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RESUMO: O presente trabalho fala da realidade do sistema prisional existente no 
Brasil causado pela superlotação dos presídios impedindo a aplicação de um 
tratamento reeducativo eficiente devido à falta de estrutura para atendimento a 
todos. As causas da ineficácia do sistema prisional brasileiro, abordando suas 
mazelas, precariedade e as condições subumanas que os detentos vivem hoje são 
de muita violência. A realidade do sistema prisional brasileiro evidencia uma afronta 
à dignidade da pessoa humana. As prisões a cada dia estão mais superlotadas, 
tornando-se depósitos humanos, onde a superlotação acarreta violência sexual entre 
presos, faz com que doenças graves se proliferem, as drogas cada vez mais são 
apreendidas dentro dos presídios, e o mais forte, subordina o mais fraco e ainda 
além da falta de assistência médica não havendo mínimas condições que colaborem 
para a ressocialização dos presos. O problema vem se alastrando cada vez mais no 
país devido a seres humanos corruptos existentes na sociedade não restando outra 
saída a não ser propor uma alternativa para melhoria do sistema por meio de uma 
privatização com o objetivo de uma solução para essa realidade que vive o Brasil. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Privatização; Sistema Prisional Brasileiro. 
 

RESUMEN: El presente trabajo habla de la realidad del sistema penitenciario 
existente en Brasil causada por el superpoblación de los cárceles que impiden la 
aplicación de una reeducación eficiente debido la falta de infraestructura para el 
tratamiento de todos. La causa de la ineficiencia del sistema penitenciario brasileño, 
dirigiéndose la su precariedad y las condiciones infrahumanas los internos viven hoy 
ellos son de mucha violencia. La realidad del sistema penitenciario de Brasil muestra 
una afrenta la dignidad humana. Las detenciones cada día son más superlotadas, 
tornandose en depósito humanos, donde el superpoblación provoca la violencia 
sexual entre los reclusos haciendo con que enfermedades graves propagan, las 
drogas son cada vez más apoderado dentro de la prisión, y el más fuerte, subordina 
el más débil y además la falta de asistencia médica no hay condiciones mínimas que 
contribuyen con la rehabilitación de los reclusos. El problema se ha ido extendiendo 
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cada vez más en el país debido a los seres humanos corruptos existentes en la 
sociedad restendo nunguna outra opción más que proponer una alternativa para 
mejorar el sistema a través de la privatización con el objetivo de una solución a esta 
realidad que vive el Brasil. 
 

PALABRAS CLAVE: La Privatización; Sistema Penitenciario de Brasil. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho falará do Sistema Prisional desde a idade média até ao 

que se refere à idéia moderna, contextualizando com a realidade nas prisões 

brasileiras, mostrando o sofrimento da vida do detento no Sistema Penitenciário 

Brasileiro, pelo grande problema da superlotação nos presídios, causado pelo 

desrespeito e da má administração por parte do Estado e principalmente pela 

corrupção da grande maioria dos funcionários públicos, causando um grande 

sofrimento e prejuízo ao ser humano, além de ferir os princípios da nossa 

Constituição Federal Brasileira, gerando como consequência, um ambiente insalubre 

com falta de higiene e em muitos casos a falta de alimentação, acarretando aos 

detentos doenças graves, levando-os ao desespero a ponto de causar rebeliões e 

fugas, além de tentativas e consumação de homicídio entre eles, em muitos casos 

inclusive a ocorrência de suicídio.  

De outro lado tem como objetivo trazer a idéia de possível 

implantação da Privatização do Sistema Prisional Brasileiro, assunto esse que vem 

sendo discutido como solução para o grande problema da superlotação do sistema 

prisional em nosso país, com o intuito de adquirir como benefício nada mais do que 

é direito garantido em nossa Constituição, que o ser humano seja tratado com 

respeito e que possa pagar sua pena em um ambiente que lhe proporcione 

condições humanas principalmente de saúde. 

Privatização essa a qual o Estado permanece detendo a função 

jurisdicional, devendo o empreendedor dar condições de trabalho e de estudo para o 

detento, para que com esse ganho possa ele ressarcir prejuízos causados pelo seu 

crime a pessoa a quem cometeu ou a família da vítima bem como assistir sua família 

e suas necessidades particulares. 

Devendo ainda o empreendedor privado ser remunerado pelo 

Estado, jamais pelo preso. 
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Condições esta a qual o detento tenha uma chance de sair 

ressocializado ao pagar sua pena, para que novamente a sociedade aceite ao seu 

meio 

 

2 BREVE HISTÓRIA DO SISTEMA PRESIDIÁRIO DESDE DA ANTIGUIDADE ATÉ 

O TEMPO MODERNO. 

 

O homem é um ser surpreendente que evolui com o passar do 

tempo. 

A morte foi o primeiro mistério, ela colocou o homem no caminho de 

outros mistérios. Elevou seu pensamento do visível para o invisível, do passageiro 

para o eterno, do humano para o Divino3. 

Devido a grandes transformações que tem acontecido desde os 

tempos mais antigos até os dias de hoje, fez com que o homem fosse se adaptando 

a várias mudanças.  

As grandes transformações, que de tempos em tempos que 

aparecem na Constituição das sociedades, não podem ser efeito do acaso, ou 

apenas da força. As causas que as provoca devem ser do poderoso, e essa causa 

deve estar no próprio homem4. 

O nosso sistema penitenciário vem se evoluindo cada vez mais, com 

o total objetivo de ressocializar o detento e não simplesmente de retirá- lo do meio 

da sociedade, como era o papel principal no passado. 

Na Idade Antiga os acusados eram trancados em muitos lugares 

como conventos abandonados, calabouços e torres, aguardando ali o tempo 

necessário para que saísse seu julgamento, e, se fosse considerado culpado era 

submetido à morte.  
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Nesta época, o direito era exercido por meio do Código de Hamurabi 

ou a Lei do Talião, tendo como um de seus princípios o “olho por olho, dente por 

dente”5. 

A punição a um condenado era pagar sua dívida com a sociedade 

com sua própria vida, em nenhum momento tinha-se a ideia de ressocializar um 

culpado por algum crime, mas sim de eliminá-lo do meio da sociedade6. 

Neste sentido Bitencourt citado por Guimarães explica que: 

 

Até fins do século XVIII a prisão serviu somente aos objetivos de contenção 
e guarda de réus para preservá-los fisicamente até o momento de serem 
julgados ou executados. Recorria-se, durante esse longo período histórico, 
fundamentalmente, à pena de morte, às penas corporais (mutilações e 
açoites) e às infamantes

7
.  

 

A pena ao réu era proporcional ao crime que lhe era imposto, 

chegando até mesmo à pena de morte. 

Já na Idade Média a pena privativa de liberdade continuou com 

objetivo de se manter o réu sob custódia, mas com a finalidade de que sua punição 

pública servisse de exemplo ao povo. 

As sanções ao réu eram aplicadas pelos governantes, os quais 

julgavam em função do "status" social a que pertencia o réu, sua execução era um 

espetáculo público, o mesmo era exposto em praças públicas com o objetivo de que 

o povo assistisse e ao mesmo tempo em que se divertiam também servia de 

intimidação8. 

Neste período a Igreja Católica também realizava prisões com o 

intuito de se punir os pecadores e criminosos para que se reconciliassem com Deus, 

ou até que a pena de morte fosse aplicada9. 

                                                 
5
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 GUIMARÃES, loc. cit. 

9
 AMARAL, Cláudio do Prado. Evolução histórica e perspectivas sobre o encarcerado no Brasil 

como sujeito de direitos. Fev. 2013. São Paulo: GECAP-USP. Disponível em: 
<http:gecap.direitorp.usp.br/índex.php/2013-02-04-13-50-03/2013-02-04-13-48-55/artigos-
publicados/13-artigo-evolução-historica-e-perspectivas-sobre-oencarcerado-no-brasil-como-sujeito-
de-direitos>. Acesso: 26 fev.2016. 
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Por muito tempo o encarcerado foi visto simplesmente como uma 

coisa e não como um humano, vivendo como papel principal de atrações em praças 

públicas sendo o principal objeto da Execução Penal. 

Só então na Idade Moderna houve surgimento de novas leis 

propostas pela sociedade, e a partir daí a pena de morte deixou de ser aplicada. 

Não se-vê mais a pena de morte como se via antes, mas na 

realidade hoje existem mais inocentes morrendo principalmente na fila de espera do 

SUS por um exame ou uma cirurgia do que os culpados que eram condenados no 

passado. 

 

Levantamento obtido pelo Ministério Público Federal (MPF) revela que 581 
pessoas morreram na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
Bauru, no interior de São Paulo, entre janeiro de 2009 e junho de 2013. A 
maioria foi de pacientes que deram entrada no Pronto-Socorro Central 
(PSC) e não conseguiram atendimento ou remoção para leitos por falta de 
vagas no SUS, e acabaram morrendo no próprio PS

10
. 

 

Hoje se pode dizer que a prisão em forma de punição de um detento 

tem como principal objetivo a ressocialização para que ao pagar sua dívida com a 

sociedade possa novamente conviver em seu meio. 

 

3 A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL  

 

A Segurança Pública é uma atividade pertencente aos órgãos do 

Estado, o qual tem o dever de proteger e garantir o exercício pleno da cidadania, 

prevenindo e contendo a violência, previsto na Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 14411. 

Portanto, o Estado por meio da segurança pública, estabelece 

regras, programas, ações e mecanismos para a manutenção da ordem pública e 

controle da criminalidade investindo em policiais e armamentos para reprimir a 

população, mas deixa a desejar o investimento na parte de prevenção por meio da 

educação, programas educativos entre outros. 
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ROBERTO; CESPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. Vade mecum saraiva. 19 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 50. 
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A segurança pública vem sendo um dos maiores desafios que o 

Estado vem tentando resolver. 

 

Segundo pesquisa Data Folha de 2014, a segurança já é a segunda maior 
preocupação dos brasileiros. E não é à toa. Hoje, o Brasil é responsável por 
um em cada dez assassinatos cometidos no mundo. Diariamente, 154 
pessoas são mortas no País. Por outro lado, fontes extraoficiais estimam 
que o número de pessoas presas no Brasil já beira 600 mil pessoas, o que 
faz do País o terceiro maior em população carcerária do mundo, apenas 
atrás de Estados Unidos e China. Em doze anos, o crescimento carcerário 
brasileiro foi de mais de 620%, enquanto o populacional foi em torno de 
30%

12
. 

 

Para que seja estabelecida a segurança na sociedade, as 

autoridades brasileiras precisam se empenhar mais, principalmente pelo que 

acontece em nosso sistema penitenciário. 

A superpopulação nos presídios, rebeliões, a morosidade judicial, o 

uso da força excessiva da polícia foram alguns dos fatores responsáveis pelo 

crescimento da criminalidade segundo informe 2014/2015 da Anistia Internacional. 

 
A curva ascendente dos homicídios no país; a alta letalidade nas operações 
policiais, em especial nas realizadas em favelas e territórios de periferia; o 
uso excessivo da força no policiamento dos protestos que antecederam a 
Copa do Mundo; as rebeliões com mortes violentas em presídios 
superlotados, e casos de tortura mostram que a segurança pública no país 
precisa de atenção especial por parte das autoridades brasileiras

13
. 

 

Outro grande problema é causado por funcionários não qualificados, 

sem nenhum preparo para atender a população, sendo que em muitas das vezes 

policiais corruptos, que aproveitam da falha do Estado, tornam então mais culpado 

que a própria pessoa que descumpriu uma lei, o chamado detento. 

A população está cansada de acompanhar nos noticiários 

manchetes e matérias relacionadas à corrupção e à brutalidade por parte de 

funcionários da segurança pública, especialmente pelos policiais que se dizem maus 

remunerados. 
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desigualdade-3055.html.>. Acesso em: 16 fev.2016. 
13

 BRASIL, Anistia Internacional. Informe 2014/2015 – O Estado dos Direitos Humanos no Mundo. 
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Apenas a polícia brasileira foi responsável por seis mortes por dia, em 2013, 
reflexo da ideologia militar da corporação, segundo o relatório da Comissão. 
Hoje, o Brasil é responsável por um em cada dez homicídios no 
mundo12/03/2015

14
. 

 

Por outro lado, o que se tem são pessoas bem remuneradas que se 

dizem preparadas para representar a sociedade, e no final se percebe que não é 

isso que fazem e sim instigam a população à violência. Neste caso é oportuno citar 

as palavras do deputado Jair Bolsonaro: “A polícia tem que matar mais”, proferidas 

na rede TV no programa Superpop exibido no dia 15 de fevereiro de 2016 às 23 

horas15. 

A Constituição Federal em seu Artigo 3º caput e seu inc III, diz: 

“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”16. 

Pelo que se vê o deputado vem incentivando cada vez mais o povo 

brasileiro à marginalização. 

Os assassinatos em capitais brasileiras vêm aumentando cada vez 

mais. 

 

Publicado em 30/09/2015. A cada meia hora, uma pessoa foi assassinada 
em capitais brasileira no ano passado. Foram 15.932 vítimas, uma alta de 
0,08%, em relação ao ano anterior, segundo a 9ª edição do Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública

17
.  

 

Deve haver uma parceria cada vez maior entre o Estado inclusive 

entre os políticos, polícia e a população civil, por meio de programas educativos em 

escolas e centro de treinamento, com o objetivo de a polícia ser preventiva e não 

exterminadora, para que todos se conscientizem e não fique esperando somente 

pelos órgãos responsáveis, mas sim se tornando uma obrigação de todos. 
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O artigo 5º, inciso III, da Constituição Federal de 1998 estabelece 

que todos são iguais perante a lei e garante a sociedade a inviolabilidade do direito a 

vida e que ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou 

degradante18. 

Qualquer um pode notar que, onde existe um grande nível de 

criminalidade, a condição de vida do ser humano é mais precário do que aquela 

localidade onde o nível de criminalidade é baixo. 

Segundo os autores Iwerlei Bueno e Henriene Cristine, “as pessoas 

pobres, pelo ambiente em que vivem, estão mais sujeitas a envolver-se na ação 

policial, aparecendo em processos”19. 

Ademais, onde há a prática de crimes, há menos empresas e, 

consequentemente, menos empregos, o que acaba favorecendo o aumento da 

criminalidade. 

Por outro lado, onde há mais empresas gerando mais empregos, há 

menos crimes, o que equivale à melhor economia e qualidade de vida. 

Não se pode deixar de falar que o maior remédio para solução do 

Estado é o investimento em educação e cultura, porque por meio da educação vem 

a prevenção, é a melhor solução por ser ágil, rápida, barata e mais eficiente.  

Para tanto, é necessário que o poder público compreenda que a 

criminalidade surgiu desde o tempo antigo, que, portanto, a questão de segurança 

pública deve ser uma da maior prioridade da sociedade, levando em consideração o 

contexto social.  

 

4 A REALIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

Pode-se compreender a realidade do sistema prisional brasileiro 

quando se remete a discussão sobre punição e julgamento a partir dos 

posicionamentos de Foucault e Beccaria, os quais escrevem a respeito dos 

julgamentos criminais e das penas atribuídas e executadas em meados do séc. 

XVIII, na França. 
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 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. In: CURIA, LUIZ 
ROBERTO; CESPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. Vade mecum saraiva. 19 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. p. 06. 
19

 MORAES, Iwerlei Bueno; BRANDÃO, Henriene Cristine. Reabilitação criminal e a certidão de 
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escritores, 2009. p.17. 
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Segundo Foucault, na ordem da justiça criminal, o saber era 

privilégio absoluto da acusação. 

 

Na França, como na maior parte dos países europeus - com a notável 
exceção da Inglaterra todo o processo criminal, até a sentença, permanecia 
secreto: ou seja, opaco não só para o público, mas para o próprio acusado. 
O processo se desenrolava sem ele, ou pelo menos sem que ele pudesse 
conhecer a acusação as imputações os depoimentos e provas. Na ordem 
da justiça criminal o saber era privilégio absoluto da acusação. “o mais 
diligente e secretamente que se puder fazer, dizia, a respeito da instrução, o 
edito de 1498

20
. 

 

Embora não se possa negar avanços no que se refere ao 

conhecimento do indivíduo sobre os motivos pelos quais está sendo punido. 

Mas por outro lado entre algumas das falhas por parte do Estado, 

está o ato de prender pessoas inocentes, e logo depois não reconhecerem sua 

inocência. 

 

A prisão não deveria deixar nenhuma nota de infâmia sobre o acusado cuja 
inocência foi juridicamente reconhecida. Entre os romanos quanto cidadão 
não vê, acusados anteriormente de crimes hediondos, más em seguida 
reconhecidos inocentes, receberem da veneração dos povos os primeiros 
cargos de Estado? Porque é tão diferente, em nossos dias a sorte de um 
inocente preso?

21
. 

 

A Lei de Execução Penal (7.210/84) não tem sido observada 

suficientemente no sistema penal brasileiro, por estar sendo descumprida 

praticamente em sua íntegra, já que se desrespeitam os direitos assegurados aos 

presidiários, até mesmo porque só se deu a implantação da Defensoria Pública no 

estado do Paraná, um dos órgãos definidos para a fiscalização do sistema 

penitenciário, depois de vinte e três anos de espera. 

Aos prisioneiros pobres, não raras vezes, é negada defesa digna e 

tratamento humano nas prisões. 

Analisando-se como se desenrolam os processos para os pobres no 

Brasil, que não dispõe de advogados particulares e, em determinados lugares, nem 

mesmo de defensor público, mas na maioria das vezes advogados nomeados em 

corredores de fóruns para defender o direito de um réu, sem se quer saber qual o 

                                                 
20

 FOUCAULT, Michel. A Ostentação dos Suplícios. In: Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20 ed. 
Tradução de Raquel Ramalhepe. Petrópolis, Vozes, 1987. p. 38. 
21

 BECCARIA, Cesare. Da prisão. In: Dos delitos e das penas. Ridendo Castigat Mores, 1764. p. 40. 
Disponível em: <www.oab.org.br/editora/revista/revista_8/e-books/dos_delitos_e_das_penas.pdf>. 
Acesso em: 01 mar. 2016. 
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seu nome, quanto mais o crime a qual esta sendo acusado, descobre-se que pouca 

coisa mudou de alguns séculos para cá. 

“A CF em seu artigo 5º, III, diz ninguém será submetido à tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante, e dentro do referido artigo no inciso 

XLIX, rege que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”22. 

Logo se percebe que acontece ao contrário do que a lei estabelece, 

pois na realidade os presos vivem amontoados em celas insalubres com um espaço 

pequeno, sendo obrigados a conviverem no meio de ratos e baratas, sem mencionar 

no mal cheiro que se exala de cada cela, pois  há falta de higiene, muitas vezes com 

o esgoto ao céu aberto, sendo um ambiente propício para uma tuberculose ou até 

mesmo uma leptospirose. 

A violação dos direitos fundamentais do preso é assistida com 

frequência pela mídia, sendo fatos notórios que: 

 

Uma cela fechada que abriga um número maior de pessoas que a sua 
capacidade acarreta em problemas como o calor e a falta de ventilação. A 
falta de espaço faz com que os presos precisem se revezar para dormir. O 
número de colchões é insuficiente e nem a alternativa de pendurar redes 
nas celas faz com que todos possam descansar ao mesmo tempo. Outro 
problema é a falta de mobilidade, a comida tem que passar de mão em mão 
para chegar aos apenados que estão no interior da cela, e a dificuldade de 
chegar aos banheiros fazem os presos procurarem alternativas tais como a 
utilização das embalagens das marmitas para satisfazer as necessidades e 
até mesmo urinar para fora da cela. Não há privacidade alguma em 
penitenciárias e presídios superlotados

23
. 

 

Mas uma vez é confirmado que a realidade é bem diferente do que 

está no papel. 

A inobservância das autoridades sobre a lei apresenta-se na medida 

em que pouco tem sido feito para que se efetue seu cumprimento; fato esse que 

pode ser observado se analisar que o papel mais importante da prisão é fazer com 

que o preso saia ressocializado. 

Contudo, sabe-se que a prisão não é o papel mais importante para 

trazer uma ressocialização ao preso, principalmente pelos problemas enfrentado 

dentro da prisão, como a falta de educação, saúde e uma superlotação do sistema.  

                                                 
22

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. In: CURIA, LUIZ 
ROBERTO; CESPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. Vade mecum saraiva. 19 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 06-08. 
23

 REPÓRTER RECORD. Conheça o caos no sistema penitenciário brasileiro. 2011. Disponível 
em:<http://videos.r7.com/conheca-o-caos-no-sistema-penitenciario-brasileiro.html>. Acesso em: 02 
mar. 2016. 
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Também, ao entendimento de Pimentel, tem-se a afirmação que 

“devido a esse descaso é impossível haver uma ressocialização eficaz, usando-se 

celas superlotadas. Afinal a realidade cruel vivenciada pelos presos certamente 

acaba incentivando a se rebelar”24. 

Mais certo é que a falta de apoio e suporte adequado do Governo 

e a pouca informação e compreensão da sociedade em acolher esse indivíduo e 

ressocializá-lo, o empurre novamente para uma vida de incertezas e 

criminalidade. 

Infelizmente a maior parte da sociedade acredita que a lei é 

cumprida como seria para ser cumprida, mas que se vê na realidade são muitas 

pessoas inocentes indo para a prisão e ao sair, já saem escolarizados na vida do 

crime. 

No entanto, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece que: 

 

Há uma ilusão na sociedade: as pessoas acham que a prisão garante o 
sossego e a segurança de todo mundo, mas, muitas vezes, a prisão é que 
produz o próximo problema. Você colocar uma pessoa que não tem 
histórico nenhum presa é algo muito complicado, pois a prisão é um 
ambiente de violência, e isso afeta as pessoas

25
. 

 

Os abusos e as agressões cometidas por agentes penitenciários e 

por policiais ocorrem de forma acentuada principalmente após a ocorrência de 

rebeliões ou tentativas de fuga. 

Estas são as palavras de um preso de Pedrinhas (MA), segundo Costa 

Flávio. 

 

A gente sabe que está aqui porque estamos pagando pelos nossos erros, 
mas também somos seres humanos e estamos sendo tratados como feras 
selvagens, afirma um dos detentos do Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas, em São Luís (MA)

26
. 

                                                 
24

 PIMENTEL, Carolina. Cardozo admite que sistema prisional do país está em situação quase 
“medieval”. 2011. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-
13/cardozoadmite- que-sistema-prisional-do-pais-esta-em-situacao-quase-
%E2%80%9Cmedieval%E2%80%9D>. Acesso em: 02 mar. 2016. 
25

 ZAMPIER, Débora. Nova Lei da Prisão Preventiva deve soltar milhares de presos que ainda 
não foram julgados. 2011. Disponível em:<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-
03/nova-lei-da-prisao-preventiva-deve-soltar-milhares-de-presos-que-ainda-nao-foram-julgados>. 
Acesso em: 20 mar. 2016. 
26

 COSTA, Flávio. "Estamos sendo tratados como feras selvagens", diz preso de Pedrinhas (MA). 
UOL Notícias Cotidiano, São Paulo. 01 mar. 2016. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/03/01/detentos-denunciam-tortura-e-falta-
de-higiene-em-presidio-de-pedrinhas.htm>. Acesso 20 mar. 2016. 
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O despreparo e a desqualificação desses agentes fazem com que 

eles consigam conter os motins e rebeliões carcerárias somente por meio da 

violência, cometendo vários abusos e impondo aos presos uma espécie de 

“disciplina carcerária” que não está prevista em lei, sendo que na maioria das vezes 

esses agentes acabam não sendo responsabilizados por seus atos e permanecem 

impunes. 

Após serem dominados, os detentos sofrem a chamada “correição”, 

que nada mais é do que o espancamento que acontece após a contenção dessa 

rebelião, 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 presos27
. 

Outra grande falha do sistema é por não ter condições de manterem 

os presos trabalhando, com esse tempo desocupado só lhe restam a se aperfeiçoar 

no mundo do crime. 

A ocorrência de homicídios, abusos sexuais, espancamentos e 

extorsões são uma prática comum por parte dos presos principalmente os que 

cumprem maior pena dentro da prisão, por não terem uma ocupação principalmente 

no trabalho.  

Neste sentido corrobora Luiz Flávio Gomes afirmando que a 

“ausência de trabalho no ambiente prisional torna-se lugar de ociosidade entre os 

presos, podendo gerar outros problemas, como rebeliões, violência entre eles ou 

contra os funcionários do presídio”28. 

Somam-se a esses itens o problema dos presos que estão 

cumprindo pena nos distritos policias (devido à falta de vagas nas penitenciárias), 

que são estabelecimentos inadequados para essa finalidade, e que, por conta disso, 

acabam sendo privado de vários de seus direitos, dentre eles o de trabalhar, a fim 

de que possam ter sua pena remida, e também de auferir uma determinada renda e 

ainda evitar que venham a perder sua capacidade laborativa. 

                                                 
27

 FOLHA DE SÃO PAULO, Um jornal a serviço do Brasil. Saiba como foi o massacre do 
Carandiru. São Paulo, 11 set. 2006. Disponível em: < 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u125842.shtml>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
28

 GOMES, Luiz Flávio. População carcerária e trabalho nas penitenciárias. 2013. Disponível em: 
<http://institutoavantebrasil.com.br/populacao-carceraria-e-trabalho-nas-penitenciarias/>. Acesso em: 
20 mar. 2016. 
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Só no Estado do Paraná temos um porcentual de 99% de presos provisórios 
em delegacias. Curitiba – Cerca de 50% dos presos do Paraná poderão ser 
soltos com a entrada em vigor da Lei da Prisão Preventiva. A estimativa é 
do presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, Dálio Zippin. 
“Temos atualmente 15 mil presos no sistema penitenciário estadual e mais 
16 mil em delegacias. Nas delegacias, 99% são provisórios”, disse à 
Agência Brasil

29
. 

 

O que se pretende ao garantir que sejam asseguradas aos presos 

as garantias previstas em lei durante o cumprimento de sua pena privativa de 

liberdade não é o de tornar a prisão num ambiente agradável e cômodo ao seu 

convívio, tirando dessa forma até mesmo o caráter retributivo da pena de prisão. No 

entanto, enquanto o Estado e a própria sociedade continuarem negligenciando a 

situação do preso e tratando as prisões como um depósito de lixo humano e de 

seres inservíveis para o convívio em sociedade, não apenas a situação carcerária, 

mas o problema de segurança pública e da criminalidade como um todo tende 

apenas a agravar-se. 

 

5 A PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS BRASILEIROS 

 

Ao longo do tempo a sociedade foi marcada por uma profunda crise 

de valores ético-sociais.  

No que diz respeito à aplicação da pena de prisão com o intuito de 

uma ressocialização, percebe-se a falência no seio do ordenamento jurídico-penal, 

tendo em consideração que esta sanção criminal se demonstra como um instituto 

“falido” provavelmente incapaz de executar os direitos e deveres do preso, art. 40 do 

Código Penal30. 

Somente há pouco tempo o preso começou a ser visto como “sujeito 

de direito”, no que se deixou de ser apenas objeto da execução penal, portanto 

sendo-lhe assegurado o devido respeito à dignidade por meio de um tratamento 

justo e humano. 

                                                 
29

 NÓRCIO, Lúcia. Lei da Prisão Preventiva pode libertar 50% dos presos no Paraná, estima 
presidente do Conselho Penitenciário. 2011. Disponível em 
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-04/lei-da-prisao-preventiva-pode-libertar-50-
dos-presos-no-parana-estima-presidente-do-conselho-penitenciario. Acesso em: 20 mar. 2016. 
30

 BRASIL. Código Penal (1940). Código Penal. In: CURIA, LUIZ ROBERTO; CESPEDES, Livia; 
NICOLETTI, Juliana. Vade mecum saraiva. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p 585. 
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Segundo Nucci “torna-se indispensável que o interrogatório seja 

acompanhado por defensor, constituído ou dativo a partir da edição da lei 

10.972/2003”31. 

Por outro lado houve um grande crescimento do índice de 

criminalidade especialmente dentro dos próprios presídios, gerenciado pelas 

organizações criminosas, onde se faz um verdadeiro Estado paralelo, sem deixar de 

citar o aumento de corrupção de alguns agentes penitenciários e policiais que 

ultimamente se alastrou em inúmeros países do mundo e, mas em especial no 

Brasil. 

Sob a dificuldade que o Estado encontra-se para administrar o 

sistema prisional, abrangendo a impossibilidade de fazer com que a pena possa 

cumprir seus objetivos de prevenção, com um grande objetivo da ressocialização, é 

que têm surgido algumas experiências quanto à forma de gerenciamento prisional. 

Neste contexto é que a privatização está ganhando espaço em seu 

favor. 

 

Privatização das prisões é subsidiar certos serviços públicos ao setor 
privado dasafogando assim parte do trabalho estatal na condução dos 
presídios. A atividade da iniciativa particular deve se resumir na 
administração do espaço físico prisional com a possibilidade de ser 
empregador do preso

32
. 

 

O principal papel da prisão é fazer com que o detento se ressocialize 

para poder conviver de uma forma harmônica com os demais cidadãos. 

Sabe-se que o controle do sistema penitenciário está sob a 

responsabilidade do Poder Público, e há uma grande falha por parte deste, até 

mesmo com um dos seus papeis mais importantes, que é a ressocialização do 

detento. 

A crise que afeta o sistema penitenciário brasileiro requer a adoção 

medidas efetivas urgentes ou novas alternativas para os detentos 

Busca-se pela privatização do sistema para uma possível melhora 

no problema da superlotação. 

                                                 
31

 NUCCI, Guilherme de Souza. Provas. In: Manual de processo penal e execução penal. 11ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 372. 
32

 CARVALHO, Priscila Almeida. Privatização dos presídios: Problema ou solução? In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XI, n. 58, out 2008. Disponível em: < 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?%20n_link=%20revista_artigos_leitura&%20artigo_id
=5206>. Acesso em: 19 abr. 2016. 
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Essa luta pela privatização na maioria das vezes é somente para a 

busca do comprimento do que já era para ter se cumprido por já existir em nosso 

ordenamento jurídico, como é o caso do artigo 88 da lei de execução Penal que traz. 

 

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; 
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)

33
. 

 

Provavelmente, privatizar não seria a solução para o problema 

enfrentado, mas seria um grande avanço para mudança no sistema.  

A princípio a privatização dos presídios pode dar a ideia de 

transferência do poder estatal para a iniciativa privada, que utilizará da mão-de-obra 

dos encarcerados, visando lucro. Mas isso se deve a caótica situação do sistema 

penitenciário. 

Diante disso expressa Dias da Silva:  

 

A privatização de presídios para ser aplicada em massa, exige um amplo 
debate envolvendo toda a sociedade, precipuamente porque toda mudança 
envolve riscos e tais riscos serão suportados pela sociedade. Ocorre que 
diante da caótica situação do sistema penitenciário mudanças devem, 
compulsoriamente, ser implantadas, e a privatização se mostra factível

34
. 

 

Já se encontra um grande avanço por parte da busca da 

privatização dos presídios no Brasil, até mesmo por representantes do povo, do qual 

um entre eles que não podemos deixar de citá-lo é o Senador Vicentino Alves que 

fez um projeto de lei. 

 

Existe o projeto  PLS 513/2011 feito pelo senador Vicentinho Alves (PR-
TO que está sendo analisado pela Comissão Especial do Desenvolvimento 
Nacional que regulamenta como o concessionário poderá explorar o 
trabalho dos presos, não havendo relação empregatícia, tendo como uma 
renda no mínimo a três quartos do salário mínimo por uma jornada de 
trabalho de quarenta e quatro horas semanais, ainda tendo o preso a 

                                                 
33

 BRASIL, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Brasília, 11 jul. 
1984. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L7210.htm>. Acesso em: 19 abr. 
2016. 
34

 SILVA, André Ricardo Dias da. A privatização de presídios como mecanismo garante dos 
direitos fundamentais constitucionais na execução penal: uma tendência factível ou 
falaciosa.2010. Disponível em <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5667/A-privatizacao-de-
presidios-como-mecanismo-garante-dos-direitos-fundamentais-constitucionais-na-execucao-penal-
uma-tendencia-factivel-ou-falaciosa>. Acesso 22 abr. 2016. 
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garantia pelo concessionário, o direito à Previdência Social, equipamento de 
proteção individual contra acidentes de trabalho, treinamento profissional e 
seguro contra acidente, sendo o pagamento depositado em conta judicial, 
garantida a correção monetária, além dos estabelecimentos penais ter que 
atender alguns requisitos: como possuir área física suficiente para permitir o 
desenvolvimento de atividades laborais, educacionais e recreativas em 
relação à quantidade de vagas do presídio; dispor de pessoal treinado em 
segurança e vigilância; oferecer ambientes limpos, arejados, salubres e 
com condicionamento térmico adequado, manter os presos limpos e 
com apresentação pessoal adequada, assim como oferecer área 
mínima de seis metros quadrados para cada preso, com aparelho 
sanitário e lavatório, nas celas.Ficando ainda sob escolha do preso, entre 
poder ficar numa unidade privatizada e trabalhar, ou se preferir ir para uma 
controlada pelo Estado onde lá não haveria a necessidade de trabalhar .E 
ainda ressalta o Senador que o objetivo não é fazer com que o Estado abra 
mão de competência privativa de executar a pena, notando-se que a 
mesma é matéria constitucional

35
. 

 

Mas a busca por essa privatização é simplesmente pela 

transferência de uma parte de responsabilidade ao particular, e não pelo objetivo de 

desrespeitar o que é Constitucional, e particular o que é do Estado. 

E por outro lado não há de se falar em transferência do poder 

Constitucional do Estatal ao particular, e sim o que e pretende é a transferência da 

administração das prisões para iniciativa privada, sem que isto implique na retirada 

da função do Estado, à qual é indelegável e responsabilidade do Estado. 

 

O Estado, única entidade dotada de poder soberano, é o titular exclusivo do 
direito de punir (para alguns dever de punir). Mesmo no caso da ação 
exclusivamente privada, o estado somente delega ao ofendido a 
legitimidade para dar início ao processo, isto é, confere-lhe o jus 
persequendi in judicio, conservando consigo a exclusividade do jus 
puniendi

36
. 

 

A administração dos presídios estaria sobre a responsabilidade da 

iniciativa privada, o qual teria a responsabilidade de proporcionar a qualificação por 

meio de cursos profissionalizantes e da própria escolarização, embora muitos 

precisam ser alfabetizados ficando o poder publico com o apoio por meio de 

incentivos fiscais e subsídios, bem como fiscalização e controle, com apoio da 

sociedade, da imprensa e do Ministério Público. 

                                                 
35

 BRASIL, Senado Federal. Prisões administradas pela iniciativa privada são tema de projeto. 
Disponível em: <http://senadofederal.tumblr.com/post/140796262292/pris%C3%B5es-administradas-
pela-iniciativa-privada-s%C3%A3o?utm_source=midias-sociais&utm_medium=midias-
sociais&utm_campaign=midias-sociais>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
36

 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 41. 
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Os detentos poderiam trabalhar mediante justa remuneração, 

podendo em parte ser revertida a reparação do dano causado à vítima (se existente) 

e até para justificar a desnecessidade de um auxílio reclusão, desonerando o 

Estado. 

Sempre que se discute o trabalho do detento são levantadas 

questões acerca da obrigatoriedade equiparada ao regime de escravidão ou ao 

trabalho degradante. 

Entretanto é exagerado falar em regime equiparado à escravidão ou 

trabalho degradante de pessoas que estão sob a tutela estatal, sem falar que 

degradante é a atual situação que os detentos se encontram. 

Os EUA foram os primeiros a adotarem as parcerias público-

privadas para a melhoria na prestação dos serviços públicos no setor prisional e 

redução de gastos. 

Segundo D’URSO a vantagem da privatização, na modalidade da 

terceirização, é que ela faz cumprir a lei, dando efetivas condições de o preso se 

recuperar, ao contrário do sistema estatal, que só piora o homem preso. 

Existem dois modelos de formas de privatização, sendo o modelo 

Americano e o Francês. 

 

No modelo americano, o preso é entregue pelo Estado à iniciativa privada, 
que o acompanhará até o final de sua pena, ficando o preso inteiramente 
nas mãos do administrador. 
Já no modelo francês, o Estado permanece junto à iniciativa privada, numa 
co-gestão. O administrador vai gerir os serviços daquela unidade prisional – 
alimentação, vestimenta, higiene, lazer etc. –, enquanto o Estado administra 
a pena, cuidando do homem sob o aspecto jurídico, punindo-o em caso de 
faltas ou premiando-o quando merecer

37
. 

 

No caso de uma possível privatização o Brasil se adapta ao modelo 

Francês que, detendo a função jurisdicional, continua a determinar quando o homem 

vai preso e quando será libertado. Trata-se de uma terceirização, em que a 

remuneração do empreendedor privado deve ser suportada pelo Estado, jamais pelo 

preso, que deve trabalhar e, com os recursos recebidos, ressarcir prejuízos 

causados pelo seu crime, assistir a sua família e poupar para quando for libertado. 

 

                                                 
37

 D’URSO, Luiz Flávio Borges. A privatização dos presídios: Entregar as prisões à iniciativa privada é 
mais eficiente e garante os direitos dos internos. Super interessante, 174ª Ed. abr. 2002. Disponível 
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O Brasil nunca adotou a privatização, as experiências são somente de 
administração conjunta, ou seja, entre o ente público e o privado. 
A primeira experiência no país de terceirização dos serviços penitenciários 
teve lugar no Paraná, onde já há sete prisões caracterizadas pelo modelo 
de administração conjunta, e mais especificamente, localizada no município 
de Guarapuava a 260 km de Curitiba, inaugurada em 12 de novembro de 
1999

38
. 

 

Se a privatização irá realmente funcionar no Brasil, só será possível 

de saber depois de implantado, mas acredita-se que em muito irá melhorar. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Verifica-se que a prisão no Brasil sempre existiu, desde o começo da 

civilização até os dias de hoje. Esta prisão sempre teve como função a retirada do 

indivíduo considerado culpado da sociedade, assegurando para que jamais esse 

voltasse a viver novamente no meio da sociedade, pouco se importando com a 

mudança que esse culpado podia fazer. 

Ao longo do tempo a pena de morte deixou de existir e o objetivo 

principal era com que o considerado culpado se ressocializasse somente por meio 

da prisão, afastando-o da sociedade e abandonando-os em celas ou lugares que era 

esquecido pela sociedade. 

Devido à evolução da própria sociedade pressionada pela evolução 

social foi então que houve a necessidade de reformular os pensamentos do preso de 

uma forma humanitária. Para que esse ao cumprir sua pena, pudesse voltar a 

conviver em sociedade, compreendendo que a prisão não poderia ser o alvo para 

ressocialização, mas sim como um cumprimento para a mudança do ser humano. 

Entendendo que a ressocialização de um preso é possível desde 

que haja a colaboração de todos e principalmente por meio do Estado, onde este 

daria ao preso uma condição humana de pagar sua pena, aonde por meio de curso, 

estudo e trabalho o preso vai se transformando cada vez mais. 

Sabe-se que os olhos do Estado deveriam estar em todos os 

lugares, ao mesmo tempo sabe-se que é impossível, a não ser que haja uma 

                                                 
38
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delegação do Estado da parte de seu poder, o qual se busca por meio de uma 

privatização. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Cláudio do Prado. Evolução histórica e perspectivas sobre o 
encarcerado no Brasil como sujeito de direitos. Fev. 2013. São Paulo: GECAP-
USP. Disponível em: <http:gecap.direitorp.usp.br/índex.php/2013-02-04-13-50-
03/2013-02-04-13-48-55/artigos-publicados/13-artigo-evolução-historica-e-
perspectivas-sobre-oencarcerado-no-brasil-como-sujeito-de-direitos>. Acesso: 26 
fev.2016. 
 
 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS. Secretaria Nacional de 
Programas Urbanos. Ministério das Cidades. Direito a moradia: cidadania começa 
em casa! Defensores Públicos pelo direito à moradia. Brasília – DF: 2010, p. 14. 
 
 
BECCARIA, Cesare. Da prisão. In: Dos delitos e das penas. Ed. Ridendo Castigat 
Mores, 1764. p. 40. Disponível em: <www.oab.org.br/editora/revista/revista_8/e-
books/dos_delitos_e_das_penas.pdf>. Acesso em: o1 mar. 2016. 
 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. In: 
CURIA, LUIZ ROBERTO; CESPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. Vade mecum 
saraiva. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  
 
 
_________. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. 
Brasília, 11 jul. 1984. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L7210.htm>. Acesso em: 19 abr. 2016. 
 
 
_______. Senado Federal. Prisões administradas pela iniciativa privada são 
tema de projeto. Disponível em: 
<http://senadofederal.tumblr.com/post/140796262292/pris%C3%B5es-
administradas-pela-iniciativa-privada-s%C3%A3o?utm_source=midias-
sociais&utm_medium=midias-sociais&utm_campaign=midias-sociais>. Acesso em: 
14 mar. 2016. 
 
 
_______. Código Penal (1940). Código Penal. In: CURIA, LUIZ ROBERTO; 
CESPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. Vade mecum saraiva. 19 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015 
 
 
_______. Anistia Internacional. Informe 2014/2015 – O Estado dos Direitos 
Humanos no Mundo. Disponível em: < https://anistia.org.br/direitos-



20 
 

humanos/informes-anuais/o-estado-dos-direitos-humanos-mundo-2014/2015>. 
Acesso em: 22 fev.2016. 
 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 21ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
41-44 p.  
 
 
CARVALHO, Priscila Almeida. Privatização dos presídios: Problema ou solução? In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 58, out 2008. Disponível em: < 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?%20n_link=%20revista_artigos_leitu
ra&%20artigo_id=5206>. Acesso em: 19 abr. 2016. 
 
 
COISSI, Juliana. Capitais brasileiras têm um assassinato a cada meia hora. Folha 
de S.Paulo. São Paulo, set.2015. disponível em: 
<http:www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1688265-capitais-brasileiras-tem-um-
assassinato-a-cada-meia-hora.shtml>. Acesso em: 20 fev.2016. 
 
 
COSTA, Flávio. "Estamos sendo tratados como feras selvagens", diz preso de 
Pedrinhas (MA). UOL Notícias Cotidiano, São Paulo. 01 mar. 2016. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/03/01/detentos-
denunciam-tortura-e-falta-de-higiene-em-presidio-de-pedrinhas.htm>. Acesso 20 
mar. 2016. 
 
 
COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga. Tradução de Frederico 
Ozanan Pessoa de Barros. São Paulo: Editora das Américas, 1961. Disponível em: 
<http:bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-
books/Fustel%20de%20Coulanges-1.pdf>. Acesso em: 20 mar.2016. 
 
 
D’UR, Luiz Flávio Borges. A privatização dos presídios: Entregar as prisões à 
iniciativa privada é mais eficiente e garante os direitos dos internos. Super 
interessante, 174ª Ed. abr. 2002. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/ciencia/a-privatizacao-dos-presidios>. Acesso em: 17 mar. 
2016. 
 
 
FOLHA DE SÃO PAULO, Um jornal a serviço do Brasil. Saiba como foi o massacre 
do Carandiru. São Paulo, 11 set. 2006. Disponível em: < 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u125842.shtml>. Acesso em: 13 
abr. 2016. 
 
 
FOUCAULT, Michel. A Ostentação dos Suplícios. In: Vigiar e punir: nascimento da 
prisão. 20 ed. Tradução de Raquel Ramalhepe. Petrópolis, Vozes, 1987. 
 
 



21 
 

GIMENEZ, Luciana. Super Pop. Rio de Janeiro: Rede TV, 16 fev. 2016. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=yN77_4wDCik>. Acesso em: 19 abr. 2016. 
 
 
GOMES, Luiz Flávio. População carcerária e trabalho nas penitenciárias. 2013. 
Disponível em: <http://institutoavantebrasil.com.br/populacao-carceraria-e-trabalho-
nas-penitenciarias/>. Acesso em: 20 mar. 2016. 
 
 
GUIMARÃES, Sergio Enrique Ochoa. Cárcere, estigma e reincidência: o mito da 
ressocialização. Jul. 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/24285/carcere-
estigma-e-reincidencia-o-mito-da-ressocialização/2>. Acesso em: 15 fev.2016. 
 
 
MANFROI, Ilionei. População carcerária e o direito constitucional de acesso à 
educação. Disponível em 
http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16568. 
Acesso 04/05/2016. 
 
 
MIRANDA, Conrado Estevam Campos de. As parcerias público-privadas no 
ordenamento jurídico nacional: solução para o sistema prisional brasileiro? 
Disponível em <https://jus.com.br/artigos/46299/as-parcerias-publico-privadas-no-
ordenamento-juridico-nacional-solucao-para-o-sistema-prisional-brasileiro>. Acesso 
em: 19 abr. 2016. 
 
 
MORAES, Iwerlei Bueno; BRANDÃO, Henriene Cristine. Reabilitação criminal e a 
certidão de antecedentes criminais: impossibilidade e coexistência. Rio de janeiro: 
comarca brasileira de jovens escritores, 2009. 
 
 
NÓRCIO, Lúcia. Lei da Prisão Preventiva pode libertar 50% dos presos no 
Paraná, estima presidente do Conselho Penitenciário. 2011. Disponível em 
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-04/lei-da-prisao-preventiva-
pode-libertar-50-dos-presos-no-parana-estima-presidente-do-conselho-penitenciario. 
Acesso em: 20 mar. 2016. 
 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Provas. In: Manual de processo penal e execução 
penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 335-481p. 
 
 
PELLEGRINI, Marcelo. Segurança pública brasileira é improdutiva, violenta e produz 
desigualdades. Carta Capital Mar. 2015. Disponível em: 
<http://cartacapital.com.br/sociedade/segurança-publica-brasileira-e-improdutiva-
violenta-ereproduz-desigualdade-3055.html.>. Acesso em: 16 fev.2016. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yN77_4wDCik
http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16568


22 
 

PIMENTEL, Carolina. Cardozo admite que sistema prisional do país está em 
situação quase “medieval”. 2011. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-13/cardozoadmite- que-sistema-
prisional-do-pais-esta-em-situacao-quase-%E2%80%9Cmedieval%E2%80%9D>. 
Acesso em: 02 mar. 2016. 
 
 
REPÓRTER RECORD. Conheça o caos no sistema penitenciário brasileiro. 
2011. Disponível em:<http://videos.r7.com/conheca-o-caos-no-sistema-penitenciario-
brasileiro.html>. Acesso em: 02 mar. 2016. 
 
 
SILVA, André Ricardo Dias da. A privatização de presídios como mecanismo 
garante dos direitos fundamentais constitucionais na execução penal: uma 
tendência factível ou falaciosa.2010. Disponível em 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5667/A-privatizacao-de-presidios-como-
mecanismo-garante-dos-direitos-fundamentais-constitucionais-na-execucao-penal-
uma-tendencia-factivel-ou-falaciosa>. Acesso 22 abr. 2016. 
 
 
SIQUEIRA, Chico. MPF investiga 581 mortes por falta de vagas no SUS. Estadão 
Geral, São Paulo, 14 ago. 2013. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-investiga-581-mortes-por-falta-de-
vagas-no-sus,1063970>. Acesso em 19 abr. 2016 
 
 
ZAMPIER, Débora. Nova Lei da Prisão Preventiva deve soltar milhares de 
presos que ainda não foram julgados. 2011. Disponível 
em:<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-03/nova-lei-da-prisao-
preventiva-deve-soltar-milhares-de-presos-que-ainda-nao-foram-julgados>. Acesso 
em: 20 mar. 2016. 
 


