debate e a expectativa de medidas a serem adotadas.
Nome completo do deputado

Nome do partido

B. Modelo de Agenda

Proposta de agenda #n

1. [Tópico principal]
1.1. [Subtópico]
1.2. [subtópico]
2. [Tópico principal]
3. [Tópico principal]
3.1. [Subtópico]
3.2. [subtópico]
3.3. [Subtópico]
3.3.1. [subtópico]
3.3.2. [subtópico]
3.3.3. [subtópico]

Autores:
Signatários:

Modelo de Projeto de Lei

Projeto de Lei #n

Resumo do Projeto de Lei: trata de [inserir resumo]

1. [Tópico]
1.1. [Especificação]
1.2. [Especificação]
2. [Tópico]
3. [Tópico]

Justificativa:

Aqui, deve-se explicar em forma de parágrafo o motivo do Projeto de Lei.

Autores:
Signatários:

Modelo de Emenda

Proposta de Emenda à Constituição / Código Penal
Emenda #n

Emenda de _____ do artigo / parágrafo ____ da ______ (Constituição da
República Federativa do Brasil ou Código Penal da República Federativa do Brasil)

1. [tópico genérico]
2. [tópico genérico]

Autores:
Signatários:

A PROBLEMÁTICA
O sistema penitenciário brasileiro teve seu início através da Carta Régia de 8 de julho de
1796 que determinou a construção da Casa de Correção da Corte. No entanto, foi apenas
em 1834 que as construções da Casa de Correção foram iniciadas na capital do Brasil que naquela época correspondia a cidade do Rio de Janeiro. Sua respectiva inauguração
ocorreu em 6 de julho de 1850, cerca de 16 anos após o início das obras e 54 anos após a
recomendação da Carta Régia. O surgimento de prisões com celas individuais e com uma
estrutura apropriada para a pena de prisão no Brasil ocorreu no século XIX e foi um
grande avanço para o sistema carcerário brasileiro. Por ainda ser uma colônia portuguesa
na América, ou seja, por não ter autonomia própria, o Brasil não havia um Código Penal,
submetendo-se assim às Ordenações Filipinas (Uma compilação jurídica que resultou na
reforma do código manuelino, realizada por Filipe II de Espanha, durante o domínio
castelhano. Ao fim da União Ibérica, o Código Filipino foi confirmado para continuar
vigendo em Portugal por D. João IV). Em 1828, com a extrema precariedade das
penitenciárias no Brasil, a Lei Imperial propôs um plano de melhorias estruturais nas
penitenciárias, realizado a partir de estudos baseados em outros modelos de prisões em
todo o mundo. O primeiro relatório foi feito em São Paulo, no ano de 1829, e tratava de
problemáticas modernas, como a superlotação de celas. Em 1830 as Ordenações Filipinas
sofreu de revogações em uma grande parte de sua composição, levando ao Brasil Imperial
a instituir seu primeiro Código Criminal, nele, foi proposta duas formas de prisão: A
prisão simples e a prisão com trabalho. Tempo depois, sob influência dos ideais
reformistas, foi aplicado, no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, a primeira
penitenciária brasileira baseada em ideais de ressocialização dos detentos. Tempo depois,
em 1861, foi instituída na Casa de Correção da Corte, o Instituto de Menores Artesãos,
que tinha intuito de abrigar menores de idade, que cometiam atos infracionais. Neste
ambiente, era estimulado nestes jovens ensinamentos sobre educação moral e religiosa,
e além do estudo de matérias essenciais na formação destes indivíduos, neste local, eles
aprendiam sobre profissões, música e outras áreas da arte, como o desenho. Com a criação
do Código Penal de 1890, as penas de prisão foram limitadas em restritivas de liberdade
individual, de no máximo 30 anos, prisão disciplinar, prisão celular, prisão com trabalho
obrigatório e reclusão. Foram abolidas as penas de morte, as penas perpétuas ou coletivas.

Com o atual Código Penal em vigor, o artigo 32 expõe que, hoje, no Brasil, existem 3 tipos
de pena: privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa.
Atualmente, mesmo com todas as modernizações que o sistema penitenciário brasileiro
sofreu, sejam elas estruturais ou relacionadas a sua legislação, os centros prisionais do
Brasil vivem um momento extremamente crítico, atenuada por diversos fatores, no qual
podemos listar:
-

Revoltas surgidas a partir do final do século passado, que ceifaram centenas
de vidas, incluindo detentos e servidores públicos;

-

A grande e constante pressão que a mídia impõe sobre os agentes
responsáveis pelas reformas nos centros prisionais, assim como os políticos
responsáveis por propor tais reformas;

-

Más condições de habitação, como a ausência parcial ou total de
saneamento básico nas celas, assim como a superlotação das mesmas;

-

Fugas em massa;

Essas são alguns dos diversos problemas vivenciados diariamente por detentos em todo
o Brasil. Com isso, é colocado em xeque uma ampla e delicada discussão relacionada aos
Direitos Humanos no sistema carcerário brasileiro. Neste comitê, cabe a Câmara dos
Deputados, que busquem possíveis soluções para tais problemáticas, baseadas em suas
respectivas ideologias. A vida e o destino de milhares de pessoas estão nas mãos dos
senhores.

DIREITOS DOS CIDADÃOS
Os direitos e deveres do cidadão brasileiro podem ser divididos, basicamente, em três
grupos: os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (civis), os Direitos Sociais e os
Direitos Políticos.
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos: O artigo 5º da Constituição Federal, um
dos principais da CF, destaca que todos somos iguais perante a lei, sem nenhuma

distinção entre pessoas. Além disso, esse artigo garante o direito à vida, liberdade,
igualdade, segurança, propriedade e outros, direitos tidos como fundamentais. Dentre as
diversas previsões desse preceito legal, é possível destacar:
(I) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações;
(II) Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em
virtude da Lei;
(III) Ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano;
(IV) Os pensamentos, as crenças e cultos religiosos são livres;
(V) A expressão intelectual, artística, científica e de comunicação é
livre, ou seja, sem censura;
(VI) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, imagem,
correspondências e sigilo telefônico;
(VII) O direito de acesso direto ao Poder Judiciário;
(VIII) Os crimes de racismo, tortura e tráfico de drogas são
inafiançáveis;
(IX) Não haverá pena de morte.
Direitos Sociais: Os direitos sociais estão prescritos no artigo 6º da Constituição, que
prescreve os direitos do cidadão à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia,
transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância e
também à assistência aos desamparados.

Direitos Políticos: Os direitos políticos encontram-se nos artigos 14, 15 e 16 da
Constituição Federal e garantem basicamente ao cidadão o direito do voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e o direito de ser candidato nas eleições.

É importante destacar que, caso os senhores tenham interesse em ler cada um dos artigos
da Constituição Federal, para aprofundamento do conhecimento no que tange aos

direitos dos cidadãos brasileiros, há uma cópia em formato digital e oficial, publicada pelo
Palácio do Planalto.

DIREITO DOS PRESOS
Os direitos das pessoas presas são assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de
Execução Penal (Lei n. 7.210, de 1984). Mesmo privado de liberdade, o detento deve
manter seus direitos de cidadão como educação, saúde, assistência jurídica e trabalho
para remição da pena. Existem alguns outros direitos assegurados aos privados de
liberdade serão citados e explicados a seguir:
Auxílio reclusão - O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário, destinado apenas
para pessoas de baixa renda, pago exclusivamente aos dependentes (esposa, companheira
e filhos) da pessoa recolhida à prisão, desde que obedecidos certos requisitos previstos
em lei, como estar trabalhando, na ocasião de sua prisão, com vínculo empregatício ou
contribuindo como autônomo para o INSS. Caso o preso esteja recebendo seu salário pela
empresa ou estiver recebendo outros benefícios da Previdência Social como auxíliodoença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, não terá direito ao
pagamento do auxílio-reclusão. O valor do auxílio é calculado de acordo com a média dos
valores do salário de contribuição.
Direitos da família - Os familiares da pessoa presa têm direito ao auxílio de um
assistente social para a solução de problemas relacionados à obtenção de benefícios da
previdência social, documentos pessoais, dentre outros. O juiz pode estabelecer regras
especiais, em cada comarca, em relação às visitas da família, que auxiliam no processo de
ressocialização, envolvendo, por exemplo, limitações à entrada de crianças e adolescentes
e a entrada em datas especiais. O preso também tem o direito de receber visitas íntimas
de companheira (o) ou cônjuge em dias determinados e em local reservado, desde que tal
pessoa esteja devidamente registrada e autorizada pela área de segurança e disciplina. Em
relação às penitenciárias femininas, elas devem ser dotadas de uma seção para gestante e
parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7

(sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver
presa.
Remição da pena - A Lei de Execução Penal determina que 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. A Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça definiu as atividades educacionais complementares para a remição da pena por
meio do estudo. De acordo com a norma, presos não vinculados a instituições de ensino,
mas que concluíram o ensino fundamental ou médio, após serem aprovados nos exames
que fornecem tais certificações, também terão direito ao acréscimo de tempo necessário
para a remição da pena prevista na Lei de Execução Penal.

DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
A carreira de Agente Penitenciário é de extrema importância, pois, além de ser
responsável por vigiar as instituições prisionais, zelando pela segurança da sociedade,
tem como missão manter a integridade física dos presos e buscar a ressocialização desses
indivíduos. A carreira de Policial Penal foi criada pela Emenda Constitucional nº.
104/2019. Essa emenda criou a Polícia Penal, órgão responsável pela segurança do
sistema prisional federal, estadual e do Distrito Federal. Podem-se destacar alguns
direitos assegurados por lei aos servidores públicos penitenciários:
Promoção por escolaridade - direito de encurtar o período de tempo entre as
promoções, até que se alcance o nível correspondente ao de nível superior, que no caso é
o nível IV, conforme tabela a seguir (atualizada até Março/2020):

Adicional noturno - é uma verba de caráter indenizatório, que visa compensar o
trabalhador por conta do trabalho mais desgastante realizado no período noturno. O valor
da hora-noturna é calculado com base na soma da hora normal de trabalho mais 20%
dessa hora, devida a quem trabalha entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5
(cinco) horas do dia seguinte.
Averbação do Tempo de Serviço como contratado para fins de férias-prêmio
e adicionais por tempo de serviço - O tempo de serviço prestado ao Estado mediante
contrato administrativo temporário pode ser considerado para fins de aposentadoria,
bem como para recebimento de adicionais por tempo de serviço e férias-prêmio, desde
que o servidor que estivesse em efetivo exercício na data da publicação da EC nº. 57/03
(15/07/2003).

O ANTIGO SISTEMA PRISIONAL
BRASILEIRO
Massacres Históricos
Carandiru
Três décadas se passaram e o Massacre do Carandiru ainda é designado como o mais
sangrento dos massacres prisionais dentre a história do sistema penitenciário brasileiro.
Sendo uma perfeita ilustração do quão falho é esse sistema, a história do Massacre do
Carandiru pincela com nitidez a situação calamitosa que muitos presidiários são
submetidos diariamente: são negligenciados e humilhados por um sistema que os
desumaniza e marginaliza. Mas, o que nos levou a tomar uma ação tão brutal quanto o
Massacre supracitado?
Precipuamente, é necessário conceituar o que foi a Casa de Detenção Carandiru.
Nomeada a partir do bairro de mesmo nome onde se localizava, a detenção foi nada mais
do que um presídio masculino situado em São Paulo que chegou a abrigar cerca de 8000
presos em seus anos de funcionamento. Durante 20 anos, o presídio do Carandiru foi
muitas vezes pontuado internacionalmente como modelo de ressocialização, por prezar
pela boa higiene e educação dos presos. Até que, em 1940, a reputação internacional de
Carandiru decresceu, em decorrência do surgimento de problemas como a superlotação
de celas. As condições de higiene pioraram brutalmente e, mesmo com a tentativa de
inaugurar um novo anexo no presídio, a qualidade de vida dentro da Casa de Detenção
continuava a declinar. Tais fatos contribuíram para o estopim do Massacre.
Sob essa ótica, no dia dois de outubro de 1992 e no pavilhão 9 da Casa de Detenção
Carandiru, uma briga é iniciada entre dois detentos de facções rivais durante um jogo de
futebol. Em meio a algazarra, o restante dos presidiários se divide entre os 2 grupos rivais
e a briga se espalha entre os andares da prisão. A discussão toma grandes proporções e
logo se torna uma rebelião, assustando as autoridades. Sendo assim, o Coronel Ubiratan
Guimarães, oficial da polícia militar de São Paulo, autoriza a entrada de cerca de 300
policiais para conter a revolta e restabelecer a ordem entre os apenados.Tal situação

resultou em 111 presos mortos ao todo e vários feridos. Na sequência dos fatos, existem
duas versões do que ocorreu, de fato, no confronto entre os presidiários e a polícia.
Segundo a Polícia Militar, inicialmente apenas 86 oficiais entraram no presídio e, sem
sucesso no embate, se fez necessário acionar o restante dos oficiais da Polícia militar de
São Paulo, ocasionando as mortes. Todavia, a versão dos fatos segundo os residentes de
Carandiru mostram discordância entre ambas alegações. Segundo eles, uma negociação
foi feita entre o diretor da Casa de Detenção e os detentos, dando fim à revolta. Mesmo
entregando suas armas e se rendendo em suas respectivas celas, segundo essa versão, os
policiais não teriam cumprido o prometido: isso resultou na morte de, aproximadamente,
200 detentos. A versão supracitada é corroborada pela Perícia, mais especificamente o
perito Osvaldo Negrini, que trabalhou na investigação do caso. O mesmo também afirma
que, pela velocidade dos disparos, os presos não tiveram tempo para reagir e que a polícia
alterou a cena do crime, prejudicando a análise pericial.
“Já ouviu falar de Lúcifer?
Que veio do Inferno com moral
Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um”
Diário de um detento, Racionais Mc´s.
Urso Branco
Presídio José Mário Alves ou como era mais conhecido: Urso Branco, situada em Porto
Velho, esteve em funcionamento a partir de 1990, ano de sua inauguração, como Casa de
Detenção provisória, ou seja, onde presos que aguardavam suas sentenças residiam.
Contudo, logo o Estado passou a utilizar a casa como penitenciária, agrupando presos
condenados com presos em processo de julgamento. Sendo, indubitavelmente, a maior
unidade penitenciária no norte do país, a superlotação se dá como subsequente ao fato.
Abrigando 900 mil presos, mais da metade de sua capacidade em termos de população
carcerária, Urso Branco também conta com diversas outras problemáticas, tais quais a
escassez de água, ausência de tarefas com fins laborais ou sequer educacionais, além do
meio constantemente insalubre em que os presos vivem.

Primeiramente, é necessário pontuar que houve diversas rebeliões dentro da Casa de
Detenção José Mário Alves. Aqui destaca-sea primeira rebelião: no dia 31 de dezembro de
2001, o então diretor da penitenciária, representantes da Superintendência de
Administração Penitenciária e o coronel da Polícia Militar local decidiram realocar os
presidiários considerados danosos em celas anexas no lado externo ao pavilhão da Casa
de Detenção, mais especificamente perto da Administração do local. Em subsequência,
no dia 01 de janeiro de 2002, detentos do lado dito como ´´seguro´´ do presídio iniciaram
uma rebelião e diversas mortes se deram pelo fato de facções rivais terem sido realocadas
em uma mesma cela. O laudo dado pela polícia consta que houveram cerca de 45 mortes,
em sua maioria ocasionadas por lesões de “chuços”, além de mutilações nos braços,
pernas e decapitações. Vale pontuar que os corpos foram encontrados já em estado de
decomposição em celas subterrâneas e somente foram feitas buscas porque houveram
denúncias familiares, dado o desaparecimento de seus parentes em dias de visita.
Posteriormente, no ano de 2004, num dia de visita, cerca de 300 visitantes foram feitos
de refém pelos detentos, dando início a mais uma revolta no cenário local. Os
representantes do Estado, como forma de intervir após a primeira morte da rebelião,
suspenderam o fornecimento de água e alimentos para todo o presídio. Com a ausência
de comida, os detidos se alimentavam de gatos que residiam por lá. Durante seis dias,
houveram negociações entre os detentos, que utilizavam os corpos decapitados como
forma de ameaça, e o governador do Estado. A lista de exigências dos presos foi atendida,
dando fim a rebelião de seis dias, deixando inúmeros feridos e mortos.
“Lista de exigências:
O Governo do Estado de Rondônia se compromete a atender
as reivindicações dos presos amotinados no Presídio José Mário
Alves da Silva, dando garantia aos apenados de que após o retorno
da normalidade no presídio será garantida a integridade física e
moral dos presos conforme determina a Constituição Federal. Os
itens reivindicados são os seguintes:
1 – Saída da direção da unidade; (Segundo determinação do
Sr. Secretário de Segurança Pública, o diretor atual da Unidade
Prisional foi afastado);

2 – Visita das crianças; (o juiz da Vara de Execuções Penais
informou que a avaliação sobre a possibilidade do pedido será
realizada pelos Juízos da Infância e Juventude e Execuções Penais);
3 – Respeito com as visitas; (foi determinado pelo secretário
de Segurança Pública o retorno das visitas para sábados e
domingos. Qualquer caso de abuso ou excesso no tratamento dos
visitantes será passado para o Promotor de Justiça da Vara de
Execuções Penais);
4 – Queremos nossa enfermaria; (a enfermaria funcionará
de segunda a sexta-feira, sendo oferecido tratamento odontológico
às terças e quintas, na parte da manhã. Caso seja necessário a
reconstrução da enfermaria as providências acima ficarão
condicionadas a recuperação das instalações);
5 – Benefícios dos irmãos que estão com pena vencida; (O
juiz da Execução Penal, que responderá aos presos até o dia
26/04/2004 – segunda feira)
6 – Queremos um assistente jurídico para presos que não
tem advogado; (já existe determinação por escrito do Defensor
Geral do Estado designando um defensor público especificamente
para o trabalho de assistência judiciária na Casa de Detenção José
Mário Alves da Silva).
7 – Queremos nosso espaço na igreja; (Ficou definido que os
pastores Maicon Borges Ferreira e Antônio Marcos Pio Machado
serão responsáveis pela retomada da utilização do espaço na
igreja);
8 – Queremos a manutenção da rede de energia e água; (Tal
providência será realizada após a avaliação do estado das
dependências do estabelecimento penal. O material para reforma
da linha de luz foi adquirido);
9 – Queremos que deixe entrar os nossos remédios que as
visitas

trazem;

(A

autoridade

administrativa

baixará

determinação elencando os remédios permitidos e os que dependem
de autorização médica)
10 – Queremos uma melhora da nossa alimentação; (O
secretário de Segurança Pública providenciará avaliação técnica
semanal por nutricionista quanto a qualidade quanto a quantidade
servida a cada detento);
11 – Nós queremos um orelhão; (concomitantemente a
restauração do estabelecimento penal, a administração se
comprometeu a instalar 01 (um) orelhão na área do convívio,
monitorando-se o uso pela administração)
12 – Nós queremos uma comissão da nossa própria visita
para acompanhar o retorno às celas; (Será autorizada o
acompanhamento do retorno às celas por 10 (dez) visitantes)
13 – Queremos banho de sol duas vezes por semana; (Foi
determinado o banho de sol duas vezes por semana, podendo
avançar, com a reforma do estabelecimento penal, para o banho de
sol diário)
14 – Queremos trabalho e possibilidade de remição de pena;
(Independente

das

providências

da

administração,

o

Departamento Penitenciário Nacional providenciaria convênio
contemplando o estabelecimento penal José Mário Alves da Silva
com trabalho para os presos);
15 – Queremos espaço para cela livre; (A administração
providenciará a separação dos presos do seguro dos presos do
convívio. No caso de inexistência de funcionários para servir
alimentação, serão utilizados presos do próprio convívio para essa
tarefa)
16 – Queremos o repasse mensal de material higiênico para
uso diário; (a administração providenciará determinação por
escrito sobre a possibilidade dos objetos que possam ser trazidos
pelos familiares (Jumbo) e também viabilizará o material higiênico
para uso diário);

17 – Queremos liberação de roupa e calçado para uso
interno; (a administração providenciará determinação por escrito
viabilizando a utilização deste material);
18 – Queremos a diminuição da superlotação carcerária; (O
pleito será avaliado pela Supen e juízo de Execuções Penais);”

No ano de 2006, no entanto, as rebeliões não cessaram. Agora, motivados pela extrema
violência com que eram tratados, os presidiários organizaram uma fuga em massa,
ameaçando agentes penitenciários. Em consequência, a Polícia Militar foi acionada para
conter a rebelião e resgatar os agentes. Celas foram invadidas em seguida, e assassinatos
entre facções rivais aconteceram na cela 3 do pavilhão B. Os ́ ́chuços ́ ́ ou facas
artesanais utilizados deixaram muitos feridos. Em iminência do risco de haverem armas
de fogo na posse dos detentos, a SEAPEN iniciou a operação ́ ́ ́Pente Fino ́ ́, realizada
com a participação de policiais militares da COE. Durante a operação, que durou 5 dias,
os presos foram despidos e detidos na quadra a céu aberto, resultando em queimaduras
em diversos presidiários devido ao verão intenso de Porto Velho. Cerca de seis reclusos
foram agredidos e torturados logo após o incidente, além da punição dada a todos: a
suspensão das visitas. Em 17 de outubro de 2006, familiares fizeram uma denúncia à
Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, sobre as cruéis torturas em Urso
Branco. Tal denúncia se embasou, principalmente, na forma como a operação supracitada
foi conduzida: agentes penitenciários agredindo familiares, presos com queimaduras de
segundo grau e alimentação insuficiente. Um agente penitenciário não identificado
revelou, em relatos, como o cenário realmente era em Urso Branco:
“Os presos querem mostrar que não é assim que os diretores vão
conseguir mudar o sistema. Esse lance de ficar castigando a todo momento
e a qualquer preso não é aceito pelos detentos e isso tem gerado ainda mais
revolta da população (carcerária), que promete revidar com um novo
banho de sangue.”

Na noite de 27 de novembro de 2006, foram localizados três internos amarrados, com
diversos ferimentos e hematomas ao redor do corpo. Estes foram amarrados e torturados
com choques elétricos e espancamentos. Os atos de tortura, segundo os próprios presos,
seriam uma forma de “protesto” dos internos contra a direção da unidade e a SEAPEN.
Após a confirmação das denúncias de tortura e atrocidades cometidas durante as
rebeliões, o Brasil foi denunciado ativamente na Corte Interamericana dos Direitos
Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos). A Convenção Americana
requereu, em sua resolução, que o Brasil adotasse imediatamente todas as medidas que
fossem necessárias para garantir a integridade física e moral dos reclusos de Urso Branco,
assim como de todos os indivíduos que ingressassem na mesma, sejam estes visitantes ou
agentes de segurança. Por fim, é necessário ressaltar que houveram cerca de seis
denúncias para a Corte relatando o cenário dos presos em Urso Branco, por
descumprimento por parte do Brasil em relação às resoluções emitidas.

Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210 de 1984)
A priori, para entender melhor onde a Lei de Execução Penal está inserida durante o
processo criminal, necessita-se entender como se dá esse processo. Assim, após um crime
ser cometido, existirá uma fase investigativa atrelada ao crime em si e, ainda, uma fase de
julgamento no próprio âmbito criminal, gerando uma sentença para o acusado que for
tido como culpado. As penas podem ser de dois tipos: privativas de liberdade, que seria a
redução da liberdade como um todo, ou restritiva de direitos, que seria a prestação de
serviços comunitários. De qualquer forma, se há uma pena deverá existir uma efetividade
em seu cumprimento. Objetivamente, a Lei de Execução Penal nada mais é do que um
conjunto de medidas a serem tomadas para determinar sentenças ou julgamentos e, ainda
sim, assegurar a integridade física e moral do internado, visando uma ressocialização
harmônica. Sua aplicabilidade atualmente se dá pela obrigatoriedade do uso da Lei de
Execução Penal, juntamente com o Código de Processo Penal, em todo e qualquer
julgamento, mesmo que seja um detento provisório. Mas, como se inicia a Execução Penal
de fato? O primeiro passo para o início desse processo é a confecção do guia de
recolhimento, uma espécie de formulário com informações essenciais da ação penal. O

guia de recolhimento é feito pela Vara em que o julgamento ocorreu, sendo enviado
posteriormente à uma Vara de Execuções, que acompanhará todo o processo de
cumprimento da pena. Contudo, existem também as garantias aos internos asseguradas
pela Lei. Dentre elas, destaca-se o artigo 12 que prevê assistência material ao preso
(fornecimento de água, alimento, higiene e roupas pelo Estado), bem como o artigo 31,
que determina como obrigatória a atividade laboral dos condenados. Uma das garantias
previstas nesta lei, a que indica que o preso poderia utilizar seus estudos como forma de
reduzir a pena, no entanto, implica na criação da lei subsequente: a Recomendação
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Como mencionado previamente, a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) preconiza critérios para a remição de pena por estudos entre a população
carcerária. De acordo com essa resolução, são consideradas para remição 3 tipos de
atividades educacionais durante o cárcere: a educação em escolas prisionais de forma
regular, práticas educativas não escolares e a leitura. Para exemplificar, para a
comprovação de leitura, o preso deverá apresentar um Relatório de Leitura, e este será
enviado à Vara de Execuções Penais. Com o reconhecimento judicial, cada uma das obras
lidas reduziram 4 dias da pena da pessoa presa. Quanto à aprovação de apenados em
exames que resultem na conclusão da Educação Básica (Ensino médio ou Fundamental),
a lei estabelece que a pena será reduzida pela metade da carga horária da secção
concluída. De forma comprovada na justiça, a cada 12 horas de estudo será reduzido um
dia de pena por lei.
Código de Processo Penal
O Código de Processo Penal se define por um conglomerado de normas jurídicas que
estabelecem o que se define como infração penal na sociedade brasileira. Historicamente,
o primeiro código confeccionado no Brasil, datado em 1832, foi o Código de Processo
Criminal de Primeira Instância, embora tenha sido apenas no século 20 que o processo
criminal sofreu mudanças significativas. Em 1941, quando o Código de Processo Penal foi

criado, a maior influência na criação do mesmo foi a codificação processual penal italiana
(que foi altamente baseada no regime autoritário da época: o Fascismo), tornando o CPP
brasileiro um código de bases extremamente autoritárias, que miravam na alta
culpabilidade do acusado. Visto o grande autoritarismo dentro do CPP, e após a aprovação
da Constituição brasileira de 1988, uma Constituição que preza pelas garantias
individuais, o Código precisou passar por alterações. Esse novo conjunto penal objetiva
então realizar uma justiça penal com igualdade efetiva entre os envolvidos, sendo não só
instrumento de aplicação das leis penais como também da garantia individual do acusado.
Dessa forma, o Código é muito importante para organizar toda a aplicação correta das leis
penais, bem como do Direito Processual Penal como um todo. De fato, as bases do Direito
Processual Penal e, consequentemente, do Código, são fundamentadas em alguns
princípios, sendo eles:
Devido Processo Legal e Juízo Natural:
CF/1988, Art. 5º, LIV – Ninguém será privado de sua liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal.

CF/1988, Art. 5º, LIII – Ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente.

CF/1988, Art. 5º, XXXVII – Não haverá juízo ou tribunal de exceção.
Contraditório e ampla defesa: Princípio acusatório
CF/1988, Art. 5º, LV – Aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
CPP, Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será
processado ou julgado sem defensor.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

CF/1988, Art. 5º, LX – A lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.
CF/1988, Art. 93. IX – Todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público
à informação.

INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
POR MEIOS ILÍCITOS
CF/1988, Art. 5º, LVI – São inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos.
CPP, Art. 157: São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do
processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

CF/1988, Art. 5º, LVII – Ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
CPP, Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, no curso da
investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.

Direito ao silêncio
CF/1988, Art. 5º, LXIII – O preso será informado de seus direitos, entre
os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e
de advogado.
Dessa forma, conclui-se que o Código Processual Penal é um instrumento fundamental
no regulamento da ordem na sociedade brasileira. Entre a população carcerária, o CPP se
faz de suma importância ao garantir direitos factuais como a ampla defesa e o direito ao
silêncio, indubitavelmente.

SITUAÇÃO ATUAL
AUMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA OS DETENTOS DENTRO
DE PRESÍDIOS
Um dos problemas do sistema carcerário de nosso país mais debatidos é a violência contra
os presos. Dentro das prisões essa violência aumenta cada vez mais, seja ela efetuada por
outros encarcerados ou pelos próprios agentes penitenciários. No estado de São Paulo,
por exemplo, ocorreu entre abril de 2020 e maio de 2021 violência em flagrante em 31,4%
dos homens e em 19,7% das mulheres. E a maioria desses casos consistiam em violência
física, ameaças e agressão verbal, muitas vezes até tortura. Há inúmeros aspectos, causas
e consequências no que tange à alta frequência dessa prática no Brasil.
Está se tornando cada vez mais comum a agressão de detentos pelos servidores, muitas
vezes podendo ser considerado como tortura por instituições internacionais. Segundo um
levantamento feito pela Sapori Consultoria em Segurança Pública, cerca de 85% dos
entrevistados declararam que sofreram agressão física de agentes com spray de pimenta,
balas de borracha, tapas e socos, chutes e pauladas (do com mais relatos para o com
menos). Todavia, ainda existem debates sobre se as ações desses funcionários podem ser
consideradas ou não crimes em âmbito nacional, o que faz com que muitos que praticam

o ato sejam tolerados por autoridades governamentais. Exemplificando, em Goiás, em
novembro de 2017, o Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado
de Goiás defendeu servidores do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) que
foram filmados dando choques em presos em cadeias estaduais, enquanto representantes
como o governador de Goiás da época, Marconi Perillo, repudiou a ação. Mas no fim, esses
agentes de fato foram afastados.
No caso das mulheres detentas, além de sofrerem a violência física, verbal e psicólogica,
também recebem outras agressões, como o abuso sexual. Exemplificando, foi relatado que
agressões físicas e sexuais feitas por policiais principalmente na Penitenciária Feminina
de Santana, em São Paulo foram denunciadas para a Pastoral Carcerária Nacional, da
CNBB. Porém, vale ress
Já entrando na questão da violência perpetuada por outros presos, um grande incentivo
à prática é a superlotação aliada à falta de infraestrutura, que são problemáticas básicas.
Nesse cenário, não há nenhum tipo de separação dos detentos por, por exemplo,
escolaridade, natureza do crime e periculosidade, como é objetivado pela Lei de Execução
Penal. Assim, os encarcerados de pequenos delitos e de menor potencial ofensivo, que
crescem mais e mais dentro das prisões, são colocados no mesmo local que aqueles de alta
periculosidade, terminando por entrar de fato no mundo do crime e da violência. Essas
pessoas, que diversas vezes são livres de antecedentes criminais ou de reincidência, têm
sua integridade física e moral violadas, sendo obrigadas a entrar em alguma facção para
se proteger.
Outrossim, um outro fator contribuinte para a violência entre detento é o baixo grau de
escolaridade e a data de oportunidades, uma deficiência presente em todo o Brasil. Há
um déficit nos níveis de educação, e já que encarcerados com baixa escolaridade possuem
mais chances de cometer novos crimes, isso os leva a praticar a violência. Em 2018 os
dados encontrados por pesquisas foi que 24,92% dos presos possuem ensino médio
incompleto, 75,08% estudaram até o ensino fundamental completo e menos de 1% se
graduaram.

Violência contra servidores
"Apenas no ano de 2021, houve no estado do Pará uma série de atentados e a morte de
três servidores do sistema prisional, além da morte de dois policiais penais", afirmou o
Delegado Éder Mauro (PSD-PA). A violência não só atinge a população carcerária, mas
também os funcionários prisionais, que convivem com o constante medo das agressões
presentes em seu próprio ambiente de trabalho. Em 2016, por exemplo, houve um caso
que repercutiu devido a sua gravidade, quando um zelador do Centro de Detenção
Provisório (CDP), da Vila Independência, na Zona Leste de São Paulo, foi violentamente
agredido por mais de 50 presos, preciso ficar internado no hospital por muitos dias.
Em caso de agressão, o funcionário deve ser socorrido pela equipe de saúde da própria
unidade e receber assistência hospitalar quando necessário, além de obter um
acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Contudo, existem agentes que relataram
uma precariedade no tratamento da saúde mental e como foi difícil e angustiante o
sofrimento psicológico durante e após o incidente de violência, dependendo de calmantes
e antidepressivos. Além disso, após o trauma esses servidores acabam sendo transferidos
para outras unidades e setores burocráticos, o que em alguns casos pode se tornar
problemático.
Segundo os próprios agentes penitenciários, as causas que levam os detentos a efetuarem
essas agressões são a superlotação, baixa escolaridade e a insatisfação dos presos, já que
essas ações são frequentemente realizadas como forma de se rebelar contra as más
condições de vida dos presidiários. Todavia, ainda existem algumas controvérsias em
torno desse tópico e a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) afirmou, em suas
palavras, que “não há relação entre as agressões e a lotação das unidades prisionais do
Estado, tendo em vista que a pasta oferece toda a estrutura necessária aos detentos”.
Entretanto, de acordo com a SAP, a grande maioria das agressões sofridas por agentes
prisionais ocorrem em decorrência da falta de segurança nos pavilhões. A necessidade de
contato direto com os encarcerados e a escassez de equipamentos de comunicação como
rádios, por exemplo, para os funcionários (principalmente aos zeladores, que são
responsáveis pela abertura e fechamento de celas), são fatores que deixam esses

servidores expostos aos perigos da violência, que inúmeras vezes se encontram numa
situação de agressão na qual ficam incapazes de pedir socorro.

Saúde e Higiene
As condições de tratamento dos detentos no sistema penitenciário brasileiro são
péssimas. Em 2015, através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 347, o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) caracterizou a situação como um
Estado de Coisas Inconstitucional, no qual é constante a violação dos direitos
fundamentais dos encarcerados. Em decorrência de diversos problemas presentes nas
prisões, tendo como exemplo a falta de estrutura e recursos, os padrões sanitários, de
saúde e de bem-estar foram deixados de lado.
No presente, os privados de liberdade vivem frequentemente com difícil acesso a
atendimento médico, alimentação precária, falta de itens básicos de higiene,
racionamento de água, ambiente pouco ventilado e iluminado, exercícios físicos
limitados, entre outros. E diante dessa insuficiência, o índice de doenças tornou-se muito
alto. Exemplificando, segundo reportagem da BBC, pesquisas apontam que presos
brasileiros têm 30 vezes mais chances de contrair tuberculose e quase 10 vezes mais
chances de serem infectados por HIV do que o restante da população. O ambiente
insalubre das prisões, que contam inclusive com infestações de ratos, percevejos e
baratas, colabora para o agravamento de doenças pré-existentes e desenvolvimento de
novas. E não só a saúde física dos encarcerados vêm sendo prejudicada, mas também a
saúde mental. Um exemplo foi quando o Infopen Mulheres 2017 constatou que em 2016
a média da taxa de suicídio entre detentas mulheres era mais de 10 vezes maior que a
média da população feminina no geral.
Já entrando no assunto das mulheres presas, é importantíssimo falar sobre as
particularidades desse gênero. Principalmente em momentos cruciais como a gestação e
a amamentação, as presas carecem de uma boa assistência à saúde, seja ela física ou
mental, assim como os devidos cuidados aos seus filhos. Outrossim, elas são mais
vulneráveis a sofrerem violência sexual, o que acarreta em traumas psicólogicos, riscos de
uma gravidez indesejada e transmissão de ISTs.

Pandemia do coronavírus
As penitenciárias brasileiras já vinham enfrentando violações relacionadas à saúde e
higiene há anos, mas com a pandemia da COVID-19, essa deficiência tornou-se ainda mais
evidente: uma grave crise sanitária assola as prisões de todo o país. Primeiramente,
cresceu a preocupação no que tange a contágios e óbitos entre prisioneiros, funcionários
e visitantes. De acordo com um cálculo feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o
risco de contágio dentro das prisões é até 5 vezes maior do que fora delas. E visto que o
coronavírus é transmitido por via aérea, contato entre pessoas ou superfícies
contaminadas, fatores como celas coletivas (principalmente quando superlotadas) e má
ventilação favorecem esse processo de contaminação.
Além disso, a assistência à saúde, que já era precária, tornou-se ainda mais insuficiente,
já que os funcionários pertencentes a grupos de risco haviam sido afastados de seu
trabalho. Entretanto, de fato, a exposição de funcionários da saúde e da segurança aos
riscos da doença não deve, de forma alguma, ser subestimada. Em paralelo, inúmeros
presos pertencentes a esses grupos que poderiam ter sido colocados em prisão domiciliar,
conforme recomendação do CNJ, tiveram seus pedidos de liberação, feitos pelas
defensorias públicas de vários estados, negados. Ademais, como o foco passou a ser a
COVID-19, o direcionamento de recursos e atividades para o tratamento de outras
doenças acabou por ser negligenciado. Por exemplo, muitos tratamentos de doenças
crônicas tiveram suas consultas em especialidades interrompidas.
Também vale ressaltar que o impacto da pandemia vai além dos problemas sanitários,
afetando a própria justiça. Direitos tais como visitas de famílias e defensores públicos
foram restringidos, sem a implementação de quaisquer medidas alternativas. Fora isso, o
funcionamento da justiça foi prejudicado e, por consequência, o andamento de processos
na libertação de encarcerados e prorrogação de pena foram retardados. O projeto de
substituição de audiências de custódia presenciais por videoconferências, realizadas
depois do encarceramento, também feriu os direitos dos presos, pois pode ser
considerado como cerceamento do direito de defesa.

Superlotação
A superlotação é, há muito tempo, um dos problemas mais básicos e crônicos das
penitenciárias do Brasil. Mesmo em meio a pandemia, quando o número de presos
diminuiu, as penitenciárias estão 54,9% acima de sua capacidade, segundo levantamento
feito pela G1. Apesar de existirem esforços para solucionar essa questão, a tendência é que
a situação piore caso nada realmente efetivo seja feito, já que a população brasileira
privada de liberdade continua a crescer ano após ano, extrapolando cada vez mais a
capacidade das prisões.
A falta de vagas nos cárceres já é alarmante por si só, mas se fôssemos considerar os
mandatos incumpridos de acusados que se livraram de cumprir sua pena, a situação
estaria ainda mais grave. O número de futuros detentos quando essas apreensões forem
efetuadas sobrecarregará ainda mais um sistema que já está fragilizado. Todavia, é
complicado prever exatamente quantos acusados estão foragidos, visto que os dados
estaduais e federais constam mais de uma pena para o mesmo acusado, acusados que já
faleceram e também casos nos quais o crime já prescreveu.
O problema é que estabelecimentos prisionais superlotados oferecem perigo tanto a
presos quanto a funcionários. Além de agravar as condições de saúde e higiene dos presos
(principalmente no contexto da COVID-19), levando a condições insalubres e até mesmo
desumanas, também aumentam conflitos como as tensões entre os detententos, que
geram mais violência, tentativas de fugas e ataques de guardas. Ademais, essa
problemática também cria um cenário favorável ao crescimento de facções dentro dos
presídios. Por isso, torna-se cada vez mais comum sermos noticiados de protestos de
carcerários, como rebeliões e greves de fome.
Existem importantes fatores que acabam por contribuir com a problemática da
superlotação. O primeiro deles é o excesso da detenção de acusados antes de seu
julgamento. Segundo o Artigo 9(3) do Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos, a
prisão preventiva daqueles que aguardam o julgamento deve ser uma regra geral, mas sim
somente quando necessário. Contudo, de acordo com pesquisas da Human Rights Watch
(HRW), cerca de 1 terço dos detentos não são condenados, sendo que os demorados

processos criminais fazem com que esses presos permaneçam nessa situação por mais
tempo, chegando a anos, o que é considerado excessivo pelo Comitê de Direitos Humanos
das Nações Unidas.
Um outro fator é que o proposto pela Lei de Execução Penal (LEP) relacionado à
progressão de penas não tem sido cumpridas. Segundo o mesmo, o processo de privação
de liberdade deveria ser algo dinâmico, no qual o encarcerado inicia o cumprimento da
pena em regime fechado, é transferido para um local de regime semi-aberto após cumprir
parte da dela e é colocado em regime aberto após mais um período de tempo, para por
fim ser reinserido na sociedade. Todavia, o que ocorre em muitos casos é que os presos
cumprem toda a sua sentença em regime fechado, o que aumenta significativamente a
lotação dessas prisões e gera rebeliões motivadas pelos sentimentos de frustração e
injustiça. Isso decorre por vários motivos, dentre eles a falta de juízes para processar esses
casos e a escassez de estabelecimentos de regime semi-aberto e aberto.

Atuação de facções
De acordo com Amorim (1993), foi justamente nos presídios que surgiu o crime
organizado no Brasil, para depois se espalhar nas ruas e, em especial, nas comunidades
marginalizadas. A situação degradante das prisões e a punição exagerada de condenados
por crimes menos graves foram as razões pelas quais as facções surgiram e se
fortaleceram, sendo inicialmente um protesto por melhores condições humanitárias e de
proteção. E além de serem um meio de sobrevivência, também são uma forma de ascensão
social de indivíduos de grupos considerados excluídos pela sociedade e que não
ganhariam poder e status sozinhos.
Como foi dito em tópicos anteriores, a alta violência presente nas penitenciárias e a não
separação de presos faz com que muitos acabem se juntando a uma facção em busca de
proteção. Dentro dessa organização, ele não só é protegido, mas também passa a ganhar
respeito e ser mais temido dentre os presidiários, impondo as leis criadas pelo próprio
crime organizado, que determina aos faccionados as funções de criar leis, julgar e
executar. Essas leis, que possuem mais força dentro das prisões que o poder público,

também são um forte atrativo para as facções, já que ditam as regras de convivência dos
presidiários.
Ademais, o fornecimento de sustento às familias também é utilizado pelas facções para
convencer os presos recém chegados a entrarem para a organização. São oferecidos
serviços que o detento e sua família não conseguem pagar, como cesta básica, advogados,
viagem a familiares que moram longe, entre outros. Logo, encarcerados de classe baixa e
vulneráveis, como aqueles detidos por serem usuários de drogas, são facilmente
persuadidos pelos faccionados. Diante desse fatores, conclui-se que os indivíduos não
entram para o crime organizado por decisão pessoal, mas sim por uma questão coletiva.
Facções famosas nacionalmente com o PCC (Primeiro Comando da Capital - São Paulo) e
o CV (Comando Vermelho - Rio de Janeiro) são exemplos que surgiram nas penitenciárias
brasileiras e depois se expandiram, ganhando filiados ao longo do país. E são organizações
criminosas como essas e muitas outras que deixaram transformaram um protesto em um
verdadeiro negócio envolvendo roubos e a complexa rede de tráfico de drogas e outros
produtos, dentro e fora das prisões.
O Estado possui extrema dificuldade de combater as facções dos cárceres brasileiros. Na
tentativa de tomar o controle da situação, a transferência de presos foi vista como uma
possível solução, todavia essa medida teve o efeito oposto, contribuindo para a expansão
e fortalecimento dessas organizações. Para qualquer lugar que os faccionados fossem
transferidos, eles ainda conseguiam se multiplicar, fazendo crescer o número de
membros.

Tráfico de drogas, celulares e produtos
Ao assistir ao noticiário é possível observar que uma grande quantidade de drogas,
celulares, armas e outros produtos é apreendida todos os dias. Dados da Secretaria da
Administração Penitenciária obtidos via Lei de Acesso indicam um aparelho encontrado
a cada 36 minutos no ano de 2017, por exemplo. E as fontes dessas mercadorias podem
ser as mais variadas: funcionários, visitantes e até estranhos.

Se o consumo de drogas pela população brasileira no geral já é preocupante, o dos
encarcerados mostra-se ainda pior. Muitos prisioneiros se rendem às drogas para ajudar
a lidar com os problemas humanitários das prisões ou por uma questão de aceitação entre
os outros presos. Por consequência, o tráfico de drogas dentro dos presídios é muito
complexo e lucrativo, incentivando as facções a investirem nesse negócio.
Exemplificando, um traficante do complexo de Carandiru, zona norte de São Paulo,
declarou à Folha de São Paulo: " Aqui o maluco pode ganhar muito mais. Primeiro, porque
a droga custa mais caro, e, segundo, porque aqui todo mundo já conhece o barato. Na
cadeia, a fissura é muito maior".
Já aparelhos eletrônicos, como celulares e rádios, são utilizados pelos detentos e
faccionados para se comunicarem entre si (inclusive entre penitenciárias) e com o
ambiente externo, assim organizando, controlando e monitorando crimes de dentro dos
presídios. Fora isso, os celulares podem ser utilizados para aplicar um famoso golpe
financeiro, o falso sequestro, e para persuadir novos presos a entrarem em facções.
É frequente os presos negociarem a compra dos produtos com os próprios agentes
penitenciários. Isso ocorre, pois um único servidor pode ser responsável por mais de 100
detentos e os funcionários são mal remunerados, o que termina por incentivar que eles
sucumbam à corrupção e passem a contribuir com facções. E muitas vezes a renda que
provém dessa venda de mercadorias é maior que a fornecida pelo Estado.

Alimentação
A alimentação dos presídios é um assunto muito debatido entre profissionais da área de
nutrição. O art. 12 da LEP (Lei de Execução Penal) diz que “A assistência material ao preso
e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações
higiênicas”. Contudo, infelizmente, a maioria das prisões enfrentam problemas
relacionados aos alimentos, o que também colabora para o adoecimento dos
encarcerados. Fora isso, é por essa razão que tornou-se comum o tráfico de alimentos,
principalmente em datas comemorativas, como o natal, por exemplo.

Em diversas prisões os detentos, por muito pouco, tem acesso a três ou menos refeições
no dia, frequentemente com um intervalo de várias horas entre elas. Em virtude da
escassez de alimentos, o governo de Goiás, por exemplo, institucionalizou a chamada
"Cobal", que permite as famílias dos presidiários levarem comida, roupas e medicamentos
durante as visitas, tamanha a gravidade do problema. Entretanto, com a chegada da
pandemia do coronavírus, esse sistema foi prejudicado, visto que as visitas aos presos
diminuíram. Também vale ressaltar que muitos especialistas debatem sobre essa medida,
já que uma parcela acredita que a prática deve ser extinta, por serem contra a entrada de
qualquer objeto dentro dos cárceres.
E quando há as refeições, diiversas vezes as fornecidas aos presos não são nutritivas, como
pratos com concentração de carboidratos simples (o arroz branco, por exemplo). Uma
situação análoga foi quando em 2020 um relatório Ministério da Saúde mostrou que na
Cadeia Pública dos Altos (CPA), localizada no Piauí, seis detentos faleceram e 56 foram
foram internados em consequência de um surto de beribéri, causado pela falta de
vitamina B1, ou seja, por desnutrição.
Um outro caso que também ocorre dentro das penitenciárias é os encarcerados ficarem
responsáveis por fazer o próprio alimento, existindo cantinas que são administradas pelos
detentos em grande parte das prisões. Essas cantinas também podem ser terceirizadas,
que são administradas por comerciantes. Todavia, vale citar que os preços das comidas
das cantinas terminam sendo mais caras do que se o Estado fornecesse o alimento e que
o aluguel cobrado em cima dos comerciantes é alto.
Por fim, é comum que alimentos sejam preparados em ambientes desprovidos de
estrutura e higiene básica, contribuindo para que os encarcerados consumam comida
contaminada e até mesmo estragada, podendo sofrer com intoxicações. No mesmo caso
citado anteriormente (o da CPA) houve relatos de alagamentos e retorno de esgoto por
ralos, pias e latrinas, quebra de bomba da caixa d ' água e dedetização recente, o que
alimentou mais hipóteses sobre o que levou à morte e internamento de detentos.

Coordenação de crimes a partir de presídios
Mais e mais se houve falar de crimes que são planejados e monitorados de dentro de
presídios. Estão sendo organizados ataques, roubos, entre outros cada vez mais
complexos, ousados e violentos, bem como está sendo feita uma expansão das facções ao
longo dos estados brasileiros. Dessa forma, o estado encontra-se inúmeras vezes como
refém desses grupos criminosos e carece de controle sobre o interior das penitenciárias e
as comunidades marginalizadas.
Graças ao avanço tecnológico, principalmente nos campos da informática e das
telecomunicações, e da presença de servidores penitenciários aliados, o crime organizado
foi muito facilitado. Fora membros disciplinados e obedientes que cumprem ordens sem
questionar, as facções também contam com um vasto e ágil sistema de comunicação entre
líderes, liderados e executantes de ordem por vias a prova de interferências externas e por
centrais telefônicas, celulares e mensageiros.
Com redes de apoio espalhadas por incontáveis pontos móveis no estado ou até país, fica
fácil comandar a execução de inúmeras rebliões e ataques simultaneamente de dentro das
prisões, além de formar uma base sólida no meio externo. Os líderes do PCC (Primeiro
Comando da Capital), por exemplo, se encontravam dentro de prisões de segurança
máxima do Estado de São Paulo, mantendo relações dentro e fora das penitenciárias.
Outrossim, a maleabilidade do fluxo de capital também colaborou com os crimes
comandados das prisões, em especial no âmbito do tráfico. As rápidas mudanças em
decorrência da globalização geraram um desregulamento dos mercados (principalmente
o financiamento), alteração das antigas fronteiras nacionais para globais, circulação
monetária com fiscalização mais branda e anonimato da propriedade do capital. Todos
esses fatores abriram uma brecha para o financiamento de atividades ilegais como tráfico
de drogas, de pessoas e de órgãos humanos, contrabando de armas, fraudes fiscais e
financeiras, pirataria de mercadorias e de serviços, falsificação de medicamentos, difusão
de jogos de azar, entre outros.
Por fim, o próprio desenvolvimento urbano exageradamente acelerado, com o surgimento
de megacidades, cria um ambiente favorável para gerir o crime organizado. Com o

crescimento das cidades, a segregação social e espacial aumentou, o que faz com que a
população de baixa renda e baixo grau de escolaridade se multiplique, sendo ela a mais
provável de entrar no mundo de ilegalidade e a mais fácil de ser controlada por facções.

Controvérsias sobre direitos de pessoas privadas de liberdade
Entendendo embates principais
Quando falamos de direitos dos privados de liberdade, existem alguns temas específicos
que recebem maior atenção da mídia, assim como da população em geral. Neste capítulo,
falaremos especificamente de algumas controvérsias, que, na atualidade, causam maior
discórdia e discussão de ideias, especialmente entre ideologias políticas divergentes na
própria Câmara dos Deputados.
Por qual razão um Deputado coloca-se contra iniciativas de ressocialização de pessoas
que cometeram pequenos delitos, por exemplo? O que faz com que alguns parlamentares
sejam a favor do desencarceramento em massa e da facilidade de progressão de pena?
Quando buscamos entender porque controvérsias específicas criam discórdia entre
diferentes lados do espectro político, nos aproximamos de elucidar seu mérito, e assim,
propor soluções que agradem, ou que pelo menos sejam um meio-termo, para a maior
parte do congresso.
Apesar da pertinência da discussão, vale lembrar que muitas das controvérsias estão,
repetidamente, aquém da alçada de ação dos Deputados. Enquanto é possível aumentar
ou diminuir restrições e possibilidades de progressão de pena através da mudança ou
introdução de projetos de Lei, por exemplo, quando em prática, a execução depende
muito de jurisprudências passadas e da própria visão de cada magistrado, aplicador da
Lei, sobre os dispositivos disponíveis. Assim, dependendo do posicionamento dos
Deputados, seria interessante pensar em maneiras de tornar a atuação do poder judiciário
mais simples em relação a certas controvérsias, especificando, ou não, nos projetos de
Lei, os limites e usos de determinadas medidas.

Manutenção de Alternativas de Progressão de Regime
Um tema que provoca animosidade entre a maioria dos deputados, nos últimos anos, tem
sido o debate sobre alternativas de progressão de regime. A progressão de regime, ou seja,
o direito de passar de um regime prisional mais rigoroso para um mais benéfico é
assegurado pela Constituição Federal a todos os cidadãos brasileiros, segundo o artigo 33,
parágrafo §2:
“As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso: (…)”
No entanto, os critérios e métodos utilizados para a aplicação da Lei, com mudanças de
redações, torna o assunto extremamente polêmico. Até 2019, por exemplo, crimes
hediondos poderiam passar do regime fechado para o semiaberto com apenas ⅖ de
cumprimento da pena em caso de réu primário. No mesmo sentido, homicídios simples
com pena menor que 8 anos poderiam iniciar o cumprimento da pena já em regime
semiaberto, sem necessidade de passagem por instalações prisionais. Além disso, crimes
não hediondos com condenação menor que 4 anos, em caso de não reincidentes,
podem ser cumpridos em regime aberto em sua totalidade:
“Art.33 §2 (...):
a) o condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumprila em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos
e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”
Em resposta aos questionamentos populares sobre a facilidade de progressão de regime,
a Lei nº 13.964, de 2019, mudou a redação da Lei de Execuções Penais, estabelecendo
um mínimo de cumprimento de 50% da pena para réus primários que praticarem crimes
hediondos. Ainda assim, em outra mão, perdura uma noção na sociedade brasileira de
que a porta de entrada para a criminalidade são pequenos delitos; nesse sentido, a Lei

facilita a progressão de regime desses infratores, necessitando de apenas ⅙ de
cumprimento da pena para crimes não violentos cometidos por réus primários para
progressão, e ¼ para crimes de réus primários com uso de graves ameaças e violência.
Ainda assim, críticos das possibilidades de progressão de regime insistem que os tempos
mínimos tornam a reincidência criminal, além do aliciamento de facções com base em
tempo de saída, mais comuns.
É importante ressaltar também que após a Lei nº 13.964, de 2019, passaram a ser
necessários apenas dois requisitos para pleitear a progressão de regime (anteriormente,
se exigia expressamente a comprovação de mais critérios para a progressão, devendo a
decisão do juiz ser motivada e precedida de parecer de uma Comissão Técnica de
Classificação e de exame criminológico, quando necessário): (i) o cumprimento do tempo
mínimo, já abordado nos parágrafos anteriores; (ii) um relatório de bom comportamento
assinado pela direção da unidade prisional.
Outra preocupação é a Lei não prever variações para as possibilidades de progressão de
regime. Todos os brasileiros têm direito à progressão, independentemente do crime, da
vítima, antecedentes e até mesmo de já ter fugido anteriormente, tendo em vista que uma
das principais preocupações com o semiaberto, ou até mesmo com indultos, é a
possibilidade de que o detento não retorne à unidade prisional, ou de que rompa a
tornozeleira e fuja. Atualmente, o número de foragidos da justiça não é público, mas
estima-se que entre 2 a 6% dos presos não tenham retornado à prisão. Nesse sentido,
algumas propostas cogitam estabelecer restrições à progressão de regime para cidadãos
com histórico de fugas da justiça, além de critérios mais amplos, como impossibilidade
de progressão dependendo das condições e motivações de determinado crime.
Visitação e visitação íntima
As visitações aos privados de liberdade são alvo de polêmicas de grande parte da
sociedade. Por envolverem, em muitos casos, contato de presos com pessoas externas,
mesmo que de suas próprias famílias, as visitas acabam tornando-se objeto de discórdia.
O direito de visitar os presidiários se dá principalmente porque a convivência familiar
facilita seu processo de ressocialização. No entanto, pode ocorrer, em alguns casos, que

os pedidos de visitação sejam negados sob a alegação de que os vínculos afetivos ou
familiares não foram comprovados, entre outros motivos semelhantes.
A visitação consiste, basicamente, de algumas horas de contato e/ou conversa entre os
detentos e algum de seus relativos ou pessoas próximas, como previsto no artigo 41 X do
Código Penal, que também reconhece que as visitas aos presos não são restritas pelo
parentesco. Além disso, os dispositivos legais referem-se a "parentes e amigos" e,
portanto, mesmo que não seja comprovado um relacionamento afetivo ou familiar (como
casamento ou união estável), ainda é possível realizar visitas como amigo. O contato
externo, independentemente de com quem seja, acaba levantando questionamentos de
passagens de informações entre presídios e facções, encomenda de crimes e/ou produtos
proibidos, influências de facções e até mesmo se pessoas privadas de liberdade devem ter
o direito às visitas. Nesse sentido, há uma linha tênue entre os direitos básicos de um ser
humano de ver a família e uma possível brecha de segurança.
O ponto de maior embate, no entanto, são as visitas íntimas. Uma esposa ou companheira
pode realizar visitas conjugais a presos, desde que comprovada sua ligação, como certidão
de casamento, união estável registrada em cartório, reconhecimento de processo judicial,
inclusive união estável firmada por tabelião por simples declaração. Durante uma visita
íntima, é fornecido um local com privacidade ao casal, onde podem ocorrer desde diálogos
até relações sexuais. As polêmicas em volta da visita íntima giram especialmente em torno
do fato de o detento dispor de tempo a sós com sua companheira, quando deveria estar
privado da liberdade e limitado a contatos pontuais com familiares. Há também a
possibilidade de que as visitas íntimas sejam parte do fluxo de drogas dentro dos
presídios, motivo que levou à intensificação de revistas íntimas por parte de servidores
públicos e, consequentemente, relatos de situações vexaminosas e intimidadoras por
parte das visitas.
É importante ter em mente que as visitas íntimas dificilmente se tornarão consenso entre
a sociedade. No entanto, podem ser tomadas medidas para limitá-las, modificar seu
formato, ou manter o status quo.

Ressocialização
Devido à crise do sistema prisional brasileiro, as penas privativas de liberdade tornaramse um meio de afastar os indivíduos da sociedade por violações do ordenamento jurídico.
Nesses aspectos, vale destacar que embora o Brasil tenha legislação que garanta a
reinserção social dos infratores por meio da educação, especialização e tratamento mais
humanizado, na prática o Estado não tem conseguido suprir essa necessidade, pois é
possível observar a maior parte das condições precárias dos presídios, e em algumas
prisões os programas de reabilitação não podem ser implementados.
Desta forma, a reabilitação se complica ainda mais pelo alto custo do sistema prisional e
pela incapacidade do poder público de realizar investimentos significativos, de modo que
a residência permanente dos detentos em estabelecimentos prisionais só pode oferecer
condições mínimas. A falta de preparação estatal e de fornecimento de oportunidades de
estudo, trabalho e ressocialização efetiva acabam culminando em um programa falho.
Como grande parte da gestão de presídios depende de políticas estaduais, de forma
descentralizada, as diretrizes de ressocialização tendem a variar. De fato, a maioria dos
estabelecimentos prisionais não conta com estrutura adequada para uma ressocialização
dos presos, por mais que esse seja um mecanismo previsto em Lei para a diminuição da
população carcerária. Os detentos que cursam programas de ressocialização, acabam, de
certa forma, não realmente entendendo os propósitos de sua ressocialização. Após o
processo, o cidadão volta a circular na rua, onde reincide criminalmente (em parte pela
influência do crime organizado e em parte pela falha na ressocialização do indivíduo),
desacreditando os programas de ressocialização e diminuindo ainda mais o
financiamento e prática de tais iniciativas. E o ciclo se repete. Além disso, o programa de
ressocialização atual acaba sendo extremamente amplo e inclusivo. Por mais que isso
possa parecer benéfico, boa parte da população questiona de que forma pessoas que
cometeram crimes hediondos, de múltiplos assassinatos, por exemplo, podem voltar ao
convívio social? Recentemente, os casos de ressocialização de duas personalidades
conhecidas, Suzane von Richthofen e Goleiro Bruno causaram enorme alvoroço negativo
na mídia.
No campo da sociologia, a ressocialização parece extremamente benéfica. Porém, os
mecanismos atuais, combinados com a opinião pública, acabam por minar quaisquer

tentativas de reintegração, excluindo cada vez mais pessoas com passagens criminais dos
círculos de convívio social.

CONCLUSÃO
Além das controvérsias apontadas, o sistema carcerário está sujeito, diariamente, a novos
assuntos e opiniões polarizadas. Desde debates infundados sobre se “presos merecem ter
direitos humanos” até a prisão em segunda instância, é possível enumerar dezenas de
desavenças.
Quais rumos serão os corretos para nosso sistema carcerário no futuro? Superaremos o
encarceramento em massa e a superlotação dos presídios? Veremos a polícia desmobilizar
facções que atuam em presídios? Ou continuaremos no mesmo caminho, com antolhos,
para o abismo ao qual se dirige nosso sistema atual?
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