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Resumo: O presente trabalho científico pretende   fazer   considerações acerca do 

instituto jurídico da ressocialização dos detentos contida na LEP – Lei de Execução 

Penal. Será feita uma abordagem histórica sobre o assunto, bem como demonstrado os 

efeitos do sistema criminal brasileiro nas vidas dos detentos bem como na vida da 

sociedade de forma geral. Será demonstrado que a falha no sistema está inserida na 

inaplicabilidade dos preceitos contidos na própria LEP, bem como a falta de criação de 

medidas públicas eficazes no combate a marginalização, bem como na criação de 

ferramentas que possam reabilitar o condenado ao convívio pacífico na sociedade. 

 
Palavras-Chave: Brasil. Sistema. Ressocialização.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

1.INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem como escopo fundamental a inaplicabilidade de medidas 

governamentais que objetivem uma aplicação séria e eficaz das políticas públicas ao 

combate à criminalidade, bem como numa eficaz aplicação dos preceitos da LEP – Lei 

de Execução Penal. 

É sabido por todos que a reincidência é uma constância nos fóruns de todo o país. 

Pois, conforme será amplamente demonstrado no presente trabalho, a falta de condições 

mínimas faz com que os presos sejam tratados de forma discriminatória e seus direitos 

inobservados. 

A Lei De Execução Penal foi criada em 1984, contudo até os dias atuais ainda sua 

aplicação fica restrita, pois até os dias de hoje faltam investimentos na área de segurança 

pública no Brasil. De um lado os presos reclamam das condições sub humanas em que 

vivem e de outro lado a sociedade clamando para que medidas severas sejam aplicadas 

em desfavor desses mesmo detentos. 

A sociedade é vingativa. Quer, de qualquer forma, excluir os detentos de seu 

convívio, fazendo com que se retirem de seu meio e sejam depositados em determinado 

lugar, diga-se presídio, por exemplo, para que seja reabilitado para o convívio na 

sociedade.  

O presenta trabalho demonstrará o surgimento de sistema prisional, bem como 

levantará as críticas que recaem sobre o sistema vigente.  

Por fim, será abordado o assunto da ressocialização dos condenados e as formas de se 

fazer cumprir a LEP, bem como a criação de medidas mais enérgicas para que haja 

segurança na sociedade.  

. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Assim, este artigo tem como objetivo analisar as possibilidades da redução da 

criminalidade pelo sistema prisional brasileiro, demonstrando a possibilidade de 

proposta vinda da comunidade, bem como da Polícia Militar, tendo como primordial 

“a melhoria da sensação de segurança do cidadão de bem. 

 

2.1 OBJETIVOS GERAL 

 

Desta forma,podemos estudar por essa via, garantir nossos direitos e garantias 

individuais, unindo forças que vem do governo e da sociedade de uma forma geral. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apresentar resultados em outras localidades no sistema prisional de 



 
 

ressocialização. 

 Indicar índices de criminalidades e a forma que eles agem usando 

menores de idades para não serem pegos. 

 Indicar ferramentas, aplicativos que auxiliam os moradores no combate 

ao crime organizado. 

 

 

3. PROBLEMA 

 

Nos dias atuais, grandes são as críticas a respeito da ineficiência do sistema 

prisional brasileiro ante a sua falha da reabilitação do detento marginalizado. 

 

A pena de prisão falha em seu objetivo central, o qual é a ressocialização do 

detendo, pois o mesmo perde o seu bem mais precioso, a liberdade. São inúmeros os 

problemas existentes nas prisões espalhadas pelo país, bem como o grande gasto do 

Governo Federal, Estadual, a fim de controlar a situação. Contudo, ainda nos dias atuais, 

as prisões são chamas de “escola do aperfeiçoamento do crime”. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

O doutrinador Cezar Roberto Bitencourt (2004, p. 460) comenta:  

 

Até fins do século XVIII a prisão serviu somente à contenção e 

guarda de réus para preservá-los fisicamente até o momento de 

serem julgados. Recorria-se, durante esse longo período histórico, 

fundamentalmente, a pena de morte, às penas corporais 

(mutilações e açoites) e às infamantes.  

 

Diante disso, com a evolução do Direito Penal, e a própria evolução do Estado e 

do sistema punitivo, tem-se a evolução de maior incidência da penalidade de prisão nos 

Estados. 

 

Portanto, conforme pode-se observar com o enunciado acima, a prisão servia para 

a preservação dos próprios detentos, a preservação de sua integridade física. 

 

Dento o conceito acima elencado, pode-se passar mais adiante no conteúdo, a fim 

de não se ater muito em detalhes históricos e partir para um estudo mais interessante e 

didático. Assim, a respeito do Sistema Punitivo adotado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, sábias as palavras da doutrinadora Virginia da Conceição Camargo, e seu 

artigo “Realidade do Sistema Prisional” (2006): 

 

Mudanças radicais neste sistema se fazem urgentes, pois as 



 
 

penitenciárias se transformaram em verdadeiras "usinas de 

revolta humana", uma bomba-relógio que o judiciário brasileiro 

criou no passado a partir de uma legislação que hoje não pode 

mais ser vista como modelo primordial para a carceragem no país. 

O uso indiscriminado de celular dentro dos presídios, também é 

outro aspecto que relata a falência. Por meio do aparelho os 

presidiários mantêm contato com o mundo externo e continuam a 

comandar o crime. Ocorre a necessidade urgente de 

modernização da arquitetura penitenciária, a sua descentralização 

com a construção de novas cadeias pelos municípios, ampla 

assistência jurídica, melhoria de assistência médica, psicológica 

e social, ampliação dos projetos visando o trabalho do preso e a 

ocupação, separação entre presos primários e reincidentes, 

acompanhamento na sua reintegração à vida social, bem como 

oferecimento de garantias de seu retorno ao mercado de trabalho 

entre outras medidas.  

 

Assim, a doutrinadora em comento aduz que é necessária uma mudança radical, 

pois atualmente nosso sistema prisional é uma verdadeira “máquina do crime” ou ainda, 

a verdadeira “faculdade do crime”, onde o detento chega como calouro, e logo após 

cumprir o “tempo” do “curso” saíra de lá como “bacharel do crime”. 

 

 

5. BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA PRISIONAL  

 

Sabe-se que desde os primórdios da civilização humana, o início da justiça na terra 

era atribuída aos deuses, ou seja, os deuses possuíam o poder de julgamento que era, 

principalmente, controlada pela igreja, onde o justo só é elevado ao céu e a penitencia é 

entendida como uma volta ao seio do povo de Deus, daquele que cometeu um pecado, 

por exemplo, ou seja, uma passagem necessária para um retorno para junto da sociedade, 

com arrependimento e purificação. 

 

Tal afirmativa pode ser encontrada em várias passagens da Bíblia, e sendo assim, 

os sacerdotes possuíam o poder de representação de Deus, os quais os teriam constituídos 

para tal a fazer os julgamentos pertinentes. 

 

O doutrinador CesareBeccaria (1999, p.3), acerca da justiça dos homens, assevera: 

 

A justiça divina e a justiça natural são, por sua essência, 

constantes e invariáveis, porque as relações existentes entre dois 

objetos da mesma natureza não podem mudar nunca. Mas, a 

justiça humana, ou, se quiser, a justiça política, não sendo mais 

do que uma relação estabelecida entre uma ação e o estado 

variável da sociedade, também pode variar, à medida que essa 

ação se torne vantajosa ou necessária ao estado social. Só se pode 

determinar bem a natureza dessa justiça examinando com atenção 

as relações complicadas das inconstantes combinações que 



 
 

governam os homens. 

 

Assim, das palavras do autor, pode-se concluir que é a justiça humana que deve 

prevalecer, pois é feita por homens e para homens.  

 

Sem querer fazer discussão acerca da Justiça de Deus, o doutrinador Cesare 

menciona que, pelo fato de a lei e as normas penais, ou seja, a justiça do homem foi criada 

e desenvolvida para ser aplicada ao homem, sendo assim, por óbvio, deve-se, à seu ver, 

ser aplicada a justiça do homem nos casos práticos.  

 

E foi assim, em épocas de prevalência do poder das igrejas, que começou a ocorrer 

movimentos no sentido de haver mudanças da forma que a justiça era aplicada. 

 

Beccaria (1999, p. 16) continua: 

 

Podem fixar as penas de cada delito e que o direito de fazer leis 

penais não pode residir senão na pessoa do legislador, que 

representa toda a sociedade unida por um contrato social. Ora, o 

magistrado, que também faz parte da sociedade, não pode com 

justiça infligir a outro membro dessa sociedade uma pena que não 

seja estatuída pela lei; e, do momento em que o juiz é mais severo 

do que a lei, ele é injusto, pois acrescenta um castigo novo ao que 

já está determinado. Segue-se que nenhum magistrado pode, 

mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena 

pronunciada contra o crime de um cidadão 

 

Como pode-se observar, a Lei, em forma de justiça, deve ser suprema para ser 

aplicada ao homem, nem mesmo o magistrado, o julgador, pode interpretar de forma 

diversa, ante o fato de o legislador, quando da criação da lei, criou-a “a pedido do povo”.  

 

Assim, com o passar dos séculos e a evolução constante do ser humano, as prisões 

eram tidas como contenção, ou seja, o preso, de forma exemplificativa, não possuía 

perspectiva de sair da mesma, ficando detido por tempo que conviesse à autoridade. 

 

Ou seja, quando se era preso, o acusado de ter praticado alguma conduta ilícita, 

ficaria na prisão por tempo indeterminado, a mercê dos detentores do poder, que poderiam 

soltar o condenado a qualquer momento. 

 

Contudo, em meados do século XVIII, foi criada a teoria do sistema progressivo, 

que era para dar um basta nas aplicações de penas arbitrais bem como evitar as prisões 

por tempo indeterminado, o qual pode-se afirmar, deu vazão ao que hoje se conhece por 

prisão perpétua. O doutrinador Rafael Damaceno de Assis (2007, p. 2) comenta: 

 

A ideia de um sistema penitenciário progressivo surgiu no final 

do século XIX, mas, no entanto, sua utilização generalizou-se 

através da Europa só depois da I Guerra Mundial. A essência 

desse regime consistia em distribuir o tempo de duração da 

condenação em períodos, ampliando-se em cada um deles os 



 
 

privilégios que o recluso poderia desfrutar, de acordo com sua boa 

conduta e do avanço alcançado pelo tratamento reformador. 

Outro aspecto importante era o fato de possibilitar ao recluso 

reincorporar-se à sociedade antes do término da condenação. 

Basicamente, o sistema progressivo tinha como fundamento dois 

princípios: estimular a boa conduta do recluso e obter sua reforma 

moral para uma futura vida em sociedade. O avanço considerável 

obtido pelo sistema progressivo justifica-se pela importância por 

ele dada à vontade do recluso e de que ele diminuíra o rigor 

excessivo na aplicação da pena privativa de liberdade. Da 

filosofia original do sistema progressivo surgiram várias variantes 

e peculiaridades em outros sistemas, o que na verdade se 

constituíam num aperfeiçoamento do próprio sistema 

progressivo. As primeiras mudanças decorreram do surgimento 

do sistema progressivo inglês, desenvolvido pelo capitão 

Alexandre Maconochie, no ano de 1840, na Ilha de Norfolk, na 

Austrália.  

 

Conforme pode-se observar, somente depois da Segunda Grande Guerra Mundial, 

é que se iniciou a aplicação da progressão de regimes de forma generalizada, posto que 

era aplicada na Inglaterra muitos anos antes, o qual o condenado, depois de cumpridas as 

parcelas da pena, ganhava determinado benefícios, sempre de acordo com sua conduta e 

do avanço objetivado para tratamento reformador, ou seja, pelo resultado da prisão.  

 

Contudo, é necessário mencionar que, mesmo com a criação da progressão 

“primitiva”, o condenado não saia da prisão, deveria cumprir sua pena totalmente em 

reclusão. Assim, o objetivo do sistema de progressão era apenas estimular os bons 

comportamentos dos detentos e obter a reforma moral dos mesmos antes que fossem 

reinseridos na sociedade novamente. 

 

Assis (2007, p. 3) conclui: 

 

Esse sistema consistia em medir a duração da pena através de uma 

soma do trabalho e da boa conduta imposta ao condenado, de 

forma que a medida que o condenado satisfazia essas condições 

ele computava um certo número de marcas (mark system), de tal 

forma que a quantidade de marcas que o condenado necessitava 

obter antes de sua liberação deveria ser proporcional à gravidade 

do delito por ele praticado. A duração da pena baseava-se então 

da conjugação entre a gravidade do delito, o aproveitamento do 

trabalho e pela conduta do apenado 

 

Assim, o sistema de progressão adotado na época, fazia uma variação ,uma 

“dosimetria da pena”, com fito de fazer o acusado trabalhar por um terminado tempo para 

o Estado, tanto é verdade que, conforme os ensinamentos do doutrinador acima em 

mencionado, o acusado deveria cumprir e satisfazer determinadas condições, sendo que, 

se o condenado cumprisse com essas obrigações ao final era liberado e inserido na 

sociedade novamente.  



 
 

 

Contudo, vários anos ainda havia de passar para chegar ao atual sistema prisional 

conhecido e amplamente divulgado mundialmente, claro que, é de se observar as 

peculiaridades de cada Estado.  

 

No Brasil, somente após a proclamação da independência, as políticas punitivas 

foram revistas, com fito de se adequarem ao máximo a realidade do país, que ainda era 

regido pelas regras das Ordenações.  

 

O doutrinador Rodrigo Pereira Cuano (2010, p. 3) leciona que: 

 

Proclamada a independência do Brasil, duas ordens de motivo viriam 

contribuir para a substituição das velhas Ordenações: de um lado, a 

situação de vida autônoma da nação, que exigia uma legislação própria, 

reclamada mais ainda pelo orgulho nacional e a animosidade contra 

tudo o que pudesse lembrar o antigo domínio. Por outro lado, as idéias 

liberais e as novas doutrinas do Direito, do mesmo modo que as 

condições sociais, vale lembrar que, bem diferentes daquelas que as 

Ordenações foram destinadas a reger, exigiam a elaboração de um 

Código Penal brasileiro, no plano constitucional, que segundo o artigo 

179, 18, da Carta Política do Império, que impunha a urgente 

organização de "um Código Criminal fundado nas sólidas bases da 

justiça e da equidade. Foi esse Código obra legislativa realmente 

honrosa para a cultura jurídica nacional, como expressão avançada do 

pensamento penalista no seu tempo; legislação liberal, baseada no 

princípio da utilidade pública, como havia de resultar naturalmente da 

influência de Bentham, que se exerceu sobre o novo Código, como já 

se fizera sentir no código Frances de 1810. 

 

Conforme nota-se, além dos motivos patriotas que a os legisladores tiveram na 

época, em razão da separação do Brasil de Portugal, as ideias liberais trazidas pelas novas 

doutrinas jurídicas existem no país, além das condições sociais, formaram o pano de 

fundo para a edição de um Código Penal Brasileiro, ou Código Criminal, conforme 

constava na Carta Política do Império.  

 

Diante de tal ensinamento, conclui-se que ocorreu um avanço no sistema punitivo, 

sendo que de forma mais liberal, o que trouxe a individualização da pena como princípio 

da utilidade da pena. Ao menos um esboço do que haveria de ser.   

 

Pereira Cuano (2010, p. 5) aduz que: 

 

O código Penal dos Estados Unidos do Brasil” foi promulgado 

pelo Decreto de Governo Provisório, sob o n.° 847, de 11 de 

outubro de 1890, só tendo entrado em vigor no ano de 1891, face 

o Decreto 1.127, de 6 de dezembro de 1890, que assinava o prazo 

de seis meses para a sua execução no território nacional (art.411, 

CP). O Código,era dividido em 4 livros, sendo que o primeiro 

tratava dos crimes e penas, o segundo militava sobre os crimes 



 
 

em espécie, o terceiro, das contravenções em espécie, e o quarto, 

das disposições gerais, sendo composto de quatrocentos e doze 

artigos. O primeiro Código penal republicano foi menos feliz que 

o seu antecessor. A pressa com que foi concluído, prejudicou-o 

em mais de um ponto, e nele a crítica pôde assinalar, 

fundadamente, graves defeitos, embora, muitas vezes com 

excesso de severidade. Não tardou a impor-se a idéia de sua 

reforma, e em menos de três anos depois da sua entrada em vigor, 

já aparecia o primeiro projeto de Código, para substituí-lo. O 

movimento de reforma, entretanto tornara-se imperioso. Em 

1916, o Instituto da Ordem dos Advogados, no Rio de Janeiro, 

fazia sentir no Congresso a necessidade urgente da reforma penal 

e dois anos depois, uma Comissão da Câmara e do Senado, 

entrava a discutir as bases de um projeto, que ficou também sem 

andamento. 

 

Conforme pode-se notar na citação acima colacionada, não é de hoje que o Brasil 

possui problemas graves no Poder Legislativo, quer dizer, problemas na criação de leis 

inócuas que não poderá sobreviver por muito tempo. Conforme ficou claro, o Código 

Penal dos Estados Unidos do Brasil, assim também chamado, sequer perdurou por muito 

tempo, sendo criticado implacavelmente.  

 

.  

 

6. A CRISE DO SISTEMA PENAL BASILEIRO 

 

A crise do sistema penal brasileiro tem a ideia da falha do cumprimento das 

prerrogativas constitucionais bem como as decorrentes de lei, das quais mesmo que 

estejam estabelecidas, não são devidamente observadas pelo Poder Público.  

 

É sabido por todos que o sistema penal brasileiro, foi constituído para servir aos 

senhores de terras, bem como os mais poderosos que se usavam dele para se imporem 

perante as classes menos abastadas.  

 

É sabido igualmente, que no Brasil vive-se um período de abandono do sistema 

penal vigente, o que possuía como objetivo a instauração de um sistema de reabilitação 

de detentos acabou por gerar um sistema de grande marginalização dos mesmos, os quais 

por motivos dos mais variados possíveis acabam se envolvendo na criminalidade ali 

imposta como meio de sobrevivência.  

 

O doutrinador Cesar R. Bitencourt (2001, p. 156-157) leciona que as deficiências 

encontradas nas prisões são:  

 

a) maus tratos verbais ou de fato (castigos sádicos, crueldade 

injustificadas, etc.); b) superlotação carcerária (a população 

excessiva reduz a privacidade do recluso, facilita os abusos 

sexuais e de condutas erradas); c) falta de higiene (grande 

quantidade de insetos e parasitas, sujeiras nas celas, corredores); 



 
 

d) condições deficientes de trabalho (que pode significar uma 

inaceitável exploração do recluso); e) deficiência dos serviços 

médicos ou completa inexistência; f) assistência psiquiátrica 

deficiente ou abusiva (dependendo do delinqüente consegue 

comprar esse tipo de serviço para utilizar em favor da sua pena); 

g) regime falimentar deficiente; g) elevado índice de consumo de 

drogas (muitas vezes originado pela venalidade e corrupção de 

alguns funcionários penitenciários ou policiais, que permitem o 

tráfico ilegal de drogas); i) abusos sexuais (agravando o problema 

do homossexualismo e onanismo, traumatizando os jovens 

reclusos recém ingressos); j) ambiente propicio a violência (que 

impera a lei do mais forte ou com mais poder, constrangendo os 

demais reclusos). 

 

Assim, conforme apresentado acima, o sistema atual carece de grandes 

modificações, pois sequer as estruturas governamentais estão aptas a possuir condições 

de uma efetiva aplicabilidade dos preceitos legais vigentes. Portanto, a sistema fica à 

mercê de grandes chefões do crime, por exemplo, e de grandes rebeliões.  

 

O doutrinador Santana (2010, p. 2) aduz que:  

 

Eu achava muito temerário que se entregasse a um aparelhamento 

penal deficiente, que não consegue sequer alojar os criminosos 

diante dos aviltantes presídios abarrotados, com deficiências 

técnicas e de pessoal no âmbito policial que beiram a ausência 

mais completa de civilização, a tarefa de executar a pena máxima 

contra a vida dos criminosos de práticas hediondas. Seria muito 

arriscado. Lutei muito em debates, encontros e comigo mesmo 

para chegar até a posição em que me encontro: “sou favorável à 

pena de morte nos casos extremos de crueldade. 

 

Santana (2010, p.2) completa:  

 

Evidentemente que se me fosse concedida a faculdade, hipótese 

impensável, mas só para argumentar, de redigir a lei da pena de 

morte, eu teria um cuidado especial e inarredável: só poderiam 

ser condenados à pena de morte aqueles criminosos de delitos 

hediondos sobre os quais, no decorrer do processo penal a que 

respondem, não pairasse a mínima dúvida de sua culpabilidade.  

Qualquer dúvida, qualquer controvérsia, qualquer argueiro na 

formação de culpa do acusado de crime hediondo faria com que 

o juiz deixasse de aplicar a pena de morte. 

 

É bem possível que essa discussão levantada pelo doutrinar acima mencionado 

dure perpetuamente, ou até o momento que grande fato ou manifestação aconteça que 

faça com que tanto a sociedade como o Governo, de forma única e interagindo entre si, 

ache algum meio de superar as dificuldades e que se invista numa prevenção maciça da 

criminalidade, levantando a bandeira contra a marginalização sem nenhum tipo de 



 
 

discriminação.  

 

Outro fator de grande importância que deve ter agora um pouco de atenção é o 

fator da ressocialização ou reabilitação dos presos. 

 

Este é o objetivo da Lei. Reabilitar os condenados a voltar ao convívio com a 

sociedade ressocializados, objetivando que não venham mais praticar delitos e que, dessa 

forma, sejam sociáveis.  

 

O doutrinador Juarez Cirino dos Santos, em seu artigo “O Sistema Penal Precisa 

ser Reduzido” (2010) afirma que:  

 

[...] os objetivos do sistema prisional de ressocialização e 

correção estão fracassando há 200 anos, e muito pouco está sendo 

feito para mudar a situação. Prisão nenhuma cumpre estes 

objetivos, no mundo todo. O problema se soma ao fato de que não 

há políticas efetivas de tratamento dos presos e dos egressos. Fora 

da prisão, o preso perde o emprego e os laços afetivos. Dentro da 

prisão, há a prisionalização, quando o sujeito, tratado como 

criminoso, aprende a agir como um. Ele desaprende as normas do 

convívio social para aprender as regras da sobrevivência na 

prisão, ou seja, a violência e a malandragem. Sendo assim, 

quando retorna para a sociedade e encontra as mesmas condições 

anteriores, vem à reincidência. A prisão garante a desigualdade 

social em uma sociedade desigual, até porque pune apenas os 

miseráveis. Por isso defendo o desenvolvimento de políticas que 

valorizem o emprego, a moradia, a saúde, a educação dos 

egressos. A criminologia mostra que não existe resposta para o 

crime sem políticas sociais capazes de construir uma democracia 

real, que oportunizem aos egressos condições de vida [...] 

 

O doutrinar leciona que o objetivo da ressocialização dos presos está fadado ao 

fracasso, na verdade já está fracassada. O problema está, conforme foi amplamente 

demonstrado nos tópicos levantados acima, que falta políticas públicas para a efetivação 

dos cumprimentos dos objetivos da ressocialização do detento.  

 

Os criminosos, dentro das prisões, aprendem a agir como verdadeiros criminosos, 

pois muitas das vezes são réus primários que deveriam estar sendo ressocializados de 

forma diferente dos demais.  

 

O sistema prisional brasileiro é uma verdadeira máquina da discriminação dos 

sujeitos, pois toda a civilidade aprendida é rapidamente suprimida pelas “Leis” 

carcerárias. Assim, quando estes indivíduos voltam para as sociedades já estão 

transformados, sempre num sentido pior.  

 

 

Assis (2007, p. 5), menciona que: 

 



 
 

Dentro da prisão, dentre várias outras garantias que são 

desrespeitadas, o preso sofre principalmente com a prática de 

torturas e de agressões físicas. Essas agressões geralmente partem 

tanto dos outros presos como dos próprios agentes da 

administração prisional. Os abusos e as agressões cometidas por 

agentes penitenciários e por policiais ocorre de forma acentuada 

principalmente após a ocorrência de rebeliões ou tentativas de 

fuga. Após serem dominados, os amotinados sofrem a chamada 

"correição", que nada mais é do que o espancamento que acontece 

após a contenção dessas insurreições, o qual tem a natureza de 

castigo. Muitas vezes esse espancamento extrapola e termina em 

execução, como no caso que não poderia deixar de ser citado do 

"massacre" do Carandiru, em São Paulo, no ano 1992, no qual 

oficialmente foram executados 111 presos. 

 

Conforme se extrai dos ensinamentos acima colacionados, é preocupante a 

situação dos presos no país.  

 

Santos, em seu artigo O Sistema Penal Precisa ser Reduzido” (2010) completa 

que: 

 

sobre a descriminação, é necessário se reduzir as condenações por 

crimes classificados como “insignificantes”. Temos crimes que 

entram no princípio da insignificância e que enchem as prisões. 

A despenalização refere-se “a uma atitude democrática dos 

juízes”. Na criminalidade patrimonial, por exemplo, cujos índices 

são grandes, poderia ser estabelecido que, se o dano tem até um 

salário-mínimo, não há significância e, portanto, não há lesão de 

bem jurídico, não se aplica a pena. Já a desinstitucionalização 

envolve o livramento condicional. Os diretores de prisão 

costumam relatar que um preso que não teve bom comportamento 

não merece o livramento condicional. A questão é muito 

subjetiva. Por isso se ele já cumpriu dois terços da pena, ele deve 

merecer o benefício. Há ainda a remissão penal, quando a cada 

três dias de trabalho o preso tem um dia de redução da pena. Mas 

a Justiça entende que este trabalho deve ser produtivo, e não inclui 

o arsenal. E se a prisão não tiver o trabalho produtivo? E não 

poderia ser a proporção de um dia de trabalho para reduzir um dia 

de pena? Outra alternativa é o preso pagar a vítima ou seus 

descendentes valores que variam de um a 300 salários mínimos. 

O valor varia de acordo com o que o preso poderia pagar. A vítima 

não está interessada na prisão ou punição do sujeito, mas em uma 

forma de compensação. 

 

A própria sociedade condena os detentos, pois não acredita na real socialização 

dos presos, o que de fato é uma verdade. Contudo o sistema é unânime. O condenado vai 

para a prisão ser ressocializado, a pedido da sociedade, e depois essa mesa sociedade o 

rejeita pois não acredita que, nas atuais circunstâncias, o detento possa ser reabilitado.  



 
 

 

Em grandes discussões, como essa, é sempre levantadas várias questões de como 

poderia ser diferente se a Poder Público aplicasse medidas mais enérgicas, contudo, tais 

argumentos são falhos, pois a própria sociedade é quem escolhe o sistema penal vigente.  

 

Diante de tantas coisas contrárias, a inaplicabilidade da LEP – Lei de Execução 

Penal fica seriamente comprometida.  

 

Infelizmente, a fata de condições mínimas faz com que a única lei que seja 

aplicada dentro das penitenciárias é a lei da força ou a lei da selva, ambas possuem o 

mesmo carácter, sobrevive o mais forte. E esses, quando saírem das prisões, serão em 

grande parte os reincidentes das práticas ilícitas.  

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal discutir a ressocialização do 

preso na sociedade e como foi apresentado sua falha de se dá quando o Poder Público não 

consegue fornecer uma estrutura sólida de aplicação da Lei.  

 

Diante disso, tem-se que as prerrogativas inerentes ao preso são mitigadas e 

esquecidas, fazendo com que o próprio sistema prisional seja coercitivo com os detentos, 

com o fito em impor medo e violência em seu meio.  

 

É sabido que no Brasil, o sistema é precário pois não fornece condições de 

desenvolvimento para os detentos, as superlotações, as doenças, os abusos sexuais, a falta 

de controle efetivo, a corrupção, a falta da participação da sociedade, gera um verdadeiro 

caldeirão da violência e marginalização do ser humano.  

 

Assim, o presente trabalho demonstrou que a Lei de Execução Penal possui 

grandes possibilidades de ser uma norma aplicada no cotidiano dos detentos, fornecendo 

condições mínimas para que haja a efetiva reabilitação do detento.  

 

Contudo, no campo prático, é diferente. Seja pelas razões levantadas acima ou 

seja por questões políticas, uma coisa é certa, a reincidência aumenta exponencialmente 

cada dia que passa, deixando a população à mercê da marginalização o que acarreta no 

descrédito das instituições públicas, o que por sua vez, acarreta em grandes prejuízos ao 

país.   

 

Por fim, conclui-se com o presente trabalho que, para uma mudança de paradigma 

ocorra a educação e a conscientização da sociedade é a medida mais eficaz para o 

desenvolvimento da nação e para que os números da reincidência baixem, e por fim, uma 

sociedade justa e igualitária, ocorra, nos ditames da Constituição Federal de 1988.  
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