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 A história da pena é a história de sua constante abolição. ‘’Von 

Ihering’’. 

 A prisão, como método penal, é relativamente recente. Antes, ela era 

terrivelmente cruel e impiedosa; eram os ergástulos, as enxovias, as 

masmorras, vestíbulos dos pelourinhos, depósitos das câmaras de suplícios, 

bastidores do cenário final, onde os acusados morriam atenazados, 

fustigados, esquartejados, enforcados, queimados, no meio de um 

espetáculo e de uma liturgia, cujo ritual macabro, Michel Foucault retrata, 

com a força e o vigor de um estilo incomparável, desde a primeira página 

de seu livro monumental Vigiar e Punir, quando da execução de Damiens, 

um parricida, em França, em 2 de março de 1757,diante da porta principal 

da Igreja de Paris, hoje um clássico da história da pena. 

Visitar um estabelecimento prisional, de qualquer parte do território 

brasileiro, é ver de perto o que acontece em todas as prisões, seja dos 

grandes ou menores estados da federação, quando alguém se defronta, 

sempre, com o mesmo quadro deprimente e desolador, no panorama de 

uma verdade revoltante. O visitante ou o pesquisador encontra-se, sempre, 

com o mesmo quadro inacreditável, por sua crueldade. Um amontoado de 

pessoas, geralmente, pobres, para não chamá-los de miseráveis, 

desempregados, analfabetos, esfarrapados física e socialmente rudes. Em 

fim, um universo de gente que, mesmo na condição de delinqüentes é, com 

certeza, até merecedora de compaixão.  

Esse é o perfil físico, social e psicológico dessa comunidade de 

excluídos, a se repetir através do tempo e do espaço, sem presente e, muito 

menos, sem futuro, em todos, ou quase todos os estabelecimentos prisionais 

de todo o Brasil e do mundo inteiro. As últimas pesquisas realizadas pelo 
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Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da 

Justiça ou dos Conselhos Penitenciários Estaduais tem revelado, sempre, 

um quadro de triste e vergonhosa realidade.  

Não há como conciliar o exercício da cidadania com o universo da 

violência, do desprezo aos princípios básicos da pessoa humana, ao lado do 

descumprimento das leis e regras jurídicas nacionais e internacionais, 

referentes com a pessoa condenada e presa e que constitui uma 

característica de quase todos os estabelecimentos prisionais que 

conhecemos no Brasil, diga-se com o conhecimento, quando não da 

conivência do poder público. 

Nesse mesmo sentido, o sistema carcerário brasileiro, cada vez mais, 

em todas as unidades prisionais do país, sejam elas penitenciárias, 

presídios, casas de albergados, ou xadrezes de delegacias policiais, até 

mesmo em estabelecimentos destinados para o atendimento de menores, é o 

mesmo, consoante as estatísticas oficiais ou de sérias reportagens de nossos 

meios de comunicação. 

O Brasil, aceleradamente, alcançou o nível da quarta população 

mundial, ao reboque dos Estados Unidos da América, China e Rússia, 

dados comprovados pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização 

do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 

Socioeducativas - DMF - com 604 mil indivíduos, tendo de conviver com 

os mesmos problemas, assistindo as corrupções de alto a baixo, nos 

corredores de cada unidade prisional, concomitantemente e ao lado do 

descumprimento ás normas constitucionais (art. 5º), ou da Lei de Execução 

Penal (Lei 7.210), ou da Declaração Universal dos Direitos Humanos  (10 

de dezembro de 1948), e de todas as recomendações das Nações Unidas.  

Se Dante Alighieri tivesse de reescrever, a sua Divina Comédia, nos 

33 cantos que compõem a parte terceira, em que foi descrito ‘’O 

INFERNO’’, recordando-se da inscrição, fixada no pórtico de entrada 

“Deixai, vós todos aí fora, todas as vossas esperanças’’, com certeza, viria 

“reinspirar-se”, nos estabelecimentos carcerários brasileiros. 
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São testemunhas oculares e vivenciais de cunhos sangrentos os 

cenários demonstrados no panorama degradante das decapitações 

ocorridas, bem como a amputação de braços e pernas e de membros 

sexuais, com a ostentação de suas barbaridades das ultimas manifestações 

ocorridas, quer no Amazonas ou Natal ou há alguns anos atrás no Instituto 

Agrícola de São Luis do Maranhão.  

O Sistema Penitenciário transformou-se numa máquina de moer 

pobres e de produzir criminosos. E diante desse horroroso cenário 

desumano e cruel, as autoridades brasileiras estão prometendo a construção 

de mais cinco penitenciárias até o ano de 2018.            

‘’O crime agradece...’’  

Se a multiplicação de presídios bastasse para resolver o problema da 

criminalidade, o planeta seria uma beleza. Seriam mais cinco fortalezas 

para abrigar com relativa segurança os principais líderes das 27 ou mais 

facções do crime organizado que lutam pelo comando interno e externo da 

máfia em ação, no país. Serão mais cinco escolas para a formação de novos 

líderes do crime. 

Vou abrir um parêntese: APACs. 

Por que os donos do poder não se miram nas Apacs de Paracatu, em 

Minas Gerais, (Associação de Proteção e Assistência de Condenados) a 200 

quilômetros do centro administrativo da Nação, onde centenas de presos, 

melhor chamados     de “Recuperandos’’ e tantas outras APACs espalhadas 

pelo Brasil. Sistema de recuperação de condenados, nascido em São José 

dos Campos, no Estado de São Paulo, em 18 de novembro de 1972, 

idealizada pelo advogado paulista Dr. Mario Ottoboni e um grupo de 

amigos cristãos que se reuniram com o objetivo de amenizar as constantes 

aflições vividas pela população prisional da Cadeia Pública de São José dos 

Campos.  

Enquanto funcionou, não houve, durante cerca de mais de dez anos 

de funcionamento, sem nenhum registro de rebeliões ou motins, ou de 

simples fugas, sem qualquer violência, baseados que são ao internos, em 
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três pilares – ‘’trabalho, religião e disciplina’’, sem necessidade de 

policiais armados, para manter a vigilância, onde detentos eram 

responsáveis pela segurança e trabalhavam garantindo renda para ajudar a 

família ou cobrir pequenas despesas na prisão.  

(ATENÇÃO: em meu livro, “Reminiscências de uma Vida Acadêmica’’, tenho 

dois trabalhos sobre a Apac de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, hoje 

demolida por autoridades irresponsáveis). 

 Nossos governantes ainda não aprenderam a grande lição de que o 

descumprimento sistemático de uma Constituição, ou das demais normas                                                                 

penais e processuais não são instrumentos inteligentes para o controle da 

criminalidade, notadamente quando, anos a fio, os erros se repetem, 

trazendo consigo seus múltiplos e retomados desacertos e fracassos. 

 O sistema penitenciário consoante o que dispõe o art. 1º da LEP, 

deveria ser um instrumento pedagógico para a educação, ou reeducação do 

ser humano condenado e preso, que um dia descumpriu uma ou mais 

normas jurídico-penais e foi condenado a um processo que, teoricamente, 

deveria ser para sua ressocialização e não apenas para a punição;  

Art. 1º: “A execução penal tem por objetivo  

efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do 

internado.’’ 

Sabe-se que juntar bandidos na mesma jaula fechada gera um 

resultado contrário ao que a lei determina e a experiência confirma. Basta 

observar outro dispositivo legal previsto no art. 5º da lei, em exame. 

 

‘’Os condenados serão classificados, segundo 

seus  antecedentes e personalidade,   para 

orientar a individualização da execução penal’’. 

 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

Leia-se, ainda, que a ociosidade sendo reconhecidamente ‘’ a 

mãe de todos os vícios”, só pode ser contrariada com a 

aplicação do que dispõem os artigos 10 e seguintes desse 

diploma executivo citado, quando prevê a ‘’Assistência’’, 

considerada como um preceito, não uma sugestão, pela 

expressão ‘’Dever do Estado’’, objetivando prevenir o crime 

e orientar o retorno a convivência em sociedade. E, em seu 

artigo 11, estão elencados, com toda clareza as espécies de 

assistências: 

    ‘’A assistência será : 

1.  material; 

2.  á saúde;  

3.  jurídica; 

4.  educacional; 

5.  social; 

6.  religiosa.’’ 

  Para que não se alongue demasiadamente na explicação de cada um 

desses subtipos, o legislador deu-se ao trabalho de deixar claro cada um 

deles, nos art. 12º até 24º, da lei em exame. 

 Em um passado não muito distante, as penitenciárias punham em 

prática o disposto pelo bom senso, cuidando de outro antídoto inibidor do 

crescimento da criminalidade nas unidades fechadas, como chega a ser um 

estabelecimento penal, qual seja o trabalho educativo e produtivo, hoje 

previsto nos artigos 28º e seguintes da Lei de Execução Penal, nos 

seguintes termos: 

‘’ O Trabalho do condenado, como dever social 

e condição da dignidade humana, terá 

finalidade educativa e produtiva”. 

 Note-se o zelo do legislador, quando, no § 1º, do art. 32, dessa mesma Lei, 

determina a natureza do trabalho: 
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‘’ Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o  

artesanato, sem expressão econômica, salvo nas 

regiões de turismo.’’      

 

 Segundo o sociólogo e professor Francisco Bueno Arus, in 

Panorama comparativo dos modernos sistemas penitenciários ‘’0 trabalho 

do preso, independentemente do aspecto legal, tem seu aspecto social, pois 

é imprescindível por uma série de razões: a. do ponto de vista disciplinar, 

evita os efeitos corruptores do ócio e contribui para manter a ordem; b. do 

ponto de vista sanitário, é necessário que o homem trabalhe para conservar 

seu equilíbrio orgânico e psíquico; c. do ponto de vista educativo, o 

trabalho contribui para a formação da personalidade do indivíduo; d. do 

ponto de vista econômico, permite ao recluso dispor de algum dinheiro 

para atender a suas necessidades e para subvencionar sua família; e. do 

ponto de vista da ressocialização, o homem que conhece um ofício tem 

mais possibilidade de fazer vida honrada ao sair em liberdade”. 

 O trabalho, além de todos os valores que possa produzir na vida do 

ser humano, notadamente do homem condenado e preso, traz consigo o 

disposto no artigo 126º da LEP: 

 “ O condenado que cumpre a pena em regime 

fechado ou semi-aberto poderá remir, pelo 

trabalho, parte do tempo de execução da pena”. 

 A par da Remição pelo trabalho, a LEP incorporou também a 

remição pelo estudo, na forma do parágrafo primeiro do art. 126º: 

‘’ A contagem de tempo para o fim deste artigo 

será feita á razão de 1 (um) dia de pena, por 3 

dias de trabalho ou estudo’’. 

 Está em vigor, há anos, a Lei de Remição de Pena através da leitura. 

Basta o preso ler um livro por mês, fazer um resumo e entregar para a 

administração, ou ao responsável pela tarefa. Em contrapartida, dias de sua 
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pena serão subtraídos do cômputo geral. Por que não informar isso, como 

um dos motivos para receber a remição desses dias. Milhares de 

encarcerados já desfrutam desse benefício, ou melhor, desse direito. A 

leitura é campo fértil para a mudança do comportamento, pois a mente 

vazia é oficina do diabo.  

Realidade existencial do sistema penitenciário: 

 O homem condenado e preso sendo vítima de uma superpopulação 

carcerária imunda e fétida, ao lado de uma desenfreada corrupção ativa e 

passiva, na relação presos e alguns agentes penitenciários e de segurança; a 

manutenção da clássica ociosidade; a péssima qualidade da alimentação; a 

falta de espaço físico para o banho de sol, para o lazer, para as visitas com 

os familiares, inclusive para a visita íntima; a covarde e execrável 

metodologia da tortura, pelos mais diversos motivos, desde a obtenção das 

confissões até a prática da extorsão ou da “”cacuetagem””, tem-se como 

incentivos materiais para o ingresso ou reingresso nas novas sendas do 

crime.  

 Tomei conhecimento no périplo de quase todos os presídios que 

visitei, da precária, em que pese o esforço de nossos e nossas defensores 

publicas; constatei a enorme quantidade de internos com graves doenças de 

pele; portadores do vírus HIV e dezenas de infectados pela hepatite A e B, 

bem como tuberculosos, todos misturados com os demais prisioneiros, 

ainda não contagiados; vi paraplégicos e outros deficientes físicos, alguns 

deles vítimas da violência em confronto com a polícia no momento da 

prisão, ou mesmo nas brigas internas, muito comuns entre eles, dentro da 

prisão, sem qualquer assistência médica ou aos cuidados especiais para sua 

própria locomoção; vi aparelhos celulares sofisticados sendo usados para 

comunicação com a macro sociedade.  

Soube da existência de  armas de fogo e de armas brancas, prontas para ser 

utilizadas nos momentos oportunos, em São Luis do Maranhão, na 

Penitenciária de Pedrinhas; tudo isso vi em Manaus e em Belém do Pará, 

presenciei o assassinado de um interno por outro, com cerca de vinte 

facadas, também em Belém do Pará, na Penitenciária São José, hoje 
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reformada e transformada, felizmente, em Museu do Estado; conversei com 

‘faxinas, sem direito ao cômputo de seus dias trabalhados, para efeito de 

‘’Remição’’. Falei com ‘’internos provisórios’’ misturados com internos de 

penas altíssimas, já com sentenças condenatórias com trânsito em julgado; 

soube de presos definitivos passando, furtivamente, finais de semana na 

rua, ora com os familiares, ora praticando novos delitos e, segundo um 

deles me segredou que por qualquer ‘’ merreca’’, a gente passa pela porta 

da frente da cadeia. Presenciei internos usando abertamente drogas pesadas 

em seus cubículos, durante o dia.  

 Em meio a tudo isso, bem á vista de todos, em quase todas as celas, 

presenciava-se o ‘’boi’’, isto é, um buraco cavado no meio do catre, no piso 

úmido, servindo de ‘’latrina’’, fazendo companhia no dia e noite, com 

aquela gente infeliz, que mesmo que mereçam o castigo legal, são seres 

humanos.  

Recomendações da Organização das Nações Unidas. 

 Há, hoje, um consenso universal, a partir da Organização das Nações 

Unidas, que preconiza a adoção de penas alternativas, em substituição á 

pena de prisão, destinada esta como ultima ratio, como verdadeira medida 

de segurança, para a segregação dos delinqüentes, cientificamente, 

perigosos. Hoje, não se ignora que a prisão não regenera nem ressocializa 

alguém; perverte, corrompe, deforma, avilta, embrutece, é uma fábrica de 

reincidência,(85%), é uma universidade ás avessas, onde se diploma o 

profissional do crime. Se não pudermos eliminar de uma vez, só devemos 

conservá-la para casos em que ela se torna inteiramente indispensável. 

Cada vez que visitávamos qualquer uma daquelas enxovias do norte do 

Brasil, ou de qualquer outra parte do nosso país, lia-se no rosto daqueles 

hóspedes do inferno o lapidar pensamento de Oscar Wilde, em seu De 

Profundis: ‘’para nós, só há uma estação do ano: a estação da dor, na 

cela, como no coração, reina sempre a escuridão’’. 

 

---------------------------------------- 
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Comentário do leitor Roberto Silva. 

Professor Heitor, já fazia uma vaga ideia de que o sistema penitenciário não fosse um 

mar de rosas, mas jamais supus que fosse como o senhor relatou em seu texto. Muito 

obrigado. 

Roberto Silva, Colatina Estado do Espírito Santo. 

  

Resposta do Professor. 

Senhor Roberto Silva, não gostaria de mostrar que no coração do Brasil, ainda existisse 

nas penitenciárias o clima que você encontrou no meu rápido relato. E o pior é que 

também num Estado progressista como o Espírito Santo, ainda exista quem defenda que 

preso é preso e, portanto, deve ser tratado como você encontrou no meu relato. Por 

favor, procure a Pastoral Carcerária de sua Comarca, para obter tantas outras 

informações.  

Professor Heitor Piedade Jr. 

 

 

 

(*) O autor sente-se honrado em apresentar seu modesto Currículum Vitae,  em vista de 

ter sido Professor de Direito Penal da Universidade  Federal do  Rio de Janeiro e ser 

membro da Associação Internacional de Direito Penal, membro do Instituto dos 

Advogados do Rio de Janeiro, membro do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária do Ministério da Justiça, membro do Conselho Penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados 

do Brasil   RJ-,  membro do Fórum Permanente da Execução Penal da Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, membro fundador da Sociedade Brasileira de 

Vitimologia e presidente ( por duas vezes) dessa entidade,  membro correspondente da 

Academia Maranhense de Letras, membro da Academia Vianense  Letras e membro 

correspondente da Academia Petropolitana de Educação e com um Mestrado e 

Doutorado, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, encontrei vários outros 

espaços e  oportunidades de lutas  em   favor   do  cumprimento  de   nossa  

Constituição Federal.  

 

 

  


