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Por onde começar a reforma penitenciária  
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“Aclamando como solução para o controle do crime 

organizado dentro das prisões, o isolamento absoluto das 

lideranças acaba provocando consequências contrárias ao desejo 

das autoridades. Estudos mostram que a segregação sob o 

esquema de alta segurança é contraprodução, causa violência e 

contribui para a reincidência após a soltura” 

Bia Barbosa, em Crise no Sistema Penitenciário – 2006. 

  

 Nossos administradores, exclusivamente preocupados 

com o problema da segurança do sistema prisional, nem 

sempre pensaram na arquitetura de segurança e segurança 

máxima, esquecendo-se de que um ambiente propício para 

o processo de socialização ou ressocialização, educação ou 

reeducação, é tão ou mais importante do que o projeto 

arquitetônico voltado exclusivamente com o mero objetivo 

da segurança máxima do sistema, como prioridade 

absoluta. 

 Baseados nesse principio, os administradores das 

unidades prisionais jamais se preocuparam em ouvir a 

opinião de um profissional esquecendo-se de que somente  

um  arquiteto poderá  ter mais condições de realizar um 
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projeto que venha tornar mais proveitoso e venha facilitar 

um projeto, que vise transformar o homem condenado e 

preso para, mais tarde, após o cumprimento de sua pena, 

em um cidadão útil, à sociedade de onde saiu  pelas vias 

do crime. 

 O instinto da liberdade não se extingue, no ser 

humano, com uma decisão condenatória, sobretudo em 

regime de segurança máxima. Com a experiência de um 

profissional, teríamos um projeto que visasse, com 

prioridade absoluta, o mecanismo mais eficiente e mais 

humanitário do que somente o objetivo de “prender, só 

prender e punir, só por prender, ou mesmo só para 

exercer o espírito de vingança’’ na forte expressão do 

Professor Heitor Piedade Junior, em esquecimento do 

processo de educação, tentando moldar o caráter desse 

homem, com destino de seu retorno a uma sociedade da 

qual dela saiu maculado ou uma vida anti-social. 

 Nenhum ou quase nenhum dos estabelecimentos que 

conheci, quer como estudante de direito, quer como 

membro da Sociedade Brasileira de Vitimologia, ou ainda 

quando na docência na Escola Superior de Administração 

Penitenciaria, do Rio de Janeiro, tomei ciência, de que a 

presença de um profissional, assumisse a frente num 

processo, em qualquer construção arquitetônica, salvo 

engano, com sua presença na orientação prioritária de 

qualquer estabelecimento das assistências previstas no 
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caput do artigo 10 e seguintes da Lei de Execução Penal 

ou na direção das recomendações dos órgãos  

internacionais que tratam dos objetivos da execução penal, 

cuidando-se da socialização do homem  preso, para seu 

útil retorno à sociedade ou, pelo menos, para a inibição do 

alarmante índice da reincidência criminal. Por favor, não 

me considerem exclusivista ou preconceituosa na 

recomendação que faço quanto à sugestão de que seja 

ouvido alguém quando no estudo de estabelecimentos 

prisionais.  

A recomendação não é minha, verão mais adiante, 

onde me oriento, assim se manifesta o art. 13 da LEP. E, 

em comentários do consagrado Prof. Julio Fabbrini 

Mirabete, quando, assim se manifesta, ás fls, 65, de seu 

Execução Penal: 

‘’Os locais de prisão, e particularmente os destinados a 

alojar presos durante à noite, devem, levando-se em conta 

o clima, corresponder às exigências da higiene, 

especialmente no que concerne à cubagem do ar, à 

superfície mínima, à iluminação, à calefação e ao 

arejamento‘’ (Regras Mínimas, nº 10). A Lei de Execução 

Penal prevê, aliás, tais requisitos quando cuida dos 

estabelecimentos para cumprimento da pena em regime 

fechado (art. 88, e semiaberto (art.92), bem como das 

cadeias públicas (art. 104) e do hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico (art. 99, parágrafo único). 
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A Lei de Execução Penal mostra o caminho por onde 

começar a reforma do cumprimento da execução penal, 

não na linha de um RDD, mas, com as normas contidas, 

dentre outras, em seu artigo 10 seguintes, quando dispõem 

no sentido de que:    

‘’A assistência ao preso e ao internado é dever do 

Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 

retorno à convivência em sociedade’’. 

 

 E, logo a seguir, a partir do artigo 11, a LEP define 

que: 

  ‘’ A assistência será: 

  I – material; 

  II –  à saúde; 

  III – jurídica; 

  IV – educacional; 

  V – social; 

  VI- religiosa. 

No inciso 41, da Exposição de Motivos da LEP, por 

ser do fiel cumprimento dessas assistências, a comissão 

elaboradora desse documento, com a assinatura do Sr, 

Ministro da Justiça previu o que nele consta, a seguir: 
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“Tornou-se necessário esclarecer em que consiste 

cada uma das espécies de assistência, em obediência aos 

princípios e regras internacionais sobre os direitos da 

pessoa presa, especialmente  as que defluem das regras 

mínimas da ONU”. 

 

Assistência Material  

 De acordo com o que dispõe o artigo 12 da LEP, a 

assistência material consiste no fornecimento de 

alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Além de 

constar esse dispositivo repetido no inciso I do artigo 14, 

desse diploma de execução penal, a ONU recomenda que 

“todo preso deverá receber da Administração, nas horas 

usuais, uma alimentação de boa qualidade, bem 

preparada e servida, cujo valor seja suficiente para a 

manutenção de sua saúde e de suas forças”. (nº 20.1). 

 Cumpre esclarecer que segundo as Regras Mínimas 

da ONU, “todo preso deverá ter a possibilidade de 

prover-se de água potável, sempre que o necessitar” (nº 

20,2). 

 Ainda, com relação ao vestiário, as mesmas regras 

mínimas manifestam-se esclarecendo: “todo preso que não 

tenha permissão para usar suas roupas pessoais deve 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

receber um conjunto delas, apropriado ao clima e 

suficiente para matiná-lo em boa saúde” (nº 17.1).  

 Do mesmo modo: ‘’quando o preso sair do 

estabelecimento, para fins autorizados, deve permitir-se 

que use roupas pessoais ou trajes que não chamem 

atenção” (nº17.3). 

 Em suma, ‘’a higiene pessoal e o asseio da cela ou 

alojamento é um dever do preso (art. 39, IX, da LEP, 

devendo ele também conservar seus objetos de uso pessoal 

(art.39,X). A administração, porém, deve dar condições 

para que os presos e internos, no comprimento de tais 

deveres, disponham  dos elementos indispensáveis para a 

limpeza de higiene das celas e das demais dependências 

do estabelecimento. Segundo as Regras Mínimas, devem-

se possibilitar os meios para que possam apresentar-se 

convenientemente e conservar o respeito próprio, com os 

cuidados do cabelo e da barba, que devem ser cortados 

regularmente (art. 25 e parágrafo único da LEP 

  

Assistência à Saúde 

 Se o cidadão livre tem o direito à condições de 

salubridade, com maior razão, terá o homem condenado e 

preso, que se encontra sob a guarda do Estado, pois além 

de encontrar-se em meio a uma comunidade fechada, mais 
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suscetível de contaminação de diversos tipos de infecções 

ou contágios, consoante dispõe o art. 14 da LEP, nos 

seguintes termos: 

‘’A assistência à saúde do preso e do internado, de 

caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento 

médico, farmacêutico e odontológico’’. 

§ Iº. Vetado. 

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver 

aparelhado para prover à assistência médica necessária, 

esta será prestada em outro local, mediante autorização 

da direção do estabelecimento’’. 

 Foi-se o tempo em que os segmentos reacionários de 

que o homem condenado e preso, era considerado não 

cidadão, por isso não teria direitos, notadamente, titular 

dos direitos fundamentais da pessoa humana, como os que 

se estão analisando, neste texto. 

 Mais do que o cidadão que faz parte do segmento da 

sociedade que se encontra em liberdade, o preso está  mais 

suscetível de contrair um tipo de doença, ainda porque, o 

ambiente carcerário oportuniza maior incidência  daquelas 

manifestações  insalubres de ordem somática ou psíquica. 

 As citadas Regras Mínimas da ONU deixam claro: 

“...que cada estabelecimento penitenciário deve dispor 

dos serviços de, pelo menos, um médico, com 
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conhecimento de psiquiatria e que os serviços médicos 

devem ter a sua organização estreitamente relacionadas 

com a administração geral dos serviços  de saúde da 

comunidade ou da nação ( nº22.1), devendo todo preso 

valer-se dos cuidados de um dentista devidamente 

habilitado’’ (nº 22.3).   

 Daí a obrigatoriedade oriunda das recomendações da 

ONU e do império da norma contida no art. 14 da LEP, da 

presença permanente de atendimento médico, 

farmacêutico e odontológico. 

‘’E conhecida, aliás, a ocorrência da psicose carcerária, 

constituída de sintomas, síndromes e estados  psicológicos 

provocados ou desencadeados pela própria natureza da 

situação carcerária da qual fazem parte:  ’’atmosfera’’ 

opressiva, resultante da interação de sentimentos  e 

estados psicológicos negativos, como, por exemplo, 

vingança, rancor, tristeza, desconfiança, aflição, medo, 

frustrações de ordens diversas, como, por exemplo, 

alimentares, afetivas, sexuais, de trabalho etc não 

compensadas; más condições de higiene, alimentação, 

vestuário etc. que são capazes de provocar ou 

desencadear não só doenças somáticas, mas também 

perturbações e/ doenças psíquicas e/ ou 

psicossomáticas’’, no forte relato de Giulio, Moglie, em 

La psicopatologia forense, Roma: Luiigi Pozzi, 1935, pag. 

241-242.  
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Assistência Jurídica 

 Segundo dispõe o art. 15 da LEP:  

‘’A assistência jurídica é destinada aos presos e aos 

internados sem recursos financeiros para constituir 

advogado’’. 

 Tem-se, como certo de que a maioria da população 

carcerária não tem condições financeiras para contratar um 

advogado militante ou custear as despesas processuais. 

 Por essa razão, dispõe o artigo 15 da LEP sobre a 

assistência jurídica gratuita, para aqueles, 

comprovadamente, sem recursos. Nesse mesmo sentido, 

que no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal 

vigente, encontra-se essa norma: 

“O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. 

 Evidentemente, nesse inciso, encontram-se 

contemplados os condenados e presos que se acham 

naquela situação de ‘’insuficiência de recursos 

financeiros”. 

 Diz o eminente e renomado jurista Manoel Pedro 

Pimentel, ex-advogado criminalista, ex-magistrado, e 

Secretário de Justiça e da Segurança Pública do Estado de 
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São Paulo, que “nenhum preso se conforma com o fato de 

estar preso, mesmo quando conformado esteja, anseie 

pela liberdade’’. 

 Em razão dessa situação psicológica, própria de 

qualquer ser humano, comenta Mirabete que: ‘’a falta de 

perspectiva de liberdade ou a sufocante sensação de 

indefinida duração da pena são motivos de inquietação, 

de intranquilidade, que sempre se refletem, de algum 

modo, na disciplina da prisão’’.  

 Com muita experiência e sabedoria transmite para 

todos nós, seus discípulos, experiências de vida, como as 

trazidas de fls. 70, de seu consagrado Execução Penal:  

 “Em muitas hipóteses, o advogado do serviço de 

assistência jurídica nos presídios pode contribuir para 

uma adequada execução da pena privativa de liberdade, 

de modo a reparar erros judiciários, evitar prisões 

desnecessárias, diminuir o número de internações e 

preservar a disciplina com o atendimento dos anseios da 

população carcerária. Pode suprir as falhas da defesa 

recebida no decorrer do processo, interpor pedido de 

habeas corpus para a anulação do processo por vícios 

formais ou mesmo materiais e propor revisão criminal 

quando do surgimento de provas novas de inocência do 

condenado ou nas outras hipóteses da lei (art.621 do 

CPP). Pode requerer a aplicação da lei nova mais 
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benéfica nas hipóteses dos crimes praticados 

anteriormente à vigência da reforma penal. Pode, ainda 

requerer o livramento condicional ou a transferência para 

regime menos severo e ajudar na fundamentação de 

reivindicações, tais como pedidos de transferência, 

visitas, autorização de saída, indulto, remição e outros 

benefícios regulamentares previstos na lei e nos 

regulamentos, bem como na defesa quando do 

procedimento para apuração da falta disciplinar’’ etc’’. 

 

Assistência Educacional 

 Assim dispõe o art. 17 da Lei de Execução Penal: 

“A assistência educacional compreenderá a instrução 

escolar e a formação profissional do preso e do 

internado”. 

 Uma das ausências mais reconhecidas no sistema 

prisional tem sido a de que tange ao desprezo pelo 

trabalho educacional na vida do homem condenado e 

encarcerado. 

 Esse homem, em geral, pertence ás classes menos 

privilegiadas socialmente, que entra para o sistema 

analfabeto, cumpre a pena que lhe foi imposta e retorna à 

sociedade da qual saiu pelos becos do crime, com 

cicatrizes maiores, do mesmo jeito, analfabeto.  
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 A assistência educacional (instrução escolar e 

formação profissional) que deveria ser considerada uma 

das prioridades no resgate social de sua vida, como meio 

para a restauração de sua personalidade é, inteiramente, 

descuidada pelo poder público. 

 Relembremos-nos de que nossa Carta Maior em seu 

artigo 205, assim preceitua:  

 ‘’A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, sem preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

 E mais, o artigo 18 da Lei de Execução Penal 

determina a obrigatoriedade do ensino de primeiro grau, 

com integração no sistema escolar da unidade federativa. 

 Como se não bastasse, é preceito das Regras Mínimas 

da ONU (nº 77), no sentido de que a instrução aos reclusos 

será obrigatória, devendo a Administração Pública prestar 

particular atenção. 

 Vale advertir que a assistência educacional de que 

trata o artigo 11 da LEP não se limita tão somente à 

alfabetização, mas, pelo artigo 19, do mesmo diploma 

executivo, o  Estado  continua obrigado a dar prioridade 

ao ensino profissional, sem o qual o apenado encontrará as 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

portas fechadas para o ingresso no mercado de trabalho, 

depois de cumprida sua pena. 

 

Assistência Social 

‘’A assistência social tem por finalidade amparar o preso 

e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade”. 

(art. 22 da LEP). 

 Pouco se tem ouvido falar da importância da 

assistência social na vida do preso, notadamente no que 

tange  à sua  preparação para o retorno à  macro sociedade, 

em que pese a clareza do texto legal. 

 ‘’O Serviço Social, como arte, consiste na aplicação 

dos conhecimentos, teorias e doutrinas que, subordinados 

a princípios, constituem a Ciência do Serviço Social, para 

alcançar, como resultado, a solução dos problemas 

humanos que acarretam infelicidade e, assim, obter bem 

estar”, consoante a beleza desse texto da eminente 

Professora  Armida Bergamini Miotto, in Curso de Direito 

Penitenciário, São Paulo, página 433. Simone Paré, in 

Grupos e serviços sociais, Porto Alegre, PUC, 1961, 

pag.13, define o Serviço Social como “a arte de adaptar o 

homem à sociedade e a sociedade ao homem.”  

 Os presos e internados sofrem dessas mesmas 

frustrações, como pessoas que são, e têm as mesmas 
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necessidades humanas básicas do homem livre, já  que 

deste se distinguem apenas por sua situação vital e 

jurídica, e dele  mais necessitam diante das maiores 

dificuldades ditadas pelas limitações decorrentes da 

privação da liberdade. 

 Por isso, recomendam as Regras Mínimas da ONU, 

entre outras, assistência social individual, de conformidade 

com as necessidades de cada preso, tendo-se em conta seu 

passado social e criminal, sua capacidade e aptidão física e 

mental, suas disposições pessoais, a duração de sua 

condenação e as possibilidades de readaptação. (nº 1).   

 Cumpre esclarecer que vários são os objetivos do 

instituto, em exame, dentre eles a preparação desse 

homem condenado e preso no caminho da libertação, ou 

seja, sua contribuição no processo da própria educação ou 

de sua inserção social. 

 O artigo 23, da LEP traz à reflexão do profissional da 

matéria uma sequência que incumbe ao assistente social, a 

saber: Iº – conhecer os resultados dos diagnósticos e 

exames; IIº relatar, por escrito, ao diretor do 

estabelecimento, os problemas e as dificuldades 

enfrentados pelo assistido; IIIº - acompanhar o resultado 

das permissões de saídas e das saídas temporárias; IVº - 

promover, no estabelecimento, pelos meios  disponíveis, a 

recreação;  Vº - promover a orientação  do assistido, na 
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sua fase final do cumprimento  da pena, e do liberado, de 

modo a facilitar o seu retorno à liberdade; VIº - 

providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da 

previdência social e do seguro por acidente no trabalho;  

VIIº - orientar e amparar, quando necessário, a família do 

preso, do internado e da vítima. 

 Vale considerar que a assistência social não se esgota 

na pessoa do preso, mas se estende à sua família e bem 

assim da vítima, consoante prevê o inciso VII do citado 

artigo 23, da LEP. Tal assistência, num contexto da 

moderna concepção penitenciária, em que a pena não 

exerce, com exclusividade, a função de punir o criminoso, 

por seu crime, mas aquela outra de ressocializar o homem 

delinquente, ela deve ser compreendida como uma das 

mais relevantes dentro do processo da reinserção social 

desse homem. Desse modo, caberá ao assistente social 

seguir os passos do encarcerado, não numa visão policial, 

mas de colaborador e orientador no projeto de seu retorno 

à vida futura. 

 Nesse sentido, o recluso, com certeza, poderá retornar 

ao convívio social, para viver em paz, com seus familiares 

e amigos, contribuindo para o bem comum e não 

assaltando ou esmolando. Não pode ele aprender a ser 

sociável num ambiente não social, como o marinheiro não 

se educará completamente em terra, nem o aviador no 
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mar, sequer o passarinho voará enquanto permanecer o 

tempo todo na gaiola.  

 Finalmente, à Administração Penitenciária torna-se 

um dever legal e social da incumbência  da realização do 

amparo do homem condenado e preso, como política  de 

Estado e, com isso estará evitando o mal da  reincidência. 

 

Assistência Religiosa  

 Art. 11, caput da LEP: 

 ‘’A assistência religiosa, com liberdade de culto, será 

prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a 

participação nos serviços organizados no estabelecimento 

penal, bem como a posse de livros de instrução 

religiosa’’. (art. 1, caput da LEP) 

 § 1º - No estabelecimento haverá local apropriado 

para os cultos religiosos. 

 § 2º - Nenhum preso ou internado poderá ser 

obrigado a participar de atividade religiosa. 

 A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica) prevê no item pertinente 

à  liberdade de consciência e de religião  que  

‘’a liberdade de manifestar a própria religião e as 

próprias crenças está sujeita unicamente ás 
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manifestações previstas na lei e que sejam 

necessárias para proteger a segurança, a ordem, a 

saúde ou a moral pública ou os direitos ou a 

liberdade dos demais presos’’ (art. 12).  

 As Regras Mínimas prescrevem que “Dentro do 

possível, todo recluso será autorizado a cumprir os 

preceitos de sua religião, permitindo-lhe participar dos 

serviços organizados no estabelecimento e ter em seu 

poder livro de instrução religiosa e de sua confissão’’. 

 A Constituição Federal vigente “prevê a liberdade de 

consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos 

cultos religiosos e garantindo a proteção dos locais de 

culto e suas liturgias”. 

 A assistência religiosa, consoante ensinamento do 

Mestre Álvaro Mayrink da Costa, in Execução Penal, ás 

folhas 317, será prestada com liberdade de culto (art. 5º, 

VI, CF/88), “permitindo-se a participação nos serviços 

organizados no estabelecimento penal, bem como a posse 

de livros de instrução religiosa”. 

 Continua o mestre citado há pouco: “A Lei de 

Execução Penal torna a assistência religiosa um dever do 

Estado, prevendo liberdade de culto aos presos e 

internados. A Resolução nº 8, de 9 de novembro de 2011, 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

estabeleceu as seguintes diretrizes, para a assistência 
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religiosa: a) será garantido o direito de profecia por todas 

as religiões  e o de  consciência  aos agnósticos e adeptos 

de filosofias não religiosas; b) será assegurada atuação 

de diferentes confissões religiosas em igualdade de 

condições,  majoritárias, vedado o proselitismo religioso e 

qualquer forma de discriminação  ou estigmatizarão;  c)  

assistência religiosa não será instrumentalizada para 

fins de disciplina, correcionais ou para estabelecer 

qualquer tipo de regalia, benefício ou privilegio , e será 

garantida mesmo à  pessoa presa submetida à sanção  

disciplinar; d) à pessoa privada de liberdade será 

assegurado o direito à expressão  de sua consciência, 

filosofia ou prática de sua religião de forma individual ou 

coletiva, devendo ser respeitado o direito e a vontade de 

participação, ou de abster-se  de participar de atividades 

de cunho religioso;  e)  será garantido à pessoa presa o 

direito de mudar de religião, consciência ou filosofia, a 

qualquer tempo, sem prejuízo  da situação prisional;  f ) o 

conteúdo  da prática religiosa deverá  ser  difundido pelo 

grupo religioso e pelas  pessoas presas. 

 

* * * 

 Quase ao final destas nossas considerações a que 

intitulei de “Por onde Começar a Reforma Penitenciária”, 

achei por bem fazer uma respeitosa crítica, ao lado de uma 
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modesta sugestão. Como passo a expor: o legislador do 

diploma penal vigente, considerado um dos mais 

eloquentes e eficientes do mundo, foi quase perfeito  

apontando os objetivos das consagradas assistências, 

previstas  nos artigos 10 e seguintes da  Lei de Execução 

Penal. Todavia, faltou um dispositivo, salvo melhor juízo, 

um elemento importante, que se referiria, ou seja, que se 

incluísse ‘’alguém que pudesse’’ coordenar o 

funcionamento dessas sete maravilhas, pontos nevrálgicos 

do êxito dessas assistências.  Como consta na proposta, a 

quem caberia esse delicado e importante acompanhamento 

ou seja uma coordenação? Ao Senhor diretor do 

estabelecimento prisional? Ao Ministério Publico?  Ao 

Senhor Juiz da Vara das Execuções Penais? Ou a quem 

mais? 

 A meu modesto sentir, o que falta para o  belo,  eficaz  

e exitoso  aproveitamento dos melhores momentos das 

referidas assistências  e de enorme progresso no progresso 

do caminho de uma  recuperação eficaz.    

             

Considerações Finais 

 Tornou-se necessário, diz a Exposição de Motivos da 

LEP, em seu inciso 41, esclarecer em que consiste cada 

uma das sete espécies de assistências, por parte do Estado, 

durante a execução da pena, em obediência  aos princípios  
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e regras  internacionais sobre os direitos da pessoa presa, 

especialmente, aquelas que defluem das Regras Mínimas 

das Nações Unidas, E mais,  como acentua o disposto no 

inciso 42: ‘’em virtude de sua importância prática, e das  

projeções naturais sobre a atividade dos estabelecimentos  

penais, o tema da assistência foi dos mais discutidos 

durante o 1º Congresso Brasileiro de Política Criminal e 

Penitenciária (Brasília, de 27 a 30 de setembro de 1981},  

por grande número  de especialistas. Reconhecido o 

acerto das disposições contidas no anteprojeto, nenhum 

dos participantes fez objeção à existência de textos claros 

sobre a matéria...’’. 

 Em suma: Descumprir as regras da LEP sobre as 

assistências é incentivar o caos, como sabiamente descreve 

a Dra, Ana Sofia Schimidt de Oliveira, eminente 

Procuradora do Estado de São Paulo e membro do 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM): 

“É um ciclo vicioso. Uma maior violência 

institucional gera maior insegurança, que 

aumenta a violência, aumenta o número de 

prisões, faz crescer a massa carcerária, o que 

aumenta a insegurança dentro dos presídios e 

gera uma maior legitimidade para a violência 

institucional. E por aí vamos. Vamos prender 

mais, com penas mais duras  e isso não vai 

diminuir a violência na sociedade. O discurso 
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que vem à tona  é do combate do terror pelo  

terror, mas não é possível que acreditemos 

nisso”. 

 

*  *  * 
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