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RESUMO  

 

O sistema carcerário brasileiro está falido, fato reconhecido pelo Supremo Tribunal 

Federal, que, inclusive, o declarou como violação massiva dos direitos fundamentais. 

Por isso, reformas profundas nesse sistema são necessárias e urgentes. Nesse sentido, o 

presente trabalho examina eventual contribuição do modelo carcerário sueco para 

melhoria do sistema prisional brasileiro. A política carcerária sueca é considerada uma 

das mais bem-sucedidas, tanto que o país escandinavo apresenta um dos mais baixos 

índices de reincidência criminal do mundo e uma das menores taxas de prisioneiros a 

cada 100 mil habitantes. Inicialmente, analisa-se a concepção de meio ambiente e de 

suas espécies: meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, 

meio ambiente do trabalho e meio ambiente misto. Dentro do meio ambiente misto, 

extrai-se o meio ambiente carcerário. Em seguida, trata-se do meio ambiente carcerário 

brasileiro, de modo a abordar as principais causas da situação caótica do sistema 

prisional e as principais propostas de solução por meio dos seguintes capítulos: falência 

do sistema prisional brasileiro, alto índice de reincidência, Justiça Restaurativa, 

audiência de custódia, APAC, Parceria Público-Privada e Plano Nacional de Segurança 

Pública. Posteriormente, analisa-se o meio ambiente carcerário sueco mediante a 

identificação de traços comuns com o sistema prisional europeu, o exame dos principais 

atos normativos que regulam a prisão sueca (Act on Imprisionment e The 

Administrative Procedure Act) e análise dos baixos índices de reincidência penal sueca. 

Em sequência, compara-se o meio ambiente carcerário brasileiro com o modelo 

prisional sueco, a fim de que se possa identificar semelhanças e diferenças. Por fim, 

analisa-se eventual possibilidade de aplicação do modelo carcerário sueco ao sistema 

prisional brasileiro. No presente trabalho, utilizou-se o método comparativo, a pesquisa 

qualitativa, as técnicas de pesquisa documental, bibliográfica e jurisprudencial.  

 

Palavras-chave: Meio Ambiente Carcerário Sueco. Meio Ambiente Carcerário 

Brasileiro. Justiça Restaurativa. Reincidência Criminal. Meio Ambiente Misto.   

 

 

 

 

  



ABSTRACT  

 
The brazilian prison system is absolutely ineffective, a fact recognized by the Federal 

Supreme Court, which declared it a massive violation of fundamental rights. Therefore, 

deep reforms in this system are necessary and urgent. This dissertation examines the 

possible contribution of the swedish prison model to the improvement of the brazilian 

prison system. Swedish prison policy is considered one of the most successful, with the 

scandinavian country having one of the lowest rates of criminal recidivism in the world 

and one of the lowest rates of prisoners per 100,000 population. Initially, we analyze the 

conception of the environment and its species: natural environment, artificial 

environment, cultural environment, work environment and mixed environment. Within 

the mixed environment, the prison environment is extracted. Next, it is the brazilian 

prison environment, in order to address the main causes of the chaotic situation of the 

prison system and the main proposals for solution through the following chapters: 

ineffective of the brazilian prison system, high rate of recidivism, Restorative Justice, 

custody hearing, APAC, public-private partnership and National Public Security Plan. 

Subsequently, the swedish prison environment is analyzed by identifying common traits 

with the european prison system, examining the main normative acts that regulate 

swedish imprisonment (Act on Imprisonment and The Administrative Procedure Act) 

and analyzing the low rates of recidivism criminal court. In the sequence, the brazilian 

prison environment is compared with the swedish prison model, in order to identify 

similarities and differences. Finally, it is analyzed the possibility of applying the 

swedish prison model to the brazilian prison system. In the present dissertation, we used 

the comparative method, qualitative research, documentary, bibliographic and 

jurisprudential research techniques. 

 

Keywords: Swedish Prisoner Environment. Brazilian Prison Environment. Restorative 

Justice. Criminal Recidivism. Mixed Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O início de 2017 foi marcado pelas tragédias em presídios brasileiros. Em 1º de janeiro 

de 2017, foi noticiado o motim no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT) em Manaus, que 

resultou na morte de mais de 50 presos, considerada uma das maiores tragédias do país, tal 

como a do Carandiru, na qual em torno de 111 detentos foram assassinados.  

Em seguida, 33 presos foram achados mortos na Penitenciária Agrícola de Roraima. 

Segundo o Governo local, a catástrofe teria ocorrido em razão de os presos terem se negado a 

entrar na facção criminosa que controla o referido presídio. Motins, rebeliões, homicídios são 

comuns no sistema prisional brasileiro, sendo que os fatos trágicos ocorridos no início de 

2017 apenas evidenciam o estopim da crise, a falência do sistema prisional brasileiro.   

A situação caótica do sistema prisional brasileiro foi, inclusive, declarada pelo 

Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 347 

ajuizada pelo PSOL. Nesse sentido, é manifesto o fato de que o meio ambiente carcerário 

brasileiro não cumpre as suas finalidades básicas, ou seja, não previne, não ressocializa e nem 

pune adequadamente, razão pela qual o sistema prisional brasileiro foi colocado em xeque.  

Por efeito, diante da grave crise evidenciada no cenário carcerário nacional, surge a 

necessidade da busca de soluções, inclusive no Direito Comparado, especialmente nos países 

que são considerados modelos no meio ambiente carcerário e que possuem baixo índice de 

reincidência penal.   

Nesse diapasão, analisar-se-á a possibilidade de contribuição do modelo carcerário 

sueco ao sistema prisional brasileiro, uma vez que o país escandinavo possui um dos mais 

baixos índices de reincidência do mundo, bem como possui uma das menores taxas de presos 

a cada 100 mil habitantes. Nesse sentido, o grau de humanização do sistema carcerário sueco 

chegou a tal ponto que existem vários relatos de que unidades prisionais suecas estariam 

sendo fechadas por falta de detentos.  

Este trabalho se justifica para que se estabeleça um comparativo entre os extremos: de 

um lado, o exitoso modelo carcerário sueco e, de outro lado, o meio ambiente carcerário 

brasileiro, que possui a quarta maior população carcerária do mundo, a fim de que sejam 

verificadas eventuais e possíveis contribuições do modelo sueco no âmbito normativo e fático, 

de modo a analisar-se, inclusive, se o referido modelo pode servir como parâmetro para o 

sistema prisional brasileiro, conquanto se reconheça a existência da manifesta diferença 

econômica, educacional e cultural entre o Brasil e a Suécia.  
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Inicialmente, antes da análise específica sobre o conceito de meio ambiente carcerário, 

examinar-se-á a concepção de meio ambiente e de suas espécies meio ambiente natural, 

cultural, artificial, do trabalho e misto.  

Em seguida, abordar-se-á o meio ambiente carcerário brasileiro. Preliminarmente, 

busca-se diagnosticar os principais motivos pelos quais o sistema prisional do Brasil é 

ineficaz, país que apresenta uma das maiores populações carcerárias do mundo. Para isso, 

abordam-se, em capítulos específicos, a falência do sistema prisional e o alto índice de 

reincidência dos presos, capítulos nos quais são abordados, inclusive, problemas específicos 

como a existência de vários presos provisórios, a influência de facções criminosas nos 

presídios e a omissão estatal.  

Após, tratar-se-á do que está sendo feito e das principais propostas de melhoria do 

caótico meio ambiente carcerário nacional, sendo examinados, em capítulos próprios, a justiça 

restaurativa, a audiência de custódia, a APAC, as parcerias público-privadas e o Plano 

Nacional de Segurança Pública. Referido capítulo sobre o meio ambiente carcerário brasileiro 

analisa, ainda, as principais normas que tratam especificamente do meio ambiente carcerário 

brasileiro no âmbito nacional e internacional (Convenção Americana de Direitos Humanos, 

Constituição Federal, Lei de Execução Penal). 

Posteriormente, pesquisar-se-á sobre o meio ambiente carcerário sueco; 

preliminarmente, são feitas considerações sobre o sistema prisional europeu. Após, são 

analisadas as principais normas que tratam especificamente do meio ambiente carcerário 

sueco (Act on Imprisionment e o The Administrative Procedure Act), para que, em seguida, 

sejam identificadas as principais razões de o modelo carcerário sueco ter um dos mais baixos 

índices de reincidência penal do mundo.  

Adiante será feita uma análise comparativa do meio ambiente carcerário no Brasil e na 

Suécia, a fim de que se analise a possibilidade de o modelo carcerário sueco trazer melhorias 

para o sistema prisional brasileiro, inclusive com a identificação de eventuais empecilhos à 

sua aplicação.  

O presente trabalho é do tipo exploratório e descritivo, e o método utilizado será o 

comparativo. A pesquisa qualitativa será aplicada como abordagem do problema. Serão 

utilizadas, ainda, as técnicas de pesquisa documental, bibliográfica e jurisprudencial, servindo 

a obra escrita por Sarubbi e Rezende (1997) como marco teórico. O aporte teórico advém de 

pesquisas acadêmicas, obras literárias, livros, artigos, revistas e periódicos, entre outros. O 

critério de análise de dados será qualitativo.  
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2 O MEIO AMBIENTE 

 

A crise ambiental torna necessária a tutela do meio ambiente, que, inclusive, atingiu 

elevação constitucional em vários países do mundo, de modo a suscitar questionamentos 

sobre a necessidade da construção de um Estado socioambiental ou Estado constitucional 

ecológico.   

No presente capítulo, serão abordadas a definição do meio ambiente e examinadas as 

suas espécies.   

 

2.1 Definição de meio ambiente 

 

A Constituição Federal brasileira de 1988 foi a primeira na história do Brasil a prever 

o tema “meio ambiente” em capítulo específico. Nesse contexto, Beatriz Souza Costa 

menciona que um dos principais motivos para essa ascensão constitucional se deve a uma 

ordem global: 

 

A primeira Constituição a preocupar-se com a proteção do meio ambiente foi a de 

1988. Esta ascensão deveu-se a uma ordem global em que vários países 

constitucionalizaram essa proteção, como dito anteriormente. Países como a Grécia, 

Portugal e Espanha foram precursores nessa inovação (COSTA, 2016, p. 80).  

 

A Constituição Federal brasileira tratou do tema meio ambiente basicamente no 

Capítulo VI do Título VIII, que trata da “Ordem Social” nos seguintes termos: 

 

CAPÍTULO VI 

DO MEIO AMBIENTE 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;   

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

 IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  
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V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;    

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.  

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 

em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. (BRASIL, 1988). 

 

Os direitos fundamentais não se restringem apenas aos elencados no artigo 5º da 

Constituição Federal, podendo abranger outros dispositivos constitucionais como o do artigo 

225, que trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Nesse contexto, o meio ambiente é considerado bem de uso comum de todos, ou seja, 

bem difuso. Nesse sentido, atribui-se ao Poder Público e à Coletividade o dever de defender e 

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e as futuras gerações, 

a fim de que a sustentabilidade seja concretizada (caráter intergeracional).  

Nesse diapasão, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado direito 

fundamental de terceira dimensão, de maneira a abranger os aspectos individual, social e 

intergeracional.  

O aspecto individual (interessa a cada pessoa considerada na sua individualidade) 

pressupõe uma qualidade de vida digna, ou seja, não basta ter o direito fundamental à vida, 

mas ainda ter direito a uma vida com qualidade (princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana).  

Já o aspecto social decorre do fato de o meio ambiente ecologicamente equilibrado ser 

bem de uso comum do povo e, por efeito, difuso. Nesse sentido, é impossível, em nome desse 

direito, apropriar-se individualmente de parcelas do meio ambiente para consumo privado. 

Nesse rumo, Paulo Affonso Leme Machado enfatiza que “Os bens que integram o meio 

ambiente planetário, como a água, o ar e o solo, devem satisfazer as necessidades comuns de 

todos os habitantes da Terra” (MACHADO, 2007, p. 46). 
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Por fim, há o aspecto intergeracional, uma vez que, conforme mencionado, a geração 

atual deve defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras 

gerações.   

Nesse rumo, Tiago do Amaral Rocha e Mariana Oliveira Barreiros de Queiroz 

afirmam que: 

A proteção dos recursos naturais é a única forma de se garantir e preservar o 

potencial evolutivo da humanidade. Este especial tratamento existe para evitar que 

irrompam no seio da sociedade perigosos conflitos entre as gerações ocasionados 

pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade desse bem 

essencial. (ROCHA; QUEIROZ, 2017).     

 

O reconhecimento do meio ambiente como um direito fundamental do ser humano 

surgiu com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada pela 

ONU em 1972, na cidade de Estocolmo, que originou o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, Conferência cujo resultado foi a elaboração da “Declaração de Estocolmo”. 

Os princípios 1 e 2 da Declaração asseveram que: 

 

Princípio 1 - O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e condições 

de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma 

vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras.  

Princípio 2 - Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a 

fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem 

ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso 

planejamento ou administração adequada. (ESTOCOLMO, 1972). 

 

Sobre a expressão “meio ambiente”, Américo Luís Martins da Silva menciona que 

“ambiente” decorre do latim ambiens, que significa “que rodeia”, conceituando como “uma 

mistura ou um entrelaçamento harmonioso de elementos existentes onde o organismo 

vive”(SILVA, 2005, p. 50). 

Para José Afonso da Silva, contudo, o vocábulo “ambiente” indica o âmbito em que 

vivemos, razão pela qual a palavra traria, ainda que indiretamente segundo o autor, a acepção 

da palavra meio, resultando em redundância na expressão “meio ambiente”: 

 

Por isso, até se pode reconhecer que na expressão “meio ambiente” se denota certa 

redundância, advertida por Ramón Martín Mateo, ao observar que se utiliza 

decididamente a rubrica Derecho Ambiental em vez de Derecho del Meio Ambiente, 

abandonando uma prática linguística pouco ortodoxa que utiliza cumulativamente 

expressões sinônimas ou, ao menos, redundantes, no que incide o próprio legislador. 

Em Português também ocorre o mesmo fenômeno, mas essa necessidade de reforçar 

o sentido significante de determinados termos, em expressões compostas, é uma 



19 

 

prática que deriva do fato de o termo reforçado ter sofrido enfraquecimento no 

sentido a destacar, ou, então, porque sua expressividade é mais ampla ou mais difusa 

de sorte a não satisfazer mais, psicologicamente, a ideia que a linguagem quer 

expressar. Esse fenômeno influencia o legislador, que sente a imperiosa necessidade 

de dar aos textos legislativos a maior precisão significativa possível; daí por que a 

legislação brasileira, incluindo normas constitucionais, também vem empregando a 

expressão “meio ambiente”, em vez de “ambiente”, apenas. (SILVA, 2013, p. 19).  
 

Arthur Migliari considera a expressão “meio ambiente” como a:  

 

integração e a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais, culturais e do 

trabalho que propiciem o desenvolvimento equilibrado de todas as formas, sem 

exceções. Logo, não haverá um ambiente sadio quando não se elevar, ao mais alto 

grau de excelência, a qualidade da integração e da interação desse conjunto.  

(MIGLIARI, 2001, p. 24).  
 

Por sua vez, José Afonso da Silva conceitua “meio ambiente” como “a interação do 

conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas” (SILVA, 2013, p. 20), sendo que a mencionada 

integração objetiva obter uma acepção unitária do ambiente. 

Também para Paulo Affonso Leme Machado, a expressão “meio ambiente” é 

redundante. O correto, segundo o referido autor, seria a utilização apenas da palavra 

“ambiente”, conquanto respeite a expressão como um todo em razão de a Constituição 

Federal tê-la assim utilizado (MACHADO, 2007, p. 149). 

Extrai-se do conceito apresentado por José Afonso da Silva a existência de três 

aspectos do meio ambiente: meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente 

natural.  

No âmbito legal, a Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, conceitua meio ambiente da 

seguinte forma: 

 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas (BRASIL, 1981).  

 

Conforme destaca Celso Antônio Pacheco Fiorillo, referido conceito de meio ambiente 

previsto na Lei n.º 6.938 representa um conceito jurídico indeterminado, que, inclusive, teria 

sido previsto propositalmente pelo legislador com escopo da criação de um espaço positivo de 

incidência da norma, de maneira que, se houvesse uma definição precisa de meio ambiente, 

várias situações poderiam deixar de sê-lo pela eventual criação de um espaço negativo próprio 

de qualquer definição (FIORILLO, 2013, p. 31). 
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Além disso, José Afonso da Silva destaca o dever do Poder Público na preservação, na 

recuperação e na revitalização do meio ambiente, uma vez que ele constitui a ambiência na 

qual, segundo o autor, “se move, desenvolve, atua e se expande a vida humana” (SILVA, 

2013, p. 21).  

 

2.1.1 Meio ambiente natural 

 

A concepção de meio ambiente natural, conforme Milaré, apresenta como elementos: 

a água, o ar e o solo e a biosfera, “esta com claro conteúdo relacional” (MILARÉ, 2015, p. 

143).  

Nesse sentido, Talden Farias examina a constituição do meio ambiente natural nos 

seguintes termos: 

 
O meio ambiente natural, ou físico, é constituído pelos recursos naturais, que são 

invariavelmente encontrados em todo o planeta, ainda que em composição e em 

concentração diferente, e que podem ser considerados individualmente ou pela 

correlação recíproca de cada um desses elementos com os demais. Os recursos 

naturais são normalmente divididos em elementos abióticos, que são aqueles sem 

vida, como o solo, o subsolo, os recursos hídricos e o ar, e em elementos bióticos, 

que são aqueles que têm vida, a exemplo da fauna e da flora. (FARIAS, 2009, p. 6).  

 

Em geral, a concepção de meio ambiente natural ou físico pode ser apreendida como 

tudo aquilo criado originariamente pela natureza e que não sofra nenhuma interferência 

humana na sua essência.  

 

2.1.2 Meio ambiente cultural 

 

No âmbito constitucional, a referência ao patrimônio cultural teve início com o art. 10, 

inciso III, da Constituição brasileira de 1934, que atribuía competência aos Estados e à União 

“Proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo 

impedir a evasão de obras de arte” (BRASIL, 1934).  

Já a Constituição Federal de 1937, no seu artigo 134, complementou a Constituição 

anterior, acrescentando os Municípios como detentores do dever de proteger o patrimônio e 

prevendo que “Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o 

patrimônio nacional” (BRASIL, 1937).  
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Diante da ausência de inovação do texto constitucional anterior das Constituições de 

1946 e 1967, bem como a Emenda de 1969, a Constituição Federal de 1988 trouxe maior 

abrangência e tutela ao bem cultural, previstos nos artigos 216 e 216-A, nos seguintes termos: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. 

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos. 

§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de 

fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para 

o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses 

recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003) 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 42, de 19.12.2003) 

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou 

ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

(BRASIL, 1988). 

 

Já a Proposta de Emenda à Constituição número 416/2005 foi transformada na 

Emenda Constitucional número 71, de 2012, que introduziu o artigo 216-A, para que fossem 

efetivadas as políticas públicas de cultura no Brasil por meio do mecanismo de 

aperfeiçoamento da gestão do setor cultural, com a criação de um Sistema Nacional de 

Cultura, nos seguintes termos: 

 

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, 

de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção 

conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas 

entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o 

desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos 

culturais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm
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§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e 

nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos 

seguintes princípios: Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

I - diversidade das expressões culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, 

de 2012; 

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012; 

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 

culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na 

área cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 

desenvolvidas; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;  Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012; 

VII - transversalidade das políticas culturais; Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 71, de 2012; 

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

IX - transparência e compartilhamento das informações; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012; 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle 

social; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 

ações; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a 

cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. 

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da 

Federação: Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

I - órgãos gestores da cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

II - conselhos de política cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012; 

III - conferências de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

IV – comissões intergestores; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

V - planos de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012; 

VI - sistemas de financiamento à cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 

71, de 2012; 

VII - sistemas de informações e indicadores culturais; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012; 

VIII - programas de formação na área da cultura; e Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012; 

IX - sistemas setoriais de cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012. 

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, 

bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais 

de governo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012. 

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos 

sistemas de cultura em leis próprias. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012. (BRASIL, 1988). 

 

Nesse sentido, Talden Farias conceitua meio ambiente cultural nos seguintes termos: 

 
O meio ambiente cultural é o patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ecológico, 

científico e turístico e constitui-se tanto de bens de natureza material, a exemplo de 

construções, lugares, obras de arte, objetos e documentos de importância para a 

cultura, quanto imaterial, a exemplo de idiomas, danças, mitos, cultos religiosos e 

costumes de uma maneira geral. (FARIAS, 2009, p. 8). 
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Ressalte-se, inclusive, a possibilidade de o meio ambiente cultural ser concebido como 

meio ambiente artificial, quando houver, por exemplo, equipamentos urbanos que são ou 

estão para ser tombados.  

 

2.1.3 Meio ambiente artificial 

 

Milaré assevera que o meio ambiente artificial contrapõe-se ao meio ambiente natural 

(resultado de leis e fatores naturais), sendo, por efeito, decorrente da ação humana 

transformadora nos elementos naturais, desde que não a seja na sua essência (MILARÉ, 2015, 

p. 272).  

Por sua vez, Fiorillo menciona que:   

 

Todo o espaço construído, bem como todos os espaços habitáveis pelo ser humano 

compõem o meio ambiente artificial. A significativa relevância de tal ambiente, 

tendo em vista que a quase totalidade das pessoas vive e desenvolve a grande 

maioria de suas atividades no meio ambiente artificial. (FIORILLO, 2013, p. 588).  

 

Quanto à normatização constitucional, o meio ambiente artificial está previsto 

basicamente nos artigos 182 e 183 da CF, nos seguintes termos: 

 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA URBANA 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com 

mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento 

e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro.  

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 

em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 

juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 

para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural.  
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§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.  

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.  

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. (BRASIL, 1988). 

 

Ressalte-se a exigência constitucional para que todas as cidades com mais de vinte mil 

habitantes tenham plano diretor, bem como a autorização constitucional para a regulação da 

propriedade urbana por meio do Estatuto da Cidade, Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Além disso, o artigo 5º da Constituição Federal prevê no inciso XXII a garantia da 

propriedade e, no inciso XXIII, que a propriedade atenderá a sua função social. (BRASIL, 

1988).  

 

2.1.4 Meio ambiente do trabalho 

 

Outra espécie de meio ambiente é o meio ambiente do trabalho, conceituado por José 

Afonso da Silva “Como o local em que se desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja 

qualidade de vida está, por isso, em íntima dependência da qualidade daquele ambiente” 

(SILVAb, 2013). 

Do ponto de vista da tutela ambiental, José Afonso da Silva aponta que a questão é 

mais complexa, nos seguintes termos: 

 

O ambiente do trabalho é um complexo de bens imóveis e móveis de uma empresa e 

de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos privados e de direitos invioláveis da 

saúde e da integridade física dos trabalhadores que o frequentam. Esse complexo 

pode ser agredido e lesado tanto por fontes poluidoras internas como externas, 

provenientes de outras empresas ou de outros estabelecimentos civis de terceiros – o 

que põe também a questão da responsabilidade pelos danos ambientais. (SILVAb, 

2013). 

 

O meio ambiente do trabalho encontra previsão legal na legislação internacional 

(através de várias convenções internacionais como a 155, de 1981, denominada de 

Conferência Internacional do Trabalho ou de Convenção sobre Segurança e Saúde dos 

Trabalhadores e o Meio Ambiente do Trabalho), na Constituição Federal e na legislação 

infraconstitucional. No âmbito constitucional, por exemplo, o artigo 200 prevê rol 

exemplificativo de atribuições do Sistema Único de Saúde, compreendida a proteção ao meio 

ambiente do trabalho: 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei: 

[...]  
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VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

(BRASIL, 1988). 

 

Outra previsão constitucional do meio ambiente do trabalho está inclusa nos direitos 

dos trabalhadores, mais especificamente no artigo 7º, XXII, nos seguintes termos:  

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança (BRASIL, 1988). 

 

Segundo Fiorillo, o meio ambiente do trabalho se constitui: 

 

local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais relacionadas à saúde, 

sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio 

ambiente e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica 

dos trabalhadores. A espécie de meio ambiente aqui tratada é caracterizada pelo 

complexo de bens imóveis e móveis de uma empresa ou sociedade, objeto de 

direitos subjetivos e invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores 

(FIORILLO, 2013, p. 66). 

 

Conforme examinado, o conceito de meio ambiente assumido pelo ordenamento 

jurídico está ligado à ideia da dignidade humana, de maneira que obrigatoriamente incide nos 

locais de trabalho (atividades produtivas em contato com elementos naturais e artificiais). 

 

2.1.5 Meio ambiente misto 

 

O meio ambiente misto possui necessariamente elementos do meio ambiente natural, 

do artificial e do cultural, todos em igual grau e de forma simultânea. Nesse sentido, Brito 

dispõe que:  

 

Esta classe de meio ambiente, diferente das demais, não é abordada enfaticamente 

na doutrina ou explicitamente no texto constitucional. Apesar desse fato, aqui, há de 

afirmá-la como classe existente e fundamental. Isto pela certeza de que, além dos 

meios natural, artificial e cultural, existem meios ambientes peculiares que não se 

englobam, especificamente, nas classes já citadas, por conterem, em seu bojo, 

características mistas, derivadas de todas as três. Mesmo que determinado ambiente 

possua características artificiais, culturais e naturais, a classificação se dará nos 

termos da característica predominante. Assim acontece, por exemplo, com os 

casarões antigos que, embora sejam materialmente artificiais (em sua estrutura 

física), são classificados como meio ambiente cultural, pois, ante a artificialidade 

que detêm, prepondera a sua valoração cultural, em seu aspecto histórico. (BRITO, 

2007, p.3). 
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Dessa forma, o meio ambiente misto pode ser compreendido na ausência de 

predominância natural, artificial ou cultural, de maneira que pertence a essa classe mista, por 

exemplo, o meio ambiente carcerário.  

 

2.1.5.1 Meio ambiente carcerário 

 

A Constituição Federal brasileira não prevê expressamente o meio ambiente 

carcerário. Contudo, o inciso XLIX, do artigo 5º da Constituição Federal determina que seja 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (BRASIL, 1988), de maneira que 

a efetivação desse direito fundamental está necessariamente condicionada ao equilíbrio do 

meio ambiente carcerário. 
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3 MEIO AMBIENTE CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 

Conforme examinado, o meio ambiente, numa acepção ampla, pode ser compreendido 

sob diversos aspectos (bem difuso, direito fundamental). Nesse sentido,como gênero abarcaria 

as seguintes espécies: meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente 

artificial, meio ambiente do trabalho.  

Acrescente-se, ainda, a concepção do meio ambiente misto que reúne elementos das 

espécies de meio ambiente. Nesse contexto, como exemplo de meio ambiente misto pode-se 

citar o meio ambiente carcerário, cuja abordagem possui extrema relevância no cenário 

nacional, uma vez que o Brasil apresenta uma das maiores populações carcerárias do mundo e 

uma das mais altas taxas de reincidência.  

Quanto à normatização, assevera-se que o meio ambiente carcerário é objeto de 

regulação tanto na esfera internacional, quanto nacional. No âmbito internacional, é tutelado 

essencialmente em tratados sobre direitos humanos e sobre direitos humanitários.  

Já no Brasil, a CR/1988 dedicou um capítulo específico para o tema meio ambiente, 

sendo a primeira norma constitucional a tratar expressamente do assunto. Nesse rumo, Silva 

salienta a sua natureza fundamental:  

 

Assim, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui o 

mesmo grau de vigência dos demais direitos fundamentais, devendo ser respeitado 

por todos e, principalmente, garantido a todos, negros ou brancos, pobres ou ricos, 

presos ou em liberdade. (SILVA, 2015, p. 23). 

 

Além da previsão constitucional, o meio ambiente carcerário é abordado direta ou 

indiretamente em outros dispositivos normativos, especialmente na Lei no 7.210/1984 (Lei de 

Execuções Penais– LEP).  

No entanto, apesar da referida regulamentação nacional e estrangeira, a situação do 

meio ambiente carcerário brasileiro é caótica, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal 

caracterizou a situação prisional como violação massiva dos direitos fundamentais.  

 

3.1 Falência do sistema prisional 

 

De longa data, é notório o fato de que o sistema carcerário brasileiro está falido. São 

vários os problemas como a alta reincidência dos egressos, a superlotação dos presídios, a 

falta de reeducação e de profissionalização dos presos, a carência de assistência ao egresso, 
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ausência de funcionários especializados, corrupção carcerária, necessidade de melhor 

remuneração para os funcionários do sistema prisional.   

Dentre as referidas adversidades, sobressai, por exemplo, a da superlotação carcerária. 

Nesse sentido, conforme dados do “Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil”, a 

população carcerária brasileira (computando-se, nesse cálculo, os presos em prisão 

domiciliar) é de aproximadamente 711.463 presos, o que representa a terceira colocação 

mundial de população carcerária (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014c). 

Mencionado número poderia ser consideravelmente maior caso fosse considerado o 

déficit atual de vagas no sistema, que é de 210 mil, segundo os dados do Conselho Nacional 

de Justiça(CNJ). Discorre Calmon, então conselheiro do CNJ: 

Considerando as prisões domiciliares, o déficit passa para 358 mil vagas. Se 

contarmos o número de mandados de prisão em aberto, de acordo com o Banco 

Nacional de Mandados de Prisão – 373.991 –, a nossa população prisional saltaria 

para 1,089 milhão de pessoas. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014b).   

 

Essa considerável quantidade de presos revela uma nefasta realidade: as desumanas 

condições do meio ambiente carcerário brasileiro. 

Tomando por base esse contexto, em 2008, a Câmara dos Deputados instaurou 

Comissão Parlamentar de Inquérito cujo objeto foi o sistema carcerário brasileiro, com 

destaque para a superlotação dos presídios, custos sociais e econômicos dos referidos 

estabelecimentos, a continuidade de encarcerados que já cumpriram a pena, a violência dentro 

das instituições do sistema carcerário, corrupção, crime organizado e suas ramificações nos 

presídios e busca de soluções para o efetivo cumprimento da Lei de Execução Penal – LEP. 

A foto abaixo retrata a situação caótica da superlotação carcerária nos presídios 

brasileiros.  
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Figura 1: São Paulo inicia 2016 com superlotação carcerária em unidades prisionais. 

Fonte: Pastoral Carcerária, SP, 2016.1 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito publicou, em julho de 2008, relatório final que 

menciona a situação caótica do meio ambiente carcerário brasileiro: 

 

Apesar da excelente legislação e da monumental estrutura do Estado Nacional, os 

presos no Brasil, em sua esmagadora maioria, recebem tratamento pior do que o 

concedido aos animais: como lixo humano [...] Ao invés de recuperar quem se 

desviou da legalidade, o Estado embrutece, cria e devolve às ruas verdadeiras feras 

humanas. (BRASIL, 2008). 

 

Já em 26 de maio de 2015, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental com pedido de concessão de medida cautelar 

perante a Suprema Corte, pleiteando, ainda, o reconhecimento do estado de coisas 

inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, a fim de que seja aplicada uma série de 

medidas voltadas à promoção da melhoria das condições carcerárias do país. 

Na peça exordial da ADPF, denominou-se a situação caótica dos presídios brasileiros 

como verdadeiros infernos dantescos: 

 

As prisões brasileiras são, em geral, verdadeiros infernos dantescos, com celas 

superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, 

comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável e de produtos 

higiênicos básicos. Homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual contra os 

presos são frequentes, praticadas por outros detentos ou por agentes do próprio 

Estado. As instituições prisionais são comumente dominadas por facções 

criminosas, que impõem nas cadeias o seu reino de terror, às vezes com a 

cumplicidade do Poder Público. Faltam assistência judiciária adequada aos presos, 

acesso à educação, à saúde e ao trabalho. O controle estatal sobre o cumprimento 

das penas deixa muito a desejar e não é incomum que se encontrem, em mutirões 

carcerários, presos que já deveriam ter sido soltos há anos. Neste cenário revoltante, 

não é de se admirar a frequência com que ocorrem rebeliões e motins nas prisões, 

cada vez mais violentos. (Partido Socialismo e Liberdade, Petição Inicial da 

Arguição de Descumprimento Fundamental número 347, Brasília, PSOL, 2015). 

 

Ainda segundo a peça vestibular da ADPF, o sistema prisional brasileiro é seletista, 

sendo que:  

 

                                                           
1Disponível em: <http://carceraria.org.br/sao-paulo-inicia-2016-com-superlotacao-carceraria-em-776-de-

unidades-prisionais.html>.  Acesso em: 10 maio 2017. 

 

 

http://carceraria.org.br/sao-paulo-inicia-2016-com-superlotacao-carceraria-em-776-de-unidades-prisionais.html
http://carceraria.org.br/sao-paulo-inicia-2016-com-superlotacao-carceraria-em-776-de-unidades-prisionais.html
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O sistema, como todos sabem, funciona de forma altamente seletiva e atinge quase 

exclusivamente os pobres. Não há estatísticas oficiais sobre a classe social dos 

detentos, mas os dados sobre os respectivos níveis educacionais fornecem pistas 

seguras: só 0,47% dos presos têm curso superior completo, 5,1% são analfabetos, 

12,1% são apenas alfabetizados e 44% possuem somente o ensino fundamental 

incompleto. (Partido Socialismo e Liberdade, Petição Inicial da Arguição de 

Descumprimento Fundamental número 347, Brasília, PSOL, 2015). 

 

Além disso, relata-se a intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos no 

sistema prisional brasileiro:  

 

A situação chegou ao ponto de motivar intervenções da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro a cumprir medidas provisórias 

para garantir a erradicação das situações de risco e providenciar a proteção à vida e à 

integridade pessoal, psíquica e moral de pessoas privadas de liberdade em várias 

penitenciárias do país. Foi o caso do Centro Penitenciário Professor Aníbal Bruno, 

de Recife/PE, da Penitenciária Urso Branco, de Porto Velho/RO, do Complexo do 

Tatuapé, de São Paulo/SP, da Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, de 

Araraquara/SP, e do Complexo de Pedrinhas, de São Luiz/MA.A Comissão 

Interamericana, por sua vez, concedeu medidas cautelares contra o Estado Brasileiro 

para salvaguardar a vida e a integridade pessoal dos internos do Presídio Central de 

Porto Alegre/RS[...]Neste contexto, a prisão torna-se uma verdadeira “escola do 

crime”, e a perversidade do sistema ajuda a ferver o caldeirão em que vêm surgindo 

e prosperando as mais perigosas facções criminosas. O encarceramento em massa 

não gera a segurança que promete, mas, ao contrário, agrava os índices de 

criminalidade e de violência social, em detrimento de toda a população. Como 

consignou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “quando os cárceres 

não recebem a atenção e os recursos necessários, a sua função se distorce e, em vez 

de proporcionarem proteção, se convertem em escolas da delinquência e 

comportamento antissocial, que propiciam a reincidência em vez da reabilitação”. 

(Partido Socialismo e Liberdade, Petição Inicial da Arguição de Descumprimento 

Fundamental número 347, Brasília, PSOL, 2015). 

 

A ação em comento aponta a superlotação carcerária como um dos principais motivos 

da falência do sistema prisional brasileiro, que é provocada especialmente pela alta 

quantidade de provisórios. Nesse sentido: “Este quadro de superlotação é agravado em função 

do uso abusivo da prisão provisória. De acordo com dados do CNJ, 41% dos presos 

brasileiros são provisórios”. (Partido Socialismo e Liberdade, Petição Inicial da Arguição de 

Descumprimento Fundamental número 347, Brasília, PSOL, 2015). 

Além disso, a ação judicial em destaque indica a ausência de vontade política para que 

os direitos constitucionais dos presos sejam, de fato, implementados:  

 

É que os presos, além de não votarem, constituem um grupo particularmente 

impopular na sociedade brasileira, o que desestimula o sistema político e a 

burocracia estatal a “levarem a sério” os seus direitos. Mas os direitos fundamentais 

das minorias têm de ser levados a sério. O seu respeito não pode depender de juízos 

discricionários, de preferências ideológicas ou de cálculos de conveniência política 

dos governantes de plantão.  
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Acrescente-se, ainda, que a peça exordial da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental relata decisão proferida pela Suprema Corte norte-americana que, conquanto 

não reconheça direitos sociais, teve orientação diferente na relação entre o Estado e o preso, 

como no caso Brown vs. Plata:  

 

Ao encarcerar, a sociedade retira dos prisioneiros os meios necessários para que 

satisfaçam suas próprias necessidades. Prisioneiros são dependentes do Estado para 

comida, vestuário e o necessário cuidado médico. [...] Assim como um prisioneiro 

pode passar fome se não alimentado, ele pode morrer se não receber adequado 

tratamento médico. Uma prisão que priva os detentos do seu sustento básico, 

incluindo o adequado serviço médico, é incompatível como conceito de dignidade 

humana e não tem lugar numa sociedade civilizada. Se o Estado falha ao cumprir 

esta obrigação, as cortes têm a obrigação de remediar sua falha. (Partido Socialismo 

e Liberdade, Petição Inicial da Arguição de Descumprimento Fundamental 

número 347, Brasília, PSOL, 2015). 

 

Referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi submetida à 

Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cujo acórdão foi publicado em 19/12/2016, em que se 

deferiu, por maioria, os pedidos de medida cautelar na ADPF no347, ocasião em que se 

reconheceu a gravidade da situação do sistema carcerário brasileiro. Nesse sentido: 

 

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – 

CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE 

COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de 

violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas 

estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas 

abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema 

penitenciário nacional ser caracterizado como “estado de coisas inconstitucional” 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental n. 347. Rel. Min. Marco Aurélio, Brasília, 9 set. 2015.  

Diário de Justiça, Brasília, 19 fev. 2016). 

 

Inicialmente, decidiu-se pela admissibilidade da referida ADPF, uma vez que é 

degradante a situação do sistema prisional brasileiro. Em seguida, diante da violação massiva 

e persistente de direitos fundamentais que, segundo o acórdão em comento, decorre de falhas 

estruturais e da falência de políticas públicas, caracterizou-se o sistema penitenciário 

brasileiro como “estado de coisas inconstitucional”.  

Além disso, a Medida Cautelar em comento permite a liberação das verbas do Fundo 

Penitenciário Nacional e determina a implantação obrigatória da Audiência de Custódia em 

observância aos artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, de maneira que fosse viabilizada a apresentação do 

preso à autoridade judiciária no prazo de 24 horas, contado da prisão.  
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Diante do exposto, para maior compreensão da caótica situação das unidades 

prisionais brasileiras, examinar-se-ão especificamente os principais sinais da falência do 

sistema prisional brasileiro, quais sejam, a superlotação carcerária, a violência prisional e a 

insuficiente assistência sanitária. 

 

3.1.1 A superlotação carcerária 

 

O Brasil possui uma das maiores populações carcerárias do mundo (BRASIL, 2015), 

sendo que a quantidade de presídios é insuficiente para abrigar tantos presos, o que gera a 

superlotação.  

Segundo a Human Rights Watch, a quantidade excessiva de presos resulta na 

impossibilidade de as autoridades manterem o controle, de maneira que deixariam os presos 

vulneráveis à violência e às facções criminosas (SOUZA, 2016). 

A degradação das prisões brasileiras também é constatada por relatórios elaborados 

pelo CNJ. Dados de 2014 do Ministério da Justiça mostram que o número de pessoas presas 

no Brasil aumentou mais de 400% em 20 anos (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2016a).  

Destacando essa estatística, o Centro Internacional de Estudos Penitenciários enfatiza 

que a média mundial de encarceramento é de 144 presos para cada 100 mil habitantes, 

enquanto que, no Brasil, o número de presos sobe para 300 para cada 100 mil habitantes 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016a). 

A população carcerária total no país representa 563.526 presos (dos quais se verifica 

um total de presos provisórios na faixa de 41%). Porém, a capacidade nos presídios somaria, 

segundo o referido diagnóstico, 357.219 presos, o que representa um elevado déficit de 

206.307 vagas (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014b).  

Destaca-se, ainda, o aumento considerável da quantidade de presos no país se for 

somado o número de presos em prisão domiciliar. Nesse caso, a população carcerária 

brasileira atingiria o elevado número de 711.463 presos.  

Em razão do exposto, a superlotação nos presídios brasileiros é uma realidade nefasta 

constatada há décadas, que, indiscutivelmente, representa um grave sintoma da falência do 

sistema prisional brasileiro que, inclusive, reflete em outros sinais como a violência e a 

assistência sanitária deficiente.  

 

3.1.2 A violência 
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Além da superlotação, a violência no sistema prisional é outro sinal da falência no 

meio ambiente carcerário. Conforme a ONG Human Rights Watch aponta, a violência nos 

presídios tem repercussão em toda a sociedade, ou seja, não se restringe às unidades 

prisionais. Por isso, César Muñoz, pesquisador da entidade, assevera que “As prisões são um 

foco de insegurança do lado de fora” (BRASIL, 2015).  

Constatam-se vários tipos de violência dentro dos presídios, entre eles a violência 

física, a violência sexual e a violência moral. Nesse rumo, são corriqueiramente divulgadas 

ondas de violência em estabelecimentos prisionais, tal como a ocorrida no Complexo de 

Pedrinhas em São Luís (Estado do Maranhão) que, inclusive, teve grande repercussão 

internacional.  

Na ocasião, a então Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da presidência da 

república, Maria do Rosário, emitiu nota, juntamente com a Ministra da Secretaria de 

Políticas para as mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, em que 

condenava a violência sexual contra as mulheres e postulava a condenação severa para os 

autores de violações de mulheres e de meninas em presídios masculinos (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014a).  

Já em 22/9/2015, a onda de rebeliões no Complexo Prisional do Curado em Recife 

resultou na solicitação de informações pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre 

a situação do referido Complexo (BRASIL, 2016).  

Em 16/6/2016, foi noticiada a preocupação da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos com a reiteração da violência nos presídios cearenses (CIDH, 2016).  

Relevante destacar que, no Brasil, a violência nas unidades prisionais não é apenas 

local ou regional, mas abrange o país inteiro, sendo que os cárceres brasileiros teriam 

“códigos penais” criados pelos próprios presos (PRESÍDIOS, 2016).   

Nesse sentido, Kawaguti relata as piores prisões no Brasil, conforme a opinião de 

magistrados, promotores, ativistas e agentes penitenciários: o Presídio Central de Porto 

Alegre (Rio Grande do Sul), o complexo do Curado (Pernambuco), o presídio Urso Branco 

(Rondônia), Cadeia Pública Vidal Pessoa (Amazonas) e os Centros de Detenção Provisória de 

São Paulo (KAWAGUTI, 2014).  

A Casa de Detenção Doutor José Mário Alves (presídio Urso Branco, de Rondônia) 

foi indicada como um exemplo do caos no sistema prisional brasileiro em 2002. Naquela 

ocasião, referida prisão foi palco do segundo maior massacre de detentos do país, superada 

apenas pela tragédia ocorrida no Carandiru. 



34 

 

Entre 2001 e 2002, no referido presídio, Kawaguti menciona que presos jurados de 

morte foram retirados do isolamento e colocados com os demais detentos nos pavilhões, 

seguindo a tortura e assassinato de 27 deles (KAWAGUTI, 2014). 

Além do mais, o Complexo de Pedrinhas no Maranhão foi considerado pelos 

especialistas como principal assunto do sistema penitenciário nacional, após o registro de 

mais de 60 assassinatos, motins, rebeliões e decapitações ocorridos num período de um ano. 

Situação igualmente grave ocorreu no Presídio Central de Porto Alegre (Rio Grande 

do Sul), onde presos estiveram algemados pelos corredores e teriam sido vítimas de tortura e 

agressões. Por efeito, Kawaguti relata que, em dezembro de 2013, a unidade foi alvo de 

notificação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (KAWAGUTI, 2014). 

Além disso, os CDPs (Centros de Detenção Provisória) representam outro sinal do 

gravíssimo estado da superlotação carcerária. Nesse rumo, situação mais grave ocorre no CDP 

Osasco 1, na Grande São Paulo, onde em torno de 2.600 detentos ocupam espaço projetado 

para pouco mais de 750, conforme o sindicato de agentes penitenciários SIFUSPESP 

(KAWAGUTI, 2014). 

Acrescente-se, ainda, que, segundo D'urso (2014), o Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) realizou o estudo denominado “A visão do Ministério Público sobre o 

Sistema Prisional brasileiro”. Na ocasião, foram inspecionadas mais de 1598 unidades 

prisionais no país, tendo sido identificados graves problemas como a ausência de separação de 

presos provisórios dos presos condenados em definitivo. Outro problema apontado pelo 

referido estudo indica que, em quase metade dos presídios, não existiria cama para todos os 

presos, sendo que, para um quarto deles, não haveria sequer colchão.  

Referidas adversidades apontam outro indicativo da falência do sistema prisional, qual 

seja, a assistência sanitária insuficiente.  

 

3.1.3 A assistência sanitária insuficiente 

 

A assistência sanitária insuficiente igualmente representa a ineficácia do meio 

ambiente carcerário nacional, muito embora a CR/1988 estabeleça, no seu artigo 1º, inciso III, 

a dignidade da pessoa humana como fundamento da República e, no seu artigo 5º, XLIX, 

assegure aos presos o direito à integridade física e moral.  

Na esfera infraconstitucional, a Lei no 7.210/1984 regula a execução penal e, por 

efeito, o meio ambiente carcerário. Nela, estão previstos diversos tipos de assistência ao preso 

e ao egresso. O art. 11 da referida Lei dispõe: 
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Art. 11.A assistência será: 

I - material; 

II - à saúde; 

III -jurídica; 

IV - educacional; 

V - social; 

VI – religiosa (BRASIL, 1984). 

 

O inciso II do referido art. 11 da Lei nº 7.210/1984 prevê expressamente a assistência 

sanitária, e a seção III regula especificamente o assunto nos seguintes termos: 

 

SEÇÃO III 

Da Assistência à Saúde 

 

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e 

curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

§ 1º (Vetado). 

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a 

assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 

autorização da direção do estabelecimento. 

§ 3o  Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-

natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido (BRASIL, 1984).   

 

Além do mais, a Portaria Interministerial no 1.777 aprovou o Plano Nacional de Saúde 

no Sistema Penitenciário, cujo escopo é prover atenção integral à saúde da população 

prisional confinada em unidades masculinas e femininas (inclusive, as com finalidades 

psiquiátricas).  

Mencionado ato infralegal estabelece, em seu art. 1º, § 2º, as prioridades para o 

alcance desse escopo: 

 

Art. 1º [...] 

I -a reforma e a equipagem das unidades prisionais visando a estruturação de 

serviços ambulatoriais que atendam às necessidades de atenção no nível básico, 

mínimo da assistência no nível da média complexidade (conforme NOAS/MS em 

seu Anexo III –Grupo 7) e componentes das urgências e emergências em saúde, em 

consonância com as especificidades do Sistema Penitenciário Nacional; 

II -a organização do sistema de informação de saúde da população penitenciária; 

III - a implantação de ações de promoção da saúde, em especial no âmbito da 

alimentação, atividades físicas, condições salubres de confinamento e acesso a 

atividades laborais; 

IV -a implementação de medidas de proteção específica, como a vacinação contra 

hepatites, influenza, tétano; 

V - a implantação de ações para a prevenção de tuberculose, hanseníase, diabetes, 

hipertensão, hepatites, DST/AIDS e dos agravos psicossociais decorrentes do 

confinamento, bem como a distribuição de preservativos e insumos para a redução 

de danos associados ao uso de drogas; 

VI -a garantia do acesso da população penitenciária aos demais níveis de atenção à 

saúde, através das referências, que deverão estar incluídas na Programação Pactuada 
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Integrada (PPI)estadual, mediante negociação na Comissão Inter gestores Bipartite 

(CIB) (BRASIL, 2003). 

 

Conquanto a previsão normativa, é notória a insuficiência da assistência sanitária. 

Nesse sentido, o CNJ, ao apresentar o projeto “Cidadania nos Presídios”, destaca que: 

 

Atualmente, os mais de 700.000 presos que se encontram cumprindo penas no país 

em regime de encarceramento mais ou menos rígido fazem do Brasil o país com a 

terceira maior população prisional, em termos absolutos. E o modelo de 

encarceramento que praticamos, infelizmente, alimenta um ciclo de violências que 

se projeta para toda a sociedade, reforçado por uma ambiência degradante em 

estabelecimentos que pouco ou minimamente estimulam qualquer proposta de 

transformação daqueles que ali estão. O tratamento digno e com respeito de presos é 

indício da civilização de uma sociedade e o primeiro passo que se dá na tentativa de 

regenerar a vida daqueles que um dia haverão de estar entre nós. (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016a).  

 

Além disso, foi lançado pelo CNJ, em junho de 2016, o programa “Saúde Prisional”. 

Na ocasião, o então presidente do CNJ e do STF, ministro Ricardo Lewandowski, mencionou 

que: 

 

Em um sistema superlotado com 600 mil pessoas, é claro que a higidez física é 

extremamente precária e a situação de saúde é calamitosa, com elevados índices de 

tuberculose, Aids e doenças sexualmente transmissíveis que acabam refletindo na 

própria sociedade em função de visitas intimas de familiares. (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016b). 

 

Desta maneira, a superlotação carcerária, a violência prisional e a assistência sanitária 

deficiente refletem diretamente na taxa de reincidência penal, outro aspecto que demonstra a 

falência do sistema prisional brasileiro.  

 

3.2 Alto índice de reincidência 

 

Preliminarmente, deve-se destacar a escassez no Brasil de trabalhos sobre a 

reincidência penal no país. Os que existem, contudo, apresentam divergência sobre os dados. 

Isso se deve, por exemplo, ao fato de que o vocábulo reincidência pode ser compreendido sob 

diversos pontos. Nesse sentido, Elionaldo Julião sugere quatro tipos de reincidência: 

 

a) Reincidência genérica: ocorre quando há mais de um ato criminal, 

independentemente de condenação, ou mesmo autuação, em ambos os casos.  

b) Reincidência legal: que, segundo a nossa legislação, é a condenação judicial por 

novo crime até cinco anos após a extinção da pena anterior. 

c) Reincidência penitenciária: quando um egresso retorna ao sistema penitenciário 

após uma pena ou por medida de segurança. 
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d) Reincidência criminal: quando há mais de uma condenação, independentemente 

do prazo legal. Inclusive, a tentativa de mensurar a reincidência ganha 

diferentes contornos metodológicos, dependendo do tipo de conceito que se 

assume. (JULIÃO, 2009, p. 8). 

 

Por efeito, a divergência de dados sobre a reincidência criminal é demonstrada nos 

relatos de Cristina Tardáguila, nos seguintes termos:   

 

EM 1989: Os pesquisadores Sérgio Adorno e Eliana Bordini fizeram um 

levantamento com todos os sentenciados libertados da penitenciária do estado de 

São Paulo entre 1974 e 1976. Eram 252 homens. A reincidência entre eles foi de 

46,03%. Nesse trabalho, a dupla utilizou o conceito de reincidente penitenciário, ou 

seja, do sujeito que, tendo já cumprido pena, acabou sido recolhido novamente em 

estabelecimento penal. 

EM 1991: Outro estudo produzido por Adorno e Bordini trabalhou com o conceito 

jurídico de reincidência criminal. A pesquisa utilizou como universo somente os 

detentos já condenados pelo sistema de justiça criminal paulista e chegou a uma taxa 

de reincidência de 29,34%. 

EM 1994: O Censo Penitenciário Nacional daquele ano concluiu que 34,4% dos 

apenados eram reincidentes. 

EM 1999: A pesquisadora Julita Lemgruber produziu um estudo no antigo 

Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro (Desipe). Acompanhou 

8.269 homens e 251 mulheres presos, que representavam 5% do total de apenados 

do sistema prisional carioca. A taxa de reincidência penitenciária encontrada foi de 

30,7% (31,3% para homens e 26% para mulheres). 

EM 2001: O pesquisador Túlio Kahn produziu um estudo sobre reincidência penal 

para o estado de São Paulo e apontou que a taxa havia sido de 50% em 1994; 45,2% 

em 1995; e 47% em 1996. 

No mesmo ano, o relatório de gestão publicado do Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen), do Ministério da Justiça, citou que a reincidência criminal em 1 

de janeiro de 1998 era de 70% e que sua meta era reduzi-la, até 2003, para 50%. 

EM 2008: O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do sistema 

carcerário utilizou essa informação. Em 2008, divulgou que a taxa de reincidência 

dos detentos chegava a 70% ou 80%, conforme a unidade da federação. 

(TARDÁGUILA, 2012, grifo nosso).   

 

Mais recentemente, em 2015, o IPEA, no acordo de cooperação técnica com o 

Conselho Nacional de Justiça, divulgou Relatório de Pesquisa sobre Reincidência Criminal 

em que a taxa de reincidência penal é de 24,4%. Na oportunidade, foram examinados 817 

casos nos Estados de Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro), sendo 

199 reincidências criminais.  

No entanto, os referidos estudos, inclusive o do IPEA, não abrangem a totalidade ou a 

grande maioria dos estados brasileiros, razão pela qual não podem ser considerados como 

estatísticas que realmente reflitam a reincidência criminal no país.  

Conquanto não contemple a realidade carcerária no país, uma vez que são resultados 

de estudos locais ou regionais, a grande maioria dos resultados apresentados aponta para uma 

alta taxa de reincidência, o que demonstra a falência do sistema prisional brasileiro, pelo 

menos nas grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. 

http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/wp-content/uploads/sites/24/2016/07/Reincid%C3%AAncia-E-Reincidentes-Penitenci%C3%A1rios-Em-S%C3%A3o-Paulo-1974-1985.pdf
http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/wp-content/uploads/sites/24/2016/07/Reincid%C3%AAncia-E-Reincidentes-Penitenci%C3%A1rios-Em-S%C3%A3o-Paulo-1974-1985.pdf
http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/wp-content/uploads/sites/24/2016/07/Reincid%C3%AAncia-E-Reincidentes-Penitenci%C3%A1rios-Em-S%C3%A3o-Paulo-1974-1985.pdf
http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/84813
https://www.amazon.com.br/Al%C3%A9m-das-Grades-radiografia-alternativas-ebook/dp/B00R8K8XRM
https://www.amazon.com.br/Al%C3%A9m-das-Grades-radiografia-alternativas-ebook/dp/B00R8K8XRM
http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2701
http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2701
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O próprio relatório do IPEA menciona dados do Ministério da Justiça que apontam 

70% de reincidência penal, muito embora considere que os dados estejam sobrestimados: 

 

Anos atrás, o Ministério da Justiça (MJ), por meio do Depen, apontava que o 

indicador de reincidência criminal é de “difícil apuração”. Em seu relatório de 

gestão (Brasil, 2001, p. 13), o Depen citou que a reincidência criminal em 1 de 

janeiro de 1998 era de 70% e que sua meta era reduzi-la, até 2003, para 50%. Essa 

parece ser a origem de uma porcentagem amplamente divulgada no país. Todavia, 

analisando o exposto nesse documento, percebe-se que o conceito utilizado é bem 

amplo e considera, em verdade, a reincidência prisional como parâmetro de cálculo. 

Para o Depen, o indicador é definido como o número de reincidências sendo igual a 

presos recolhidos no ano com passagem anterior pelo sistema (condenados ou não). 

Ou seja, a porcentagem de 70% está sobrestimada pelos presos provisórios, que têm 

seu movimento influenciado pela atividade policial e que não necessariamente se 

convertem em condenações. (IPEA, 2015). 

 

Contudo, examinados os principais sintomas da falência do sistema prisional 

brasileiro, surge a necessidade de exame das propostas de soluções previstas ou que estão 

sendo implementadas para a melhoria do meio ambiente carcerário nacional.  

Para isso, serão analisados especificamente a Justiça Restaurativa, a Audiência de 

Custódia, a Parceria Público-Privada, as APACs e o Plano de Segurança Nacional.  

 

3.3 Justiça restaurativa 

 

A Justiça Restaurativa (que surge como alternativa à Justiça Retributiva) tem origem 

anglo-saxã, e as primeiras experiências vieram do Canadá e da Nova Zelândia. No Brasil, há 

mais de dez anos, a Justiça Restaurativa tem-se expandido pelo país (RIBEIRO BRASIL, 

2015).  

Ela é conhecida como instrumento de solução de conflitos que busca, em especial, 

maior participação das vítimas e dos infratores penais para fins de reparação de danos 

emocionais, financeiros, etc. Acrescente-se, ainda, a possibilidade de participação da 

comunidade na busca por uma solução consensual.  

Segundo Zehr, a Justiça Restaurativa possui três princípios fundamentais: I) O crime 

causa um dano às pessoas e às comunidades; II) Causar um dano acarreta uma obrigação;  

III) A obrigação principal é reparar o dano (ZEHR, 2008, p. 170-172).  

Para Prudente, existem quatro elementos nucleares que são denominados de valores:  

I) Encontro; II) Participação; III) Reparação e IV) Reintegração.  

Quanto às práticas, para Tello as formas mais conhecidas de Justiça Restaurativa são:  

I) Mediação vítima ofensor (encontro entre essas partes); II) Conferências familiares; além da 
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vítima e do ofensor, incluem-se os familiares ou pessoas de apoio do ofensor e da vítima e os 

demais que participam na qualidade de agentes do Estado como a polícia e assistentes sociais; 

III) Círculos; além de incluir a vítima e o ofensor, seus respectivos familiares e apoios, estão 

abertos a qualquer pessoa representativa da comunidade que tenha um interesse em envolver-

se no assunto. Os membros do sistema judicial também podem participar (TELLO, 2008, p. 

203-205). 

Sobre a Justiça Restaurativa no âmbito internacional, Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro 

e Marina Lage Pessoa da Costa aludem à Resolução número 2002/12 da Organização das 

Nações Unidas: 

 

Valendo-nos do teor da Resolução n.º 2002/12 da Organização das Nações Unidas 

sobre os princípios básicos para utilização de programas de justiça restaurativa em 

matéria criminal, dela extraímos, como terminologia, que o processo restaurativo 

significa qualquer processo no qual vítima e ofensor ou mesmo, quando o caso 

exigir e apropriado for, membros da sociedade afetados por um crime, participam 

ativamente na resolução das questões oriundas do crime, podendo nele incluir, como 

métodos, dentre outros, a mediação8 e a conciliação, sendo que nesta, ao contrário 

da primeira, o terceiro, conciliador, também participa da resolução do conflito que, 

em síntese, representa a reparação do dano causado. (RIBEIRO; COSTA, 2015). 

 

No Brasil, há alguns instrumentos da legislação que preveem práticas restaurativas. 

Nesse sentido, são exemplos o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90); a Lei dos 

Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95 e Lei 10.259/01); os casos de suspensão 

condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95); os Crimes de Trânsito (art. 291 da Lei 

9.503/97); a Lei dos crimes ambientais (Lei 9.605/98); o Estatuto do Idoso (art. 94 da Lei 

10.741/03), dentre outros.  

Relevante destacar que a participação do infrator e da vítima deve ser voluntária, a fim 

de que os escopos sejam alcançados do modo mais consensual possível.  

Quanto às vítimas, as vantagens podem ser identificadas através do grau de reparação 

de danos e de satisfação com os resultados do procedimento/processo. Já os infratores 

conhecem os efeitos dos seus atos, sendo que, até mesmo, existe a possibilidade de 

desenvolverem empatia em relação às vítimas.  

Percebe-se, por efeito, que a Justiça Restaurativa amplia a abrangência dos 

interessados no procedimento/processo além do Estado e do infrator penal, de maneira que 

passa a incluir a vítima e a comunidade.  

No Estado de São Paulo, por exemplo, a Justiça Restaurativa é aplicada, inclusive, em 

algumas escolas públicas e privadas, auxiliando na prevenção de conflitos. Já no Rio Grande 

do Sul, a mencionada prática é aplicada pelos juízes como método para auxiliar nas medidas 
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socioeducativas cumpridas por adolescentes. No Distrito Federal, existe o Programa Justiça 

Restaurativa aplicado em crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, além dos casos de 

violência doméstica (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014).  

No país, a Justiça Restaurativa é incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

através do Protocolo de Cooperação para a difusão da Justiça Restaurativa celebrado junto 

com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).  

Na prática, compete ao mediador, e não ao magistrado, fazer o encontro entre vítima e 

ofensor e eventualmente as pessoas que as apoiam na busca pela reparação de danos. Aliás, 

não se exige sequer a formação jurídica do mediador, que pode ser, por exemplo, um 

assistente social. 

Contudo, a aplicação da Justiça Restaurativa necessariamente deve observar o 

princípio da proporcionalidade, tanto no seu aspecto positivo, quanto no negativo, conforme 

Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro e Marina Lage Pessoa da Costa apontam:  

 

deve-se ter em vista a máxima de que as práticas restaurativas não poderão ensejar 

violação ao critério de proporcionalidade que deve orientar o julgador (que assumirá 

o papel de mediador/conciliador na forma como já prevista em nosso ordenamento 

pela Lei n.º 9.099/95), exatamente aquele que tem por missão não permitir qualquer 

tipo de proteção insuficiente ao bem jurídico afetado. (RIBEIRO; COSTA, 2015). 

 

Quanto ao âmbito de atuação da Justiça Restaurativa, deve-se entender cabível não 

somente aos crimes mais leves, mas também aos crimes mais graves. No Brasil, contudo, a 

Justiça Restaurativa está limitada aos crimes mais leves diante da ausência de estrutura 

apropriada para os delitos mais graves.  

A aplicação da Justiça Restaurativa num crime como um sequestro relâmpago seria 

relevante diante do fato de a vítima desenvolver um temor a partir daquele episódio, 

relacionando seu agressor a todos que, de algum modo, se assemelham a ele, criando-se um 

estereótipo.  

Nesse sentido, a Justiça Restaurativa, nessa situação hipotética, buscaria retomar a 

segurança emocional da vítima por meio de oportunidades em que o ofensor tenha a chance 

de dizer os motivos pelos quais a vítima foi escolhida.  

Uma distinção apontada entre a conciliação e a Justiça Restaurativa consiste em que a 

conciliação é mais voltada para questões econômicas. Além disso, os conciliadores 

conduziriam um pouco o processo para resultados mais efetivos; a conciliação, inclusive, 

acontece com hora marcada na pauta do tribunal. Por outro lado, a mediação realizada pela 

Justiça Restaurativa não define o prazo para solução do conflito que pode demorar dias, 

meses, até se conseguir uma solução (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014).  
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Via de regra, a Justiça Restaurativa não exclui a possibilidade de aplicação da Justiça 

Punitiva, ou seja, o mediador não reduz a pena, ele faz o acordo de reparação de danos que 

pode ocorrer antes do julgamento processual penal como no cumprimento de pena, na 

progressão de regime.  

No entanto, nas infrações penais de menor potencial ofensivo definidas na Lei n.º 

9.099/95, a aplicação da Justiça Restaurativa pode excluir a possibilidade de propositura ou o 

prosseguimento do processo penal através de instrumentos como a transação penal, a 

composição civil e a suspensão condicional do processo penal.  

No Brasil, a proposição PL 7.006/2006 (que propõe alterações no Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, e da Lei 

nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para facultar o uso de procedimentos de Justiça 

Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções penais) foi 

uma das primeiras iniciativas para inclusão expressa dos procedimentos de Justiça 

Restaurativa no Código Penal (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014). Após ser 

desarquivada, a referida proposição se encontra, no momento, anexada ao PL 8.045/2010, que 

trata da reforma do Código de Processo Penal. Diante dessa situação desafiadora para o 

Direito Penal, surge a Justiça Restaurativa que consiste em possibilitar a inclusão de outros 

atores na solução de conflitos como a vítima e a comunidade, e não apenas o Estado e o 

infrator.  

Aliás, a Justiça Restaurativa, no Direito Penal brasileiro, tem seus primeiros passos 

com a reforma do Código Penal de 1984, que prevê expressamente as penas restritivas de 

direitos e a pena de multa como sanções alternativas à pena privativa de liberdade.  

Contudo, o grande impulso da Justiça Restaurativa aparece com a previsão 

constitucional da criação dos Juizados Especiais criminais que foi regulado, no plano 

infraconstitucional, pela Lei n.º 9.099/95, que traz institutos despenalizadores como a 

composição civil, a transação penal e a suspensão condicional do processo.  

A degradante situação dos presídios brasileiros acarreta vários efeitos prejudiciais. 

Nesse sentido, Silva e Gomes ponderam: 

 

Cabe, então, ressaltar que o dispêndio de recursos por parte do Estado com os presos 

é tido como alto, mas o gasto com os fatores extramuros é ainda maior, 

principalmente quando não se garante as condições mínimas de higiene, saúde, 

infraestrutura e auxílio moral e material, tanto aos que se encontra dentro quanto 

fora do cárcere. A reincidência do preso traz gastos com novos processos e novo 

cárcere, ou seja, a movimentação reiterada de toda a máquina estatal, sem se 

esquecer das despesas com o meio ambiente e com a sociedade, que se apresenta 

como vítima da incapacidade estatal de (re)socializar, uma das primeiras funções da 
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pena, nos termos da teoria preventiva especial, ao lado da punição e da prevenção 

(temor) (SILVA; GOMES, 2016, p. 1021-1033).  

 

Em face dessa situação nefasta, há necessidade da busca por soluções que, inclusive, 

devem ser buscadas no Direito Comparado, principalmente em países com baixo índice de 

reincidência dos presos, como a Suécia e a Noruega, a fim de que se efetive essencialmente o 

fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.   

Nesse rumo, Staffens e Santos apontam que a dignidade da pessoa humana é expressa 

por meio de circunstâncias específicas, sendo que “[...]algumas dessas condições concretas 

pode haver consenso, como dizer que a dignidade humana não está sendo garantida para quem 

é humilhado ou estigmatizado [...]” (STAFFEN; SANTOS, 2016, p. 263-288). 

Por efeito, os estabelecimentos prisionais edificados sob a forma de PPPs, as APACs e 

as celas individuais são propostas a seguir examinadas. 

 

3.4 Audiência de custódia 

 

O Conselho Nacional de Justiça, em fevereiro de 2015, em parceria com o Ministério 

da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo, lançou o projeto Audiência de Custódia, que 

fundamentalmente representa a rápida apresentação do preso a um magistrado nos casos de 

prisões em flagrante.  

Nesse rumo, a ideia consiste na apresentação imediata do acusado perante o juiz, em 

uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da 

Defensoria Pública ou do advogado do preso.  

No decorrer da audiência, o magistrado examinará a prisão sob diversos aspectos 

como os da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da 

eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares.  

Acrescente-se, ainda, que o magistrado poderá avaliar também eventuais ocorrências 

de ilegalidades cometidas na prisão em flagrante, como tortura ou maus-tratos. 

Referido projeto elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça prevê ainda a 

estruturação de centrais de alternativas penais, centrais de monitoramento eletrônico, centrais 

de serviços e assistência social e câmaras de mediação penal, que são responsáveis por 

representar ao juiz alternativas ao encarceramento provisório. 

Em realidade, a efetivação das audiências de custódia encontra previsão, inicialmente, 

em pactos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de 
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Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecida 

como Pacto de San Jose. 

No plano nacional, a audiência de custódia foi regulamentada pelo Conselho Nacional 

de Justiça por meio da Resolução n.º 213, de 15/12/2015, de maneira a efetivar o disposto no 

art. 9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, bem 

como o art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José 

da Costa Rica); na decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 347 do Supremo Tribunal Federal, consignando a obrigatoriedade da 

apresentação da pessoa presa à autoridade judicial competente; na decisão prolatada na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 5240 do Supremo Tribunal Federal, declarando a 

constitucionalidade da disciplina pelos Tribunais da apresentação da pessoa presa à autoridade 

judicial competente. 

Referida resolução foi elaborada, ainda, com fundamento no relatório produzido pelo 

Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU (CAT/OP/BRA/R.1, 2011), pelo Grupo de 

Trabalho sobre Detenção Arbitrária da ONU (A/HRC/27/48/Add.3, 2014) e o relatório sobre 

o uso da prisão provisória nas Américas da Organização dos Estados Americanos; no 

diagnóstico de pessoas presas apresentado pelo CNJ e o INFOPEN do Departamento 

Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça (DEPEN/MJ), publicados, respectivamente, 

nos anos de 2014 e 2015, revelando o contingente desproporcional de pessoas presas 

provisoriamente. 

A Resolução efetiva ainda a regra constitucional de que a prisão, conforme a CF, art. 

5º, LXV, LXVI, é medida extrema que se aplica apenas nos casos expressos em lei e quando a 

hipótese não comportar nenhuma das medidas cautelares alternativas, bem como as inovações 

trazidas pela Lei n.º 12.403, de 4 de maio de 2011, que impõe ao magistrado a obrigação de 

converter em prisão preventiva a prisão em flagrante delito, somente quando apurada a 

impossibilidade de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, com ou sem medida 

cautelar diversa da prisão.  

Destaca-se, ainda, o fato de que a condução imediata da pessoa presa à autoridade 

judicial é o meio mais eficaz para que seja evitada a prática de tortura no momento da prisão, 

de maneira a assegurar direitos como o da integridade física e o da psicológica das pessoas 

submetidas à custódia estatal, que encontra previsão no art. 5.2 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos e no art. 2.1 da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 

Destaque para o artigo 1º da mencionada Resolução, que dispõe: 
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Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da 

motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da 

comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as 

circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. 

§ 1º A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial, que se dará por 

meio do encaminhamento do auto de prisão em flagrante, de acordo com as rotinas 

previstas em cada Estado da Federação, não supre a apresentação pessoal 

determinada no caput. 

§ 2º Entende-se por autoridade judicial competente aquela assim disposta pelas leis 

de organização judiciária locais, ou, salvo omissão, definida por ato normativo do 

Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal local que instituir as audiências de 

apresentação, incluído o juiz plantonista. 

§ 3º No caso de prisão em flagrante delito da competência originária de Tribunal, a 

apresentação do preso poderá ser feita ao juiz que o Presidente do Tribunal ou 

Relator designar para esse fim. 

§ 4º Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo 

circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada 

ao juiz no prazo do caput, deverá ser assegurada a realização da audiência no local 

em que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, 

deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente 

após restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação. 

§ 5º O CNJ, ouvidos os órgãos jurisdicionais locais, editará ato complementar a esta 

Resolução, regulamentando, em caráter excepcional, os prazos para apresentação à 

autoridade judicial da pessoa presa em Municípios ou sedes regionais a serem 

especificados, em que o juiz competente ou plantonista esteja impossibilitado de 

cumprir o prazo estabelecido no caput. (BRASIL, 2015). 

 

Como anteriormente mencionado, parte significativa da população carcerária no Brasil 

é composta por presos provisórios. Nesse sentido, conforme examinado, as audiências de 

custódia foram implantadas como filtro para as prisões provisórias.  

Em pouco tempo de implantação, as audiências de custódia apresentam resultados 

relevantes: 

 

Dos mais de 140 mil presos em flagrante que tiveram a oportunidade de serem 

ouvidos por um juiz no ano passado, nas audiências de custódia, 65 mil (46%) 

conseguiram responder ao processo em liberdade, com fiança, relaxamento ou 

alguma medida cautelar. Os 75 mil restantes correspondem a um terço dos 221 mil 

presos provisórios do país. (LUCHETE, 2017). 

 

Na mencionada reportagem, menciona-se que, em fevereiro de 2017, a implementação 

das audiências de custódia completou dois anos, sendo que, contudo, os projetos foram 

implantados com as características locais, ressalvando o projeto paulista que se aproximou do 

elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça.  

 

A experiência completa dois anos nesta sexta-feira (24/2). Bahia e Maranhão já 

tinham projetos semelhantes antes de fevereiro de 2015, mas foi o Judiciário paulista 

que implantou o modelo formatado pelo CNJ: prazo de 24 horas para ouvir o preso, 

na presença de um promotor e defensor público ou advogado, sem entrar no mérito 

http://www.conjur.com.br/2015-fev-24/audiencia-custodia-comeca-resistencia-ministerio-publico
http://www.conjur.com.br/2015-fev-24/audiencia-custodia-comeca-resistencia-ministerio-publico


45 

 

do motivo da prisão e com registro de relatos de eventuais maus-tratos praticados 

por policiais. 

A estrutura varia de acordo com o tribunal ou até a região. Alguns locais têm centros 

e núcleos específicos, enquanto em outros juízes plantonistas e criminais atendem à 

demanda em esquema de rodízio. Em Porto Alegre, juízes vão até unidades 

prisionais para ouvir quem não passou por uma filtragem prévia, na análise 

tradicional por papel. (LUCHETE, 2017).  

 

Contudo, os problemas locais na implantação das audiências de custódia são 

manifestos, conforme mencionado na reportagem, como no Sertão da Paraíba, em que não 

haveria juiz titular, com presos tendo de aguardar a chegada de magistrados de outros lugares.  

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Amazonas reconheceu a carência de 

magistrados e de servidores. A reportagem continua, mencionando a ausência de defensores 

públicos locais em alguns municípios do Rio Grande do Sul, de maneira que uma parcela das 

audiências é realizada sem o acompanhamento de defensor público.  

Do ponto de vista normativo, está em vigor a Resolução n.º 213, de 15/12/2015, 

expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, que determina no artigo 1º a apresentação 

obrigatória de todo preso em flagrante delito, em até 24 horas da comunicação do flagrante, 

ao magistrado, a fim de que, por exemplo, o preso seja ouvido sobre as circunstâncias em que 

se realizou sua prisão.  

Mencionada Resolução dispõe, ainda, que a comunicação da prisão em flagrante 

ocorrerá mediante o encaminhamento do auto de prisão em flagrante, conforme as rotinas 

locais, que não supre a apresentação pessoal do preso ao magistrado.  

A Resolução em comento prevê, ainda, que, no caso de preso com grave patologia ou 

quando houver circunstância excepcional que o impeça de ser apresentado ao juiz no prazo de 

24 horas, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que o preso se encontre.   

A Resolução atribui à Secretaria de Administração Penitenciária ou à Secretaria de 

Segurança Pública o deslocamento do preso em flagrante delito, e os Tribunais poderão 

celebrar convênios para viabilizar as audiências de custódia fora da unidade judiciária 

correspondente, conforme exposto no artigo 2º.    

As audiências de custódia necessariamente deverão ser realizadas na presença de 

membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, salvo se o preso dispuser de 

defensor constituído no momento da lavratura do flagrante. Além disso, é expressamente 

vedada a presença de agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a 

audiência de custódia, conforme disposto no parágrafo único do artigo 4º da Resolução em 

comento.  
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Basicamente, o procedimento da audiência de custódia deve obedecer ao disposto no 

artigo 8º da Resolução: 

 

Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em 

flagrante, devendo: 

I - esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem 

analisadas pela autoridade judicial; 

II - assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de resistência 

e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, 

devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito; 

III - dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio; 

IV - questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos 

direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de 

consultar-se com advogado ou defensor público, o de ser atendido por médico e o de 

comunicar-se com seus familiares; 

V - indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão; 

VI - perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes 

da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus 

tratos e adotando as providências cabíveis; 

VII - verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando sua 

realização nos casos em que: 

a) não tiver sido realizado; 

b) os registros se mostrarem insuficientes; 

c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao exame 

realizado; 

d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando-se a 

Recomendação CNJ 49/2014 quanto à formulação de quesitos ao perito; 

VIII - abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a 

investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante; 

IX - adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades; 

X - averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, existência de 

filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de 

doença grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência química, para 

analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão da liberdade 

provisória, sem ou com a imposição de medida cautelar. 

§ 1º Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o juiz deferirá ao Ministério 

Público e à defesa técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis com a natureza do 

ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam 

constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em seguida, requerer: 

I - o relaxamento da prisão em flagrante; 

II - a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar 

diversa da prisão; 

III - a decretação de prisão preventiva; 

IV - a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa 

presa. 

§ 2º A oitiva da pessoa presa será registrada, preferencialmente, em mídia, 

dispensando-se a formalização de termo de manifestação da pessoa presa ou do 

conteúdo das postulações das partes, e ficará arquivada na unidade responsável pela 

audiência de custódia. 

§ 3º A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a deliberação 

fundamentada do magistrado quanto à legalidade e manutenção da prisão, cabimento 

de liberdade provisória sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da 

prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também as providências 

tomadas, em caso da constatação de indícios de tortura e maus tratos. 

§ 4º Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será entregue à pessoa presa 

em flagrante delito, ao Defensor e ao Ministério Público, tomando-se a ciência de 

todos, e apenas o auto de prisão em flagrante, com antecedentes e cópia da ata, 

seguirá para livre distribuição. 
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§ 5º Proferida a decisão que resultar no relaxamento da prisão em flagrante, na 

concessão da liberdade provisória sem ou com a imposição de medida cautelar 

alternativa à prisão, ou quando determinado o imediato arquivamento do inquérito, a 

pessoa presa em flagrante delito será prontamente colocada em liberdade, mediante 

a expedição de alvará de soltura, e será informada sobre seus direitos e obrigações, 

salvo se por outro motivo tenha que continuar presa. (BRASIL, 2015). 

 

Além disso, o artigo 10 destaca a excepcionalidade da aplicação das medidas 

cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos: 

 

Art. 10. A aplicação da medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, inciso 

IX, do Código de Processo Penal, será excepcional e determinada apenas quando 

demonstrada a impossibilidade de concessão da liberdade provisória sem cautelar ou 

de aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, sujeitando-se à reavaliação 

periódica quanto à necessidade e adequação de sua manutenção, sendo destinada 

exclusivamente a pessoas presas em flagrante delito por crimes dolosos puníveis 

com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ou condenadas 

por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no 

inciso I do caput do art. 64 do Código Penal, bem como pessoas em cumprimento de 

medidas protetivas de urgência acusadas por crimes que envolvam violência 

doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa 

com deficiência, quando não couber outra medida menos gravosa. (BRASIL, 2015).  

 

Acrescente-se, ainda, que é assegurada a apresentação dos presos em decorrência de 

mandados de prisão cautelar, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução em comento.   

Contudo, além da Resolução 213 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, tramita 

no Congresso Nacional o Projeto de Lei PLS 554/2011, que trata das audiências de custódia, 

o qual foi aprovado pelo Senado Federal e remetido à Câmara dos Deputados.  

Basicamente mencionada proposição legislativa propõe alteração do parágrafo 

primeiro do artigo 306 do Código de Processo Penal, a fim de que, no prazo máximo de vinte 

e quatro horas a contar do momento da prisão, o preso seja obrigatoriamente conduzido à 

presença do magistrado. Na oportunidade, deverá ser apresentado o auto de prisão em 

flagrante acompanhado das oitivas colhidas.  

A justificativa para o referido projeto de lei abrange o fato de o Brasil ser signatário do 

Pacto de Direitos Civis e Políticos, que fora promulgado no Brasil pelo Decreto n.º 592, de 6 

de julho de 1992.  

Faz-se referência ao item 3 do artigo 9º do mencionado Pacto, que dispõe:  

 

Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser 

conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei 

a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser 

posta em liberdade. (BRASIL, 1992). 
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Além disso, a justificativa da referida proposição legislativa faz referência à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que fora 

promulgada pelo Decreto n.º 678, de 6 de novembro de 1992, que estabelece idêntica 

determinação no item 5 do seu artigo 7º.  

Abaixo uma foto que representa o procedimento utilizado nas audiências de custódia.    

 

Figura 2: Audiência de custódia. 

Fonte: Disponível em: http://www.correiodoestado.com.br/cidades/primeira-audiencia-de-custodia-e-

realizada- no-estado/249984/. Acesso em: 20 maio 2017. 

 

Acrescente-se, ainda, a referência estabelecida com o Direito Comparado ao 

mencionar que “A prática mundial vai nesse sentido. A Alemanha determina que o preso seja 

apresentado no dia seguinte à prisão. Constituições mais modernas, como da África do Sul, 

preveem medidas idênticas”. (Projeto de Lei do Senado, 554, 2011). 

 

3.5 Parceria público-privada 

 

A Lei n.º 11.079, de 30 dezembro de 2004, institui normas gerais para licitação e para 

a contratação de parceria público-privada na esfera da administração pública, conceituando no 

seu artigo 2º parceria público-privada nos seguintes termos: 

 

Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 

modalidade patrocinada ou administrativa. 

§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas 

de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado. 

http://www.correiodoestado.com.br/cidades/primeira-audiencia-de-custodia-e-realizada-%20no-estado/249984/
http://www.correiodoestado.com.br/cidades/primeira-audiencia-de-custodia-e-realizada-%20no-estado/249984/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução 

de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

§ 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a 

concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do 

parceiro público ao parceiro privado. (BRASIL, 2004). 

 

Os presídios construídos sob a forma de PPPs, cujo escopo essencial é transferir a 

responsabilidade da administração dos presídios para as empresas, remontam ao Direito 

inglês, sendo adotado em outros países como “Irlanda, Portugal, Espanha e África do Sul 

como sistema de contraprestação pelo Poder Público ante a falta de disponibilidade de 

recursos financeiros e aproveitamento da eficiência de gestão do setor privado” (DI PIETRO, 

2011, p. 143). 

No Direito brasileiro, as PPPs foram implementadas pela Lei no 11.079/2004. Referida 

Lei instituiu normas gerais para licitação e contratação de PPP na esfera da Administração 

Pública. Nesse sentido, Di Pietro menciona que “no caso do Brasil, representa uma alternativa 

indispensável para o crescimento econômico, em face das enormes carências sociais e 

econômicas do país, a serem supridas mediante a colaboração positiva do setor público e 

privado” (DI PIETRO, 2011, p. 143-144). 

Em Minas Gerais, a Lei Estadual no 14.868/2003 regulou o programa estadual de 

PPPs, em que se objetiva disciplinar e promover a efetivação de PPPs na esfera da 

Administração Pública estadual.  

O parágrafo único do art. 1º da mencionada Lei dispõe que as PPPs seriam contratos 

de colaboração, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º [...]  

Parágrafo único. As parcerias público-privadas de que trata esta Lei constituem 

contratos de colaboração entre o Estado e o particular por meio dos quais, nos 

termos estabelecidos em cada caso, o ente privado participa da implantação e do 

desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem como da 

exploração e da gestão das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe contribuir com 

recursos financeiros, materiais e humanos e sendo remunerado segundo o seu 

desempenho na execução das atividades contratadas (MINAS GERAIS, 2003).  

 

Além disso, o art. 2º da mesma Lei Estadual nº 14.868/2003 trata das diretrizes do 

programa: 

 

Art. 2º O Programa observará as seguintes diretrizes: 

I - eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos recursos públicos; 

II - qualidade e continuidade na prestação dos serviços; 

III - universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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IV - respeito aos direitos dos usuários e dos agentes privados responsáveis pelo 

serviço; 

V - garantia de sustentabilidade econômica da atividade; 

VI - estímulo à competitividade na prestação de serviços; 

VII - responsabilidade fiscal na celebração e execução de contratos; 

VIII - indisponibilidade das funções reguladora, controladora e fiscalizadora do 

Estado; 

IX - publicidade e clareza na adoção de procedimentos e decisões; 

X - remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho; 

XI - participação popular, mediante consulta pública (MINAS GERAIS, 2003). 

 

No âmbito internacional, Santos apresenta estatísticas sobre as PPPs: 

 

Com relação ao sistema carcerário, existem cerca de 200 presídios privados no 

mundo, sendo a metade deles nos Estados Unidos. O início da experiência 

americana com a privatização de presídios se deu na década de 1980. Hoje, esse 

modelo penitenciário atende 7% dos condenados. Já na Inglaterra, 10% da 

população carcerária estão em penitenciárias com administração terceirizada. Na 

Austrália, que é a recordista mundial, esse percentual sobe para 17%. África do Sul, 

Canadá, Bélgica e Chile também aderiram à privatização. Um levantamento do 

governo australiano mostra que um preso em regime privatizado pode custar menos 

que na cadeia, o custo cai de US$ 55 mil para US$ 34 mil. Para os donos dos 

presídios, os números da privatização nos Estados Unidos sugerem que o negócio 

não é ruim. O valor de mercado da Correction Corporation of America, a maior 

empresa do ramo, saltou de US$ 200 milhões para US$ 1 bilhão em cinco anos 

(SANTOS, 2009 ). 

 

Contudo, é sempre salutar reiterar que as parcerias público-privadas, conforme 

menciona Fabrício Motta, devem pautar-se fundamentalmente pelo princípio da transparência: 

 

Admitindo-se a possibilidade de que o Estado receba doações, inclusive com 

encargo, é importante que se crie um procedimento transparente, finalisticamente 

motivado e isonômico. É possível imaginar diversas formas (chamamento público, 

por exemplo) de permitir e incentivar as doações de particulares, respeitando as 

normas aplicáveis. É essencial que sejam investigados com cautela os bens e 

espaços públicos que possam ser atingidos, suas vocações essencial e acessória e 

como o particular pode contribuir. O estabelecimento, por norma, de um programa 

para o estímulo de parcerias, com regras claras e adequadas, é uma possibilidade que 

não pode ser desperdiçada no atual cenário.  (MOTTA, 2017).  

 

Por isso, a adoção das PPPs no sistema carcerário brasileiro resulta, primordialmente, 

na expectativa de que as garantias fundamentais dos presos sejam tuteladas.     

 

3.6 APAC 

 

Além das PPPs na construção e operacionalização dos presídios, outra solução 

proposta é a APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado).  Para Ottoboni, a 

APAC pode ser conceituada como “um método de valorização humana, portanto de 
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evangelização, para oferecer ao condenado condições de recuperar-se, logrando, dessa forma, 

o propósito de proteger a sociedade e promover a justiça” (OTTOBONI, 2004, p. 29). 

 

 

Figura 3: APAC, o outro lado da recuperação. 

Fonte: Disponível em: http://www.otempo.com.br/infogr%C3%A1ficos/apac-o-outro-lado-da-

recupera%C3%A7%C3%A3o-1.734194.  Acesso em: 20 maio 2017. 

 

Ottoboni assevera ainda que o referido método APAC seria constituído por 12 pilares: 

a participação da comunidade na recuperação, o trabalho, a religião, a assistência jurídica e à 

saúde, a valorização humana, a família, o voluntariado e o curso para sua formação, o Centro 

de Reintegração Social (CRS), o mérito e a jornada de libertação com Cristo (OTTOBONI, 

2004). 

Sarubbi e Rezende fazem as seguintes considerações sobre as APACs:  

 

Seus métodos de trabalho e atendimento psicológico ao reeducando tem atraído a 

atenção de todo o globo, tendo sido implementada em vários países, a exemplificar o 

Equador, Argentina, Escócia, Rússia e Coréia do Sul. Os Estados Unidos (com alta 

taxa de reincidência e a maior em encarceramento em todo o mundo), através da 

“Prision Fellowship Internacional” e da “Confraternização Carcerária” daquele país, 

pelos seus dirigentes, estudam a possibilidade de ali ser aplicado o extraordinário 

sistema da APACs brasileira, a começar pelo Estado do Alabama. (SARUBBI; 

REZENDE, 1997, p. 11-12). 

 

Assim, o tratamento penal humanizado dispensado aos presos revela ser um facilitador 

da reinserção social e redutor do índice de violência na comarca em que se instalou a APAC. 

Isso contribui de forma relevante para um ambiente de maior acolhimento social, reinserção e 

paz na sociedade (OTTOBONI, 2004). 

http://www.otempo.com.br/infogr%C3%A1ficos/apac-o-outro-lado-da-recupera%C3%A7%C3%A3o-1.734194
http://www.otempo.com.br/infogr%C3%A1ficos/apac-o-outro-lado-da-recupera%C3%A7%C3%A3o-1.734194
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Ainda sobre as APACs, reportagem sobre uma unidade de Itaúna (município do 

Estado de Minas Gerais) assevera que o índice de reincidência seria de 10%: 

 

Na Apac, são 165 recuperados. Eles só ficam nas celas para dormir. Das 6h às 22h, 

estudam e desenvolvem várias atividades. "Eles leem, trabalham, cuidam da limpeza 

da casa, da alimentação e da padaria", disse Lídia Vilela, presidente da associação 

em Itaúna. (APAC, 2015). 

 

A notícia informa ainda que, no país, existiriam 43 APACs. Dessas unidades, 36 estão 

em Minas Gerais. "Nosso índice de reincidência está em torno de 10% hoje em dia. O sistema 

convencional tem em torno de 80%", acrescentou Paulo Eduardo Saldanha, inspetor de 

metodologia da APAC de Itaúna (APAC, 2015). 

No mesmo sentido, reportagem divulgada em 19 de abril de 2017, cujo título é 

“Presídios com método APAC têm índice de reincidência três vezes menor”: 

 

Aplicado atualmente em 43 cidades brasileiras, o método alternativo de 

ressocialização chamado Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(Apac) tem índice de reincidência de 30%. Nas prisões tradicionais, o número sobe 

para 90%, segundo a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados 

(FBAC). (PRESÍDIOS, 2017). 

 

Conforme noticiado, é exitosa a estratégia de apresentar aos presos conceitos 

essenciais à reabilitação: 

 

[...] Esses números se devem à estratégia de apresentar aos presos conceitos como 

responsabilidade, autovalorização, solidariedade e capacitação, aliados à 

humanização do ambiente prisional. 

A estratégia de responsabilizar os presos pelos seus atos impressiona quem chega a 

uma Apac, que não se parece com uma unidade prisional tradicional. Não se veem 

armas e há mulheres – funcionárias ou voluntárias – circulando pelo 

estabelecimento. Manter a atmosfera de paz e harmonia na unidade é atribuição 

delegada dos presos condenados que são autorizados pela Justiça a cumprir pena no 

lugar. (PRESÍDIOS, 2017). 

 

Além disso, conforme relata o gerente de segurança e de disciplina da APAC Paracatu 

(MG), Silas Porfírio, a equipe da APAC local busca convencer o Poder Judiciário local a 

permitir o acompanhamento mais próximo do egresso:  

 

‘A gente quer olhar no olho do sujeito e ver se ele está bebendo, usando droga’, 

afirma Porfírio, que tem a ajuda de voluntários da igreja, de grupos como o 

Narcóticos Anônimos, Alcóolicos Anônimos e outros parceiros, para acompanhar os 

egressos e evitar recaídas no vício e na criminalidade. Muitos internos se frustram ao 

sair da Apac e encararem a discriminação do mercado de trabalho. ‘Quando o 

empregador puxa a ficha do candidato à vaga de emprego e vê que ainda deve à 
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Justiça, normalmente não contrata. Aí o egresso volta a traficar, a roubar’. 

(PRESÍDIOS,2017). 

 

Nesse contexto, as APACs são denominadas como “reclusão humanista” devido aos 

significativos resultados obtidos, principalmente em razão da taxa três vezes mais baixa de 

reincidência dos egressos do que a do sistema prisional tradicional no país.   

 

3.7 Plano Nacional de Segurança Pública 

 

Diante dos massacres ocorridos nos presídios brasileiros no início do ano de 2017, o 

Governo Federal anunciou o projeto de elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública, 

que não se restringe apenas à questão carcerária, mas abrange ainda a segurança pública de 

um modo geral, razão pela qual seus objetivos são a redução dos homicídios dolosos, 

feminicídios e violência contra a mulher; a racionalização e a modernização do sistema 

penitenciário e o combate integrado à criminalidade organizada transnacional.  

Nesse sentido, o Plano – uma das prioridades do Governo Federal – tratará também do 

sistema penitenciário. A ideia é que crimes mais violentos tenham punições maiores, 

enquanto os mais leves, penas menores ou alternativas. 

Quanto à racionalização e modernização do sistema penitenciário, o Plano 

fundamenta-se no tripé informação, modernização e racionalização, a fim de que sejam 

superados problemas como a confiabilidade e atualidade dos dados do sistema prisional.  

Atribuiu-se ao SISDEPEN a coleta atualizada de informações, sendo prevista a 

implantação dos três primeiros módulos em 6 meses. Nesse sentido, o módulo 1 trata de 

informações sobre estabelecimentos prisionais: dados sobre vagas gerais, por regimes, por 

gênero, instalações de saúde, de educação, RDD, dentre outras informações.   

O módulo 2 refere-se a informações pessoais do preso, como dados pessoais e 

criminais relativos ao seu ingresso prisional; já o módulo 3 aborda informações processuais 

referentes ao processo criminal do preso, de maneira que esse módulo seja desenvolvido para 

permitir a interface com os sistemas judiciais estaduais.     

Os demais módulos estão previstos para até dezembro de 2017. Nesse diapasão, o 

módulo 4 trata da gestão prisional: busca proporcionar a gestão da unidade com relação à 

população prisional, agendas de audiências e de atividades internas.    
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O módulo 5, por sua vez, refere-se ao módulo de inteligência, que trabalha com 

informações sigilosas do preso e sua convivência no interior do presídio e vinculação a outros 

detentos.  

Além disso, o Plano Nacional de Segurança Pública busca junto às Defensorias 

Públicas a realização de “Força Tarefa de Defensores Públicos”, a fim de que sejam 

analisados os processos dos presos provisoriamente pelo cometimento de crimes sem 

violência ou grave ameaça, exceto porte ilegal de arma e crimes de corrupção, inclusive com a 

realização de convênio entre o MJC e as Defensorias.  

Acrescente-se, ainda, a análise com o Poder Judiciário da viabilidade da implantação 

de “Mutirão de Audiência de Custódia” com o exame da situação jurídica das pessoas presas 

provisoriamente; caso seja viável a concessão da liberdade provisória pelo Poder Judiciário, o 

MJC colocará à disposição “monitoramento eletrônico – tornozeleiras”, e programas de 

inserção social do MJC, como acompanhamento individualizado com presença de articulador 

para cada 20 pessoas e encaminhamento a curso profissionalizante.    

Há previsão, ainda, da construção de 5 presídios federais integralmente equipados com 

sistema de segurança com capacidade para 220 presos de alta periculosidade. Foram 

repassados R$ 800 milhões em 29 de dezembro de 2016 aos Estados para a construção de 

penitenciárias e abertura de 20 a 25 mil vagas.  

Outros 400 milhões de reais foram repassados aos Estados em 29 de dezembro de 

2016, para aquisição de equipamentos, scanners, raios-x e armamento. Houve autorização 

para repasse aos Estados de R$ 150 milhões para bloqueadores, de R$ 80 milhões para 

scanners e de R$ 72 milhões para aquisição de tornozeleiras.  
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4 MEIO AMBIENTE CARCERÁRIO SUECO 

 

Após o exame do caótico sistema prisional brasileiro (até mesmo com o estudo das 

principais propostas de soluções), o presente capítulo analisará a exitosa política carcerária da 

Suécia.  

 

4.1 Disposições gerais 

 

Ary Sarubbi e Afonso Celso F. Rezende estiveram na Europa para, dentre outros 

objetivos, identificar traços comuns aos estabelecimentos prisionais europeus. Em vista disso, 

relatam: 

 

Há o firme propósito das autoridades em se tratar o preso com dignidade e respeito, 

não se admitindo qualquer discriminação social, racial ou religiosa, bem mesmo 

porque fica ciente de todo o processo de sua recuperação, podendo até emitir 

opiniões a respeito do tratamento que lhe é imposto enquanto recluso.  

As suas relações com a família sucedem-se normalmente, respeitadas as disposições 

internas do estabelecimento, uma vez que há o entendimento de que estes contatos 

irão auxiliar na aplicação do trabalho e treinamento durante a estada na prisão. No 

relacionado ao poder judiciário, o apenado tem condições de enviar consultar, 

requerimentos e apelos por escrito de próprio punho, à feição de um ofício feito por 

um advogado.      

 No correspondente às recreações, lazeres e esporte, tais ocupações não são 

consideradas como sendo simples passatempo, distração ou quebra de monotonia, 

pois deve a direção permitir ao detento aprender a ocupá-los com inteligência.  

Existe assistência de uma equipe médico-social, através de animações teatrais, 

conferências, aprendizado de música, cantos em coral, círculos de estudo, realização 

de espetáculos e cinema uma vez por semana, noites culturais de inverno, 

radiotransmissão interna, confecção de jornais locais, alguns trabalhos livres nas 

celas, oficinas de trabalhos manuais e salas de hobby. As atividades esportivas são 

realizadas em ginásios cobertos ou não: prática do futebol, basquete, voleibol, 

atletismo e outras, até mesmo com a participação de visitantes em competições.  

Com relação ao ensino, também uma diretriz invejável, uma vez que o preso recebe 

ensinamentos condicionados ao seu temperamento. Existem setores especiais 

coordenados e dirigidos por bacharéis no ensino primário profissionais no assunto, 

orientados a melhorar a formação escolar do detento, organizando cursos de 

desenvolvimento e colocados à disposição durante os períodos diurno e noturno, 

inclusive bibliotecas sempre modernizadas. 

A colaboração externa (do meio social) para esse aprendizado é bastante motivada, o 

mesmo acontecendo com relação aos detentos mais instruídos e competentes que 

auxiliam no desenvolvimento dessa tarefa. No campo profissional, o preso 

inexperiente, mais conhecido como aprendiz, tem condições de conhecer e assimilar 

os seguintes ofícios: compositor, tipográfico, mecânico de carros e máquinas 

agrícolas, montador eletricista, pedreiro, cozinheiro, padeiro, entre outros, existindo, 

para uma dessas profissões, um mestre em aprendizagem quanto aos afazeres 

práticos e técnicos.  

Após a conclusão dos cursos, o detento passa a receber mais financeiramente pelos 

trabalhos efetuados como incentivo ao estudo, e mesmo porque passa a sobrepensar 

numa formação profissional mais avançada e obter condições de se manter melhor 

enquanto preso, face às despesas por compra de coisas que a prisão não oferece 

naturalmente, tais como cigarros, pasta de dentes, sabonete e frutas. Nas cadeias da 
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Europa também existem cursos para línguas e matemática à disposição de cada 

preso.  

Os religiosos encarregados dos serviços pastorais ficam à disposição de qualquer 

preso, cuidando, dentro da instituição, unicamente dos aspectos moral e religioso, 

mas pode ainda o detento recorrer-se a religiosos externos, que não os do 

estabelecimento. Como existe um grande respeito pelo segredo profissional, a 

segurança e disciplina nada sofrem com isso. Os pastores, protestantes e padres 

católicos exercem relações com a família do recluso tornando possível mais 

conhecimento sobre seu comportamento anterior.  

Para o dirigente europeu, o trabalho no estabelecimento prisional não é concebido 

como sendo uma punição, tampouco como mero passatempo, mas como elemento 

essencial na reeducação do homem. Nas prisões europeias o recluso tem o direito e 

dever de trabalhar (limitado a 08 horas, segundo a legislação) sem procedimentos 

coercitivos, principalmente ao interno preventivo, e na medida do possível, indicado 

para determinado serviço de acordo com sua aptidão ou talento.  

Em cada país, o regulamento do trabalho penitenciário é adequado à própria lei 

orgânica geral penitenciária, sendo considerado uma necessidade de identificação 

como atividade laboral livre. Todavia, mantém participação com os esquemas 

externos de trabalho, com respeito aos direitos e obrigações e amparados 

fundamentalmente pelo estatuto dos trabalhadores (que persegue por uma na não 

distinção entre trabalho penitenciário e aquele realizado fora do seu âmbito, tudo 

com a expectativa de se construir um sistema harmônico e unitário com 

desenvolvimento geral da atividade penitenciária. Procura-se, incessantemente, 

como se viu, por uma identidade entre o trabalho realizado pelos internos no mundo 

livre com aqueles trabalhadores não-condicionados pela privação de liberdade.  

Os estabelecimentos absorvem a preferência do detento por determinado serviço, 

pois, assim, não se criam possibilidades de atrito entre ele e a direção, como, por 

exemplo, numa prisão na Inglaterra, onde foram encontrados presos confeccionando 

livros pelo método Braille para cegos e noutra, onde todos os sinais de trânsito para 

as cidades eram feitos pelos detentos. Nota: na Inglaterra não existe concorrência 

comercial esse tipo de serviço.  

A remuneração é fixada como taxa diária ou pagamento por peça elaborada, sendo o 

montante do seu salário informado todo final do mês através de extrato bancário em 

seu nome. (SARUBBI; REZENDE, 1997, p. 53). 

 

Além disso, permite-se que o preso trabalhe externamente, desde que não lhe tenha 

sido imposta pena grave e tenha a confiança da direção da instituição prisional. Quando 

incapacitado para a atividade laboral, o preso recebe uma verba diária para as suas despesas, 

sendo que possui absoluto controle sobre o dinheiro obtido com o seu trabalho. De um modo 

em geral, a boa conduta profissional é considerada requisito indispensável no processo de 

recuperação. (SARUBBI; REZENDE, 1997, p. 55). 

Acrescente-se, ainda, que o pagamento em dinheiro aos presos é a metade da mínima 

remuneração para o trabalho. Na conta bancária, aberta em nome do preso, o crédito é 

distribuído em 03 (três) partes: uma para a família, outra para uma conta poupança (possibilita 

ao preso condições financeiras de subsistência, caso não consiga emprego imediatamente após 

a saída da prisão) e a última para a aquisição de materiais que a unidade prisional não é 

obrigada a fornecer. (SARUBBI; REZENDE, 1997, p. 55). 

Outra característica significativa nas prisões do velho mundo é a quantidade de 

presos ocupados em serviços essenciais nas próprias unidades prisionais (setor tipográfico, 
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arquivos e publicações governamentais em encadernação de livros e de revistas, confecção de 

roupas, marcenarias, afazeres domésticos). (SARUBBI; REZENDE, 1997, p. 55). 

Conquanto se reconheça a existência de exceções como a Rússia, a Europa possui os 

países com o menor índice de presos a cada 100 mil habitantes. No topo estão os países 

escandinavos: Suécia (53 presos/100 mil habitantes), Noruega (74/100 mil habitantes) e 

Dinamarca (59/100 mil habitantes), conforme dados da International Centre for Prision 

Studies.  

Em alguns países europeus, o sistema penitenciário tem capacidade ociosa, com celas 

disponibilizadas, inclusive, para aluguel. Nesse sentido, conforme João Ozório de Melo relata, 

a Noruega consegue um índice de reabilitação em torno de 80%: 

 

A ação criminal contra o ativista de extrema-direita Anders Behring Breivik 

despertou a atenção dos americanos e do mundo para as "prisões de luxo" da 

Noruega. No princípio, os americanos ficaram horrorizados com a ideia de que o 

‘monstro da Noruega’ fosse parar em um estabelecimento correcional, cujas celas 

são bem melhores do que qualquer dormitório universitário dos Estados Unidos. 

Uma apresentadora de uma emissora de TV repetiu a zombaria que mais se ouvia no 

país: ‘Eu quero ir para a Noruega cometer um crime’. Mas as autoridades 

norueguesas se explicaram a jornalistas americanos e ingleses. Hoje, os proponentes 

da reforma do sistema prisional dos EUA, há muito debatida, miram-se no exemplo 

da Noruega. Em termos de resultados, os obtidos pela Noruega são bem 

melhores. [...] A prisão de Halden foi projetada para incorporar a ideia que os 

noruegueses têm de execução penal, diz a Time Magazine. A pena é a privação da 

liberdade. Não é o tratamento cruel, que só torna qualquer pessoa em criminoso 

mais endurecido, diz o governador de Halden. O objetivo é a reabilitação, não a 

vingança. Mas, os esforços de reabilitação não são exclusivos do sistema. Os 

detentos são obrigados a mostrar progressos nos treinamentos de qualificação 

profissional e de reabilitação, para ter direito a desfrutar das "prisões mais humanas 

do mundo". Se, ao contrário, quebrarem as regras ou se recusarem a fazer sua parte 

nos esforços de reabilitação, podem regredir para prisões tradicionais. (MELO, 

2012).   

 

Nesse contexto, o sistema penitenciário norueguês já foi chamado de “utopia das 

prisões”, conforme relatado pelo site BBC Brasil: 

 

De fato, o sistema penitenciário da Noruega já foi descrito por visitantes e analistas 

como ‘a utopia das prisões’. Duas instituições carcerárias do país preferem usar 

outras denominações: ‘A mais humana das prisões’ e ‘O cárcere mais agradável (do 

mundo)’.Na ilha de Bastoey, no sul de Oslo, por exemplo, os detentos podem 

caminhar ao redor de uma prisão que parece um povoado cercado por sítios. Lá 

praticam esqui, cozinham, jogam tênis e cartas. Possuem uma praia particular e 

cuidam da balsa que faz a ligação com a ilha. À tarde, quando a maioria dos 

funcionários da cadeia vai embora, ficam apenas poucos guardas para cuidar dos 115 

prisioneiros. (POR QUE A NORUEGA..., 2016). 

 

Já a Suécia fecha presídios como relatado por Rodrigo Fernandes: 
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O número de presidiários na Suécia, que vinha caindo em cerca de 1% ao ano desde 

2004, caiu em 6% de 2011 para 2012 e deve registrar declínio semelhante este ano e 

no ano que vem. 

Como resultado, o serviço penitenciário este ano fechou prisões nas cidades de Aby, 

Haja, Bashagen e Kristianstad, duas das quais devem ser provavelmente vendidas e 

as duas outras transferidas a outras instituições governamentais para uso temporário. 

Oberg declarou que embora ninguém saiba ao certo por que caiu tanto o número de 

detentos, ele espera que a abordagem liberal adotada pela Suécia quanto às prisões, 

com forte foco na reabilitação de prisioneiros, tenha influenciado o resultado ao 

menos em alguma medida. 

Em artigo de opinião para o jornal sueco “DN”, no qual ele anunciou o fechamento 

das prisões, Oberg declarou que a Suécia precisava trabalhar com mais afinco na 

reabilitação de prisioneiros, e fazer mais para ajudá-los quando retornam à 

sociedade. 

Os tribunais suecos vêm aplicando sentenças mais lenientes a delitos relacionados às 

drogas, depois de uma decisão do supremo tribunal do país em 2011, o que explica 

ao menos em parte a queda súbita no número de novos presidiários. De acordo com 

Oberg, em março deste ano havia 200 pessoas a menos por crimes relacionados a 

drogas na Suécia do que em março do ano passado. 

Os serviços penitenciários suecos preservarão a opção de reabrir duas das prisões 

desativadas, caso o número de detentos volte a subir. 

‘Não estamos em momento que permita concluir que essa tendência persistirá em 

longo prazo e que o paradigma mudou”, disse Oberg. “O que temos certeza é de que 

a pressão sobre o sistema de justiça criminal caiu acentuadamente nos últimos anos’. 

Hanns Von Hofer, professor de criminologia na Universidade de Estocolmo, disse 

que boa parte da queda no número de detentos pode ser atribuída a uma recente 

mudança de política que favorece regimes de liberdade vigiada de preferência a 

sentenças de prisão em caso de pequenos roubos, delitos relacionados a drogas e 

crimes violentos. (ORANGE, 2013).  

 

Conforme dados do International Centre for Prision Studies, estão atualmente no 

sistema prisional sueco 5.245 presos, com 79 unidades prisionais e uma capacidade 

ocupacional para 6.228 presos (em 1º/1/2016). Nesse sentido, o sistema prisional sueco 

apresenta taxa de ocupação de 84,2%.  

Entre 2004 e 2014, houve uma redução de 1.151 presos, conforme dados do 

International Centre for Prision Studies abaixo mencionados: 

 

TABELA 1: Número de presos no sistema prisional sueco 2000-2014. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.prisonstudies.org/country/sweden. Acesso em: 20 maio 2017. 

 

http://www.prisonstudies.org/country/sweden
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Os exitosos resultados da política carcerária sueca são atribuídos à crença na 

reabilitação dos presos, e não na punição. Nesse sentido, reportagem da Revista Abril: 

 

A Suécia passa por uma drástica queda no número de prisões nos últimos dois anos 

e, por esse motivo, as autoridades decidiram fechar quatro penitenciárias e um 

centro de detenção, informa reportagem do jornal britânico The Guardian. [...] O 

serviço penitenciário sueco fechou presídios em quatro cidades: Aby, Haja, 

Bashagen e Kristianstad. Dois desses prédios devem ser vendidos para a iniciativa 

privada e os outros dois devem abrigar temporariamente outras instituições estatais. 

O número de detentos na Suécia vinha sendo reduzido em cerca de 1% ao ano desde 

2004. Entre 2011 e 2012, a redução ampliou para 6% ao ano, taxa que deve ser 

mantida em 2013 e 2014. Oberg declarou que a abordagem liberal adotada pela 

Suécia quanto às prisões, com prioridade na reabilitação de prisioneiros e trabalhos 

voluntários, influenciou a queda de ocupação no sistema prisional do país. 

Tribunais suecos vêm adotando penas mais brandas para crimes relacionados com 

drogas após uma decisão da Suprema Corte em 2011, explicando, pelo menos, parte 

da queda brusca do número de detenções. 

O governo sueco, no entanto, vai manter a opção de reabrir pelo menos duas das 

prisões fechadas se o número de detentos voltar a crescer. (SUÉCIA..., 2013). 

 

Na Europa, segundo Ary Sarubbi e Afonso Celso Rezende, de modo geral há traços 

comuns bem definidos, conforme mencionam nos seguintes termos:   

 

O sistema em si pouco difere de um país para outro, sendo que as diferenças existem 

por ocasião do cumprimento da pena pelo sentenciado. No geral, as instituições 

penais no velho mundo incluem prisões abertas e fechadas, algumas para jovens e 

outras caracterizadas como colônias agrícolas, à semelhança de “fazendas”. Uma das 

maiores vantagens do processo está justamente no fato de que as condições de vida 

das pessoas de que ali vivem, correspondem tanto quanto possível à vida normal e a 

pena é cumprida de tal forma que o castigo envolve somente a perda de liberdade e, 

se utilizando outros tipos de restrições, são para a segurança e manutenção da ordem 

nas instituições. Os presos não são sacrificados e a meta é justamente fazer-se o 

possível para que ocorra um reengajamento social e plenamente recuperados, 

levando-se em consideração as heranças psicossociais-econômicas de cada um, 

existindo, no entanto, previsão das desvantagens causadas pela perda da liberdade. O 

preso ao chegar à prisão logo é informado dos seus direitos e deveres. Caso não 

conheça o idioma local, recebe um exemplar do regulamento interno na língua que 

lhe seja mais acessível e tem autorização para manter contatos com as autoridades 

para maiores esclarecimentos. Logo depois da revisão médica e caso seja constatada 

alguma deficiência física ou mental, é encaminhado para tratamento, podendo 

comunicar-se com a família informando em qual presídio ocorreu o seu 

recolhimento. Recebe todo o vestuário a que tem direito – para trabalho, recreio e de 

cama – até mesmo aquele que irá utilizar quanto tiver que comparecer aos tribunais. 

Poderá cuidar de seus interesses pessoais, mesmo os econômicos, desde que sejam 

compatíveis com o silêncio, ordem e segurança do estabelecimento. A seleção do 

pessoal de segurança é muito rigorosa. Os candidatos são submetidos a vários tipos 

de avaliações sobre sua formação profissional, conhecimentos gerais, qualidades 

morais e saúde, especialmente a resistência nervosa. Todos aqueles que são 

contratados recebem um curso técnico e prático, inclusive cultura geral, direito 

penal, processo penal, execução de pena, psicologia e tratamento dos delinquentes e 

cultura física. Existem também servidores especializados na assistência as famílias 

dos presos e outros que prestam amparo a ex-detentos quando do reengajamento 

social. Cada preso, de modo geral, fica em cela individual (90% dos alojamentos), 

pois é rigorosa a separação entre um e outro detido, existindo uma divisão por idade, 

saúde e periculosidade, sendo os restantes colocados em recintos para duas pessoas. 
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Excepcionalmente sucede o encarceramento de 3 ou mais indivíduos, somente se 

não houver disponibilidade (o que é muito raro), ou se for por alguma recomendação 

sob o ponto de vista de saúde ou tratamento. O detento “problema” ou conhecido 

como “arma questões” poderá ser colocado em regime de confinamento solitário por 

razões disciplinares e segurança com vários controles durante o dia – caso for 

necessário ou para se evitar alguma influência prejudicial sobre os demais ali 

também sob prisão e, caso ocorrente, estará sujeito a punições mais severas. 

(SARUBBI; REZENDE, 1997, p. 51) 

 

Na Suécia, há duas normas principais que regulam especificamente o sistema 

prisional: o Act on Imprisonment e o The Administrative Procedure Act, que serão 

examinadas a seguir.  

 

4.2 Act on Imprisonment e The Administrative Procedure Act 

 

O Act on Imprisonment é considerado a “Lei sobre a prisão” na Suécia. Em geral, trata 

de diversos assuntos prisionais, tais como colocação, ocupação e remuneração, lazer, bens 

pessoais, associação e separação, visitas e outras formas de contato, controle especial e 

medidas coercitivas, saúde e assistência médica, licença e outras estadias fora da prisão, 

medidas especiais de libertação provisória, advertências, liberdade condicional, decisões e 

recursos.  

 

The scope and contents of the Act 

Section 1 

This Act contains provisions on the enforcement of sentences of imprisonment in 

prisons. The 

provisions relate to 

– placement (Chapter 2), 

– occupation and remuneration (Chapter 3), 

– leisure (Chapter 4), 

– personal possessions (Chapter 5), 

– association and separation (Chapter 6), 

– visits and other forms of contacts (Chapter 7), 

– special control and coercive measures (Chapter 8), 

– health and medical care (Chapter 9), 

– leave and other temporary stays away from prison (Chapter 10), 

– special preparatory release measures (Chapter 11), 

– warnings and postponement of conditional release (Chapter 12) and, 

– decisions and appeals, etc. (Chapters 13–15). 

 

Section 2 

A prisoner may be allowed to stay away from prison in accordance with Chapter 9, 

Section 1,Chapter 10 Sections 1–4 and Chapter 11, Section 1. 

The transportation of a prisoner outside the prison under arrangements made by the 

Prison and Probation Service for the purpose of carrying out a decision taken in 

accordance with this Act shall not be considered as a stay away from prison. 

Chapters 2-10 are not applicable during a stay away from prison in accordance with 

Chapter 11,Section 1, first paragraph, (2)-(4). 

 



61 

 

Section 3 

Provisions concerning when a prison sentence may be enforced and how the time for 

enforcement shall be reckoned are contained in the Act on the Reckoning of Time 

under Punishment, etc. (1974.202). 

 

Enforcement objectives and organisation 

Section 4 

Every prisoner shall be treated with respect for his or her human dignity and with 

understanding for the special difficulties associated with the deprivation of liberty. 

 

Section 5 

Enforcement shall be devised so as to facilitate the prisoner's adjustment in the 

community and counteract negative consequences of deprivation of liberty. 

Enforcement shall, so far as possible and without neglecting the requirement to 

protect the community, focus especially on measures intended to prevent re-

offending. An individual enforcement plan shall be drawn up for each prisoner. 

Enforcement shall be planned and devised after consultation with the prisoner and in 

collaboration with the relevant authorities. (SUÉCIA, 2011).2 

                                                           
2O escopo e o conteúdo da lei 

Seção 1 

Esta Lei contém disposições sobre a execução de sentenças de prisão nas prisões. 

As disposições referem-se a 

– colocação (capítulo 2) 

– ocupação e remuneração (capítulo 3) 

– lazer (capítulo 4) 

– bens pessoais (capítulo 5) 

– associação e separação (capítulo 6) 

– visitas e outras formas de contato (capítulo 7) 

– controle especial e medidas coercitivas (capítulo 8) 

– saúde e cuidados médicos (capítulo 9) 

– saídas e outras permanências temporárias fora da prisão (capítulo 10) 

– medidas de preparação especial para solturas (capítulo 11) 

– avisos e adiamentos da libertação condicional (capítulo 12) e 

– decisões, apelações, etc. (capítulos 13 e 15). 

–  

Seção 2 

Ao prisioneiro é permitida a saída da prisão de acordo com o capítulo 9, seção 1, capítulo 10, seções 1 a 4, e 

capítulo 11, seção 1. 

O transporte de prisioneiros fora da prisão organizado pela Prisão e pelo Serviço de Condicional com o intuito de 

levar a cabo uma decisão tomada com base nesta Lei não será considerado saída da prisão.  

Os capítulos 2 e 10 não são aplicáveis durante saídas da prisão consoante o capítulo 11, seção 1, primeiro 

parágrafo (2)-(4) 

 

Seção 3 

As disposições relativas ao momento em que uma pena de prisão pode ser aplicada e como o tempo de execução 

deve ser contado estão contidas na Lei de Reconhecimento de Tempo sob Punição, etc. (1974, p. 202). 

Objetivos da execução e organização 

Seção 4  

Todo prisioneiro deve ser tratado com respeito sob os preceitos da dignidade humana e com a compreensão das 

dificuldades especiais associadas à privação da liberdade. 

 

Seção 5 

A execução deve conter esforços para facilitar a adaptação do prisioneiro à comunidade e mitigar as 

consequências negativas da privação da liberdade. A execução deve, na medida do possível e sem negligenciar a 

obrigação de proteger a comunidade, concentrar-se especialmente nas medidas destinadas a prevenir a 

reincidência. Um plano de execução individual deve ser elaborado para cada prisioneiro.  

A execução deve ser planejada e elaborada após consulta do prisioneiro e em colaboração com as autoridades 

competentes. (Tradução nossa). 
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A Seção 4 do referido Ato é uma das principais normas, pois estabelece expressamente 

que todo prisioneiro deve ser tratado com respeito pela sua dignidade humana e com 

compreensão. Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana é um princípio que norteia todo o 

Ato, de maneira que são previstas medidas que possibilitem ao preso a reinserção social, tais 

como trabalho, educação, consciência da responsabilidade, contato com a família. 

Outro dispositivo norteador do mencionado Ato está contido na seção 6, nos seguintes 

termos: 

 

Section 6 

Enforcement may not entail limitations of the prisoner’s liberty other than those that 

follow from this Act or are necessary to maintain good order or security.  

A control or coercive measure may only be used if it is reasonably proportionate to 

the objective of the measure. If a less intrusive measure is sufficient it shall be used. 

(SUÉCIA, 2011).3 

 

Nesse artigo consta que a execução penal não pode implicar limitações à liberdade do 

prisioneiro além das que resultam na perda de privação de liberdade. Outro destaque do 

referido ato normativo trata da previsão do uso do princípio da proporcionalidade.    

Além do Act on Imprisonment, outro ato normativo relevante é o The Administrative 

Procedure Act. Insta destacar a previsão da efetivação da acessibilidade das autoridades 

administrativas, bem como a interação contínua entre as referidas autoridades suecas: 

 

Section 1 

This Act applies to the handling of matters by the administrative authorities 

and the handling of administrative matters by the courts. The provisions of 

Sections 4–6 also apply to other kinds of administrative activity within these 

authorities. Section 22a contains provisions on appeals and on the requirement for 

leave to appeal to a Court of Administrative Appeal. 

Act (1998:386) 

Section 2 

Sections 31–33 prescribe limitations in the scope of the Act with regard to the 

activities of certain authorities. 

Section 3 

Where an act or an ordinance contains a provision that is inconsistent with this Act, 

that provision shall prevail. 

The provisions on appeals in this Act shall, however, always apply if it is 

necessary in order to provide for everyone’s right to a fair trial in the determination 

of their civil rights or obligations as laid down in Article 6.1 of the European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 

Act (2006:306) 

                                                                                                                                                                                     
 
3Seção 6 

A execução não pode implicar limitações à liberdade do prisioneiro que não as previstas nesta Lei ou necessárias 

para manter a ordem ou a segurança. Medidas de controle ou de coerção devem ser usadas apenas se 

razoavelmente proporcionais ao objetivo da medida. Se medida menos intrusiva for suficiente, deverá ser usada. 

(Tradução nossa). 
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Service-duties of the authorities 

Section 4 

Each authority shall provide information, guidance, advice and similar assistance to 

all persons concerning matters falling within the scope of its functions. 

The assistance shall be given to the extent that is deemed appropriate with regard to 

the nature of the matter, the person’s need of assistance and the activity of the 

authority. 

Enquiries made by people shall be answered as soon as possible. If someone by 

mistake refers to the wrong authority the authority should set 

him right. 

The 1986 Administrative Procedure Act 

Section 5 

The authorities shall receive visits and accept telephone calls from people. 

Where particular times for this have been decided, the public shall be informed 

about them in an appropriate way. 

The authorities shall also ensure that people are able to contact them by telefax and 

electronic mail, and that they can reply in the same way. 

An authority shall remain open for at least two hours on each normal working 

day, Monday–Friday, to be able to receive and register official documents 

and to be able to receive requests for the production of official documents that are 

kept by the authority. However, this does not apply if such day is Midsummer Eve, 

Christmas Eve or New Year’s Eve. Act (2003:246) 

Cooperation between authorities 

Section 6 

Every authority shall assist other authorities within the framework of its own 

activity. General requirements with regard to the handling of matters 

Section 7 

Each matter to which a person is a party shall be handled as simply, rapidly and 

economically as is possible without jeopardising legal security. In its handling of 

matters, the authority shall avail itself of the opportunity of obtaining information 

from and the views of other authorities, if there is a need to do so. 

The authority shall aim at expressing itself in an easily understandable way. 

The authority shall also by other means make matters easy for the people with whom 

it deals. 

Interpreter 

Section 8 

When an authority is dealing with someone who does not have a command of 

the Swedish language or who has a severe hearing impairment or speech 

impediment, the authority should use an interpreter when needed. (SUÉCIA, 1986).4 

                                                           
4Seção 1 

Esta Lei se aplica no manejo de assuntos de interesse das autoridades administrativas e no manejo de questões 

administrativas dos tribunais. O conteúdo das seções 4 e 6 aplica-se também a outros tipos de atividades 

administrativas juntamente a essas autoridades. A seção 22a contém disposições sobre recursos e sobre o 

requisito da autorização para recurso para um tribunal de apelação administrativo. Lei (1998,p. 386). 

Seção 2 

As Seções 31 e 33 apresentam limitações no âmbito da Lei aplicáveis às atividades de certas autoridades. 

Seção 3 

Quando um ato ou uma disposição contém uma disposição incompatível com esta Lei, essa disposição 

prevalecerá. As disposições relativas aos recursos nesta Lei, no entanto, sempre se aplicam se necessárias para 

garantir o direito de todos a um julgamento justo na determinação dos seus direitos ou obrigações civis, 

conforme estabelecido no Artigo 6.1 da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais. 

 

Deveres das autoridades em serviço 

Seção 4 

Cada autoridade deve fornecer informações, orientações, assessoria e assistência similar a todas as pessoas em 

assuntos abrangidos pelo âmbito de suas funções. 

A assistência deve ser dada na medida em que se considere apropriada em relação à natureza do assunto, à 

necessidade de assistência da pessoa e à atividade da autoridade. 
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Diante do exposto, extrai-se que os referidos atos normativos estão em conformidade 

com a Constituição sueca e com a Convenção Europeia de Direitos Humanos ao prever (no 

âmbito normativo) e ao efetivar (no plano fático) princípios fundamentais como o da 

dignidade da pessoa humana, o da proporcionalidade, o da informação e o da acessibilidade.  

 

4.3 Baixo índice de reincidência 

 

A jornalista brasileira Cláudia Wallin fez reportagem sobre as prisões suecas que está 

disponível no youtube. Inicialmente, Wallin foi até o principal estabelecimento prisional 

sueco, Anstalten Kumla, a fim de demonstrar a exitosa política carcerária sueca, que não 

acredita na punição como instrumento de reintegração do preso à sociedade. Nesse sentido, a 

política carcerária sueca considera que a perda do direito de liberdade já é uma restrição 

                                                                                                                                                                                     
As consultas feitas pelas pessoas devem ser respondidas o mais rápido possível. Se alguém por erro se refere à 

autoridade errada, a autoridade deve corrigi-lo. 

 

Lei de Procedimento Administrativo de 1986 

Seção 5 

As autoridades devem receber visitas e aceitar chamadas telefônicas de pessoas. 

Quando determinados horários para esse fim forem decididos, o público deve ser informado sobre eles de forma 

adequada. 

As autoridades também devem garantir que as pessoas possam contatá-las por fax e correio eletrônico, e que elas 

possam responder da mesma maneira. 

Uma autoridade deve permanecer disponível por pelo menos duas horas em cada dia de trabalho normal, 

segunda a sexta-feira, para poder receber e registrar documentos oficiais e para poder receber pedidos para a 

produção de documentos oficiais que são mantidos pela autoridade. No entanto, isso não se aplica a véspera de 

verão, véspera de Natal ou véspera de Ano Novo. Lei (2003, p. 246). 

 

Cooperação entre autoridades 

Seção 6 

Toda autoridade deve auxiliar outras autoridades no âmbito da sua própria 

atividade.  

 

Requisitos gerais relativos ao tratamento de assuntos 

Seção 7 

Cada questão em que uma pessoa é parte deve ser tratada de forma simples, rápida e econômica, na medida do 

possível, sem comprometer a segurança jurídica. No tratamento de assuntos, a autoridade deve aproveitar a 

oportunidade de obter informações e as opiniões de outras autoridades, se houver necessidade de fazê-lo. 

A autoridade deve procurar expressar-se de maneira facilmente compreensível. 

A autoridade também deve, por outros meios, tornar as coisas fáceis para as pessoas com quem trata. 

 

Intérprete 

Seção 8 

Quando uma autoridade está lidando com alguém que não domina o idioma sueco ou que tenha uma deficiência 

auditiva severa ou impedimento de fala, a autoridade deve usar um intérprete quando necessário. (Tradução 

nossa). 
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extrema ao preso, de maneira que os encarcerados tenham na prisão condições para se 

tornarem melhores e mais capacitados ao saírem das unidades prisionais. 

De modo geral, as prisões suecas são centros de tratamento e de treinamento; nas salas 

de aula, são oferecidos cursos até universitários e profissionalizantes, com celas individuais. 

Além disso, aposta-se no trabalho produtivo dos presos (made in jail), móveis, brinquedos, 

plásticos, equipamentos eletrônicos, produção de leite, de carne e de vegetais, serviços de 

lavanderia, sendo que os presos ganham em torno de 2 reais por hora pelo trabalho realizado. 

O lucro com a venda dos materiais produzidos na prisão é utilizado, por exemplo, no 

melhoramento das unidades prisionais. (WALLIN, 2017).  

Acrescente-se, ainda, que um dos objetivos da política carcerária sueca é possibilitar 

que os presos saiam da prisão já com emprego fixo, de modo que, para isso, são oferecidos 

vários cursos de capacitação.  

A unidade prisional de Kumla é considerada o maior estabelecimento de segurança 

máxima do país. Possui caminhos subterrâneos, com dois complexos penitenciários, com 

amplo monitoramento (cercado, inclusive, por barreiras eletrificadas), a fim de evitar eventual 

fuga dos presos. (WALLIN, 2017). 

Conquanto Kumla seja estabelecimento prisional que praticamente impossibilite a 

fuga dos presos, oferece instalações dignas aos encarcerados com quadras de esporte, salas de 

ginástica, piscina, biblioteca, celas individuais com TV por satélite com multicanais. Os 

guardas em Kumla não portam arma de fogo, utilizando, caso necessário, spray de pimenta. 

(WALLIN, 2017).  

Já a unidade prisional em Apstuna é uma das 15 prisões abertas da Suécia, local onde 

estão presos considerados não violentos e detentos transferidos de outras unidades prisionais 

por bom comportamento. Não há muros, e somente um bosque e um lago marcam os limites 

da prisão. As janelas são vidros. As celas não têm cadeado, e os presos têm a chave do próprio 

quarto, de maneira a impor responsabilidade a eles (trabalhar, estudar, participar da rotina da 

prisão, de treinamentos de culinária e economia doméstica). À noite em Apstuna, apenas as 

portas dos pavilhões são trancadas. (WALLIN, 2017).     

Conforme a política prisional sueca, os presos em Apstuna são monitorados por meio 

de tornozeleiras eletrônicas. Referida unidade prisional, contudo, sai mais barata aos cofres 

públicos. O índice de fuga é baixo, sendo que, numa eventualidade de fuga, caso o fugitivo 

seja capturado, será transferido para presídio com maior rigidez, ou seja, com muros, grades e 

cadeados. (WALLIN, 2017) 
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Já em Gruvberget, no centro da Suécia, há hotel para que os prisioneiros que 

apresentam bom comportamento possam gozar férias por duas semanas, duas vezes por ano. 

Lá praticam atividades como passear de barco, fazer pescaria. Uma das ideias do referido 

hotel é fortalecer os laços familiares dos presos, uma vez que consideram que, quanto mais 

perto da família, mais longe do crime estarão. (WALLIN, 2017).   

De um modo em geral, não ocorre mistura entre presos, sendo que todos são inicial e 

rigorosamente examinados por médicos e direcionados para unidades especializadas. Em 

regra, as celas são individuais e seguras, salvo aquelas que abrigam até 03 presos, desde que 

não sejam considerados perigosos. (SARUBBI; REZENDE, 1997, p. 67). 

Além disso, a quantidade de funcionários nas unidades prisionais suecas atinge em 

torno de 30 % dos presos. Isso decorre de reformas nos cuidados dos presos efetivadas a partir 

de 1973 pelo governo da Suécia. Na ocasião, após uma série de estudos quanto à matéria, 

deliberou-se pela elaboração de um ato uniforme no tratamento correcional em instituições, 

sob o lema work and study permits. (SARUBBI; REZENDE, 1997, p. 67). 

Quanto à estrutura, existem estabelecimentos que foram construídos com arquitetura 

especial sem as características das unidades prisionais tradicionais, sendo que não possuem 

paredes de prisão e nem barras de ferro nas janelas: busca-se um ambiente comunitário. 

(SARUBBI; REZENDE, 1997, p. 67). 

Conforme exposto, os estabelecimentos prisionais suecos oferecem condições para 

que os prisioneiros tenham reais possibilidades de recuperação, a fim de que possam ser 

reintegrados à sociedade, em conformidade com o disposto na Convenção Europeia de 

Direitos do Homem, especialmente no que se refere à tutela dos direitos e liberdades 

fundamentais, conforme exposto pelo relatório do Ministério da Justiça Sueco (Regeringen): 

 

La responsabilidad de que los derechos humanos no sean violados corresponde al 

parlamento, al gobierno y a todas las actividades estatales, regionales y municipales. 

El objetivo del gobierno a largo plazo es garantizar el pleno respeto de los derechos 

humanos en Suecia. En Suecia los derechos humanos están protegidos tanto por las 

leyes fundamentales como por otras leyes y decretos. Además el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales rige 

como ley en Suecia desde 1995. Hay también otros acuerdos internacionales entre 

estados que reivindican los derechos humanos. El trabajo del gobierno para fomentar 

y proteger los derechos humanos inspira todos los aspectos de la política nacional e 

internacional. El estado, el municipio y la diputación provincial deberán, entre otras 

cosas: • asegurar el respeto de las libertades fundamentales, tales como la libertad de 

expresión, la libertad de información y la libertad de reunión, • proteger a las 

personas contra los abusos, tales como la tortura y las detenciones preventivas 

arbitrarias, • garantizar las necesidades básicas, por ejemplo, la necesidad de 

vivienda y formación, • luchar contra la discriminación por razones de sexo, origen 
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étnico, religión o creencias, discapacidad, orientación sexual, edad, identidad 

transexual o expresiones discriminatórias.. (SUÉCIA, 2017).5 

 

Diante do exposto, a Suécia possui um dos mais baixos índices de reincidência, 

conforme estatísticas do Ministério da Justiça sueco demonstradas abaixo: 

TABELA 2: Índice de reincidência na Suécia. 

 

Fonte: Ministério da Justiça sueco. Disponível em: https://www.kriminalvarden.se/forskning-

och-statistik/statistik-och-fakta/aterfall/  Acesso em: 20 maio 2017. 

 

Conforme asseverado, o índice de reincidência penal na Suécia diminuiu 

consideravelmente entre 1994 e 2011, ou seja, foi de 39% em 1994 para 31% em 2011. Nesse 

sentido, referidos números refletem a exitosa política carcerária sueca.   

                                                           
5A responsabilidade de não violação dos direitos humanos é do parlamento, do governo e de todas as atividades 

estatais, regionais e municipais. O objetivo do governo a longo prazo é garantir o pleno respeito aos direitos 

humanos na Suécia. Na Suécia, os direitos humanos estão protegidos tanto pelas leis fundamentais, como por 

outras leis e decretos. Ademais, o Convênio Europeu para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 

Fundamentais vige como lei na Suécia desde 1995. Há também outros acordos internacionais entre Estados que 

protegem os direitos humanos. A tarefa do governo para fomentar e proteger os direitos humanos envolve todos 

os aspectos da política nacional e internacional. O estado, o município e as províncias deverão, entre outras 

coisas: – assegurar o respeito às liberdades fundamentais, tais como a liberdade de expressão, a liberdade de 

informação e a liberdade de reunião; – proteger as pessoas contra abusos, tais como tortura e detenções 

preventivas arbitrárias; – garantir as necessidades básicas, por exemplo, a necessidade de habitação e formação; 

– lutar contra a discriminação por sexo, origem étnica, religião ou crenças, incapacidade, orientação sexual, 

idade, transexualidade ou expressões discriminatórias. (Tradução nossa). 

https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/aterfall/
https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/aterfall/
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5 ANÁLISE COMPARATIVA DA SITUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

CARCERÁRIO NO BRASIL E NA SUÉCIA 

 

Examinam-se os opostos extremos. De um lado, o modelo carcerário sueco, que 

apresenta um dos mais baixos índices de reincidência penal do mundo e uma das mais baixas 

taxas de prisioneiros por 100 mil habitantes. De outro lado, o sistema prisional brasileiro, que, 

conforme decisão proferida pelo STF na ADPF número 347, está falido, constituindo-se numa 

violação massiva dos direitos fundamentais, e por isso considerado, inclusive, como estado de 

coisas inconstitucional.  

Além disso, a maioria (quase totalidade) das pesquisas sobre reincidência criminal no 

Brasil apontam altos índices que chegam, inclusive, a 70%, conquanto, ressalte-se, existir 

divergência sobre os dados diante da complexidade da expressão “reincidência penal”. 

Ainda que, conforme mencionado, sejam examinados os extremos, deve-se identificar 

semelhanças e diferenças entre os sistemas prisionais em comento, para que se possa, ao final, 

concluir pela eventual possibilidade de aplicação do modelo carcerário sueco como parâmetro 

para o meio ambiente carcerário brasileiro.    

 

5.1 Pontos em comum entre os sistemas carcerários brasileiro e sueco 

 

Os pontos em comum entre os sistemas brasileiro e sueco se situam na esfera 

normativa. Geralmente, conforme demonstrado, o sistema prisional sueco se fundamenta no 

princípio da dignidade humana e no princípio da proporcionalidade, baseando-se o modelo 

carcerário sueco essencialmente em celas individuais.  

A política carcerária sueca considera que a privação de liberdade do preso é uma 

severa restrição, de maneira que apenas a reabilitação, mediante o trabalho, a capacitação e o 

contato com a família podem melhorar o preso e possibilitar que seja reintegrado à sociedade 

em conformidade com a Constituição Sueca e com a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem.  

Nesse sentido, a legislação brasileira também prevê direitos e garantias fundamentais 

ao preso. Inicialmente, o inciso III do artigo 1º da CF traz o princípio da dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República Federativa do Brasil: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
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II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

(BRASIL, 1988). 

 

Referido fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana está previsto, 

ainda, na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): 

 

Artigo 5º Direito à integridade pessoal 

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos 

ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito 

devido à dignidade inerente ao ser humano. 

3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 

4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias 

excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de 

pessoas não condenadas. 

5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e 

conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu 

tratamento. 

6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a 

readaptação social dos condenados. (BRASIL, 1992).  

 

No âmbito infraconstitucional, a Lei de Execuções Penais (Lei n.º 7.210, de 11 de 

julho de 1984) trata especificamente do fundamento constitucional da dignidade da pessoa 

humana ao prever no seu artigo 11 diversos tipos de assistência ao preso: 

 

Art. 11. A assistência será: 

I - material; 

II - à saúde; 

III -jurídica; 

IV - educacional; 

V - social; 

VI - religiosa. (BRASIL, 1984).  

 

Quanto à assistência material, a Lei de Execuções Penais do Brasil prevê o 

fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas, bem como a disponibilização 

pelas unidades prisionais de instalações e de serviços que satisfaçam as necessidades pessoais 

dos presos.  

Em relação à assistência à saúde, a Lei de Execuções Penais do Brasil prevê 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico aos presos. A assistência jurídica, segundo 

a Lei em comento, seria destinada aos presos sem recursos financeiros para pagar um 

advogado. Para isso, há previsão legal para que a Defensoria Pública preste a referida 
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assistência, dispondo, inclusive, de moderna e adequada estrutura dentro de todos os 

estabelecimentos prisionais, conforme menciona a seção IV do capítulo II da Lei de 

Execuções penais: 

 

SEÇÃO IV 

Da Assistência Jurídica 

 

Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos 

financeiros para constituir advogado. 

Art. 16.  As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, 

integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos 

penais. (Redação dada pela Lei nº 12.313, de 2010). 

§ 1o  As Unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material 

à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos 

estabelecimentos penais. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

§ 2o  Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao 

atendimento pelo Defensor Público. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

§3o Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados Núcleos Especializados 

da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos 

réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros 

para constituir advogado.  (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

 

Já a assistência educacional está prevista na Seção V do Capítulo 2 da Lei de 

Execuções Penais do Brasil, nos seguintes termos: 

 

SEÇÃO V 

Da Assistência Educacional 

 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado. 

Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da 

Unidade Federativa. 

Art. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação 

profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao 

preceito constitucional de sua universalização.  (Incluído pela Lei nº 13.163, de 

2015) 

§ 1o  O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e 

municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio 

da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual 

de justiça ou administração penitenciária. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

§ 2o  Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de 

educação de jovens e adultos. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

§ 3o  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus 

programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o 

atendimento aos presos e às presas. 7.627 (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 

aperfeiçoamento técnico. 

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua 

condição. 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades 

públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. 

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de 

uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros 

instrutivos, recreativos e didáticos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7627.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
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Art.  21-A. O censo penitenciário deverá apurar: (Incluído pela Lei nº 13.163, de 

2015) 

I - o nível de escolaridade dos presos e das presas;  (Incluído pela Lei nº 13.163, de 

2015) 

II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e 

presas atendidos;  (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) 

III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou 

aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos; (Incluído pela Lei 

nº 13.163, de 2015) 

IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo; (Incluído pela Lei nº 

13.163, de 2015) 

V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e 

presas. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) (BRASIL, 1984). 

 

Destaca-se a obrigatoriedade do ensino fundamental aos presos, conforme o artigo 18. 

Além disso, a Lei n.º 13.163 de 2015 incluiu dispositivo no artigo 18, a fim de que o ensino 

médio seja implantado nas unidades prisionais.    

Mencionado dispositivo legal deve ser combinado com o parágrafo 5º do artigo 126 da 

Lei de Execução Penal do Brasil, que prevê expressamente a remição com fundamento no 

estudo do preso, nos seguintes termos: 

 

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) 

no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o 

cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de 

educação. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) (BRASIL, 1984). 

 

Além disso, o preso tem, em tese, direito à assistência social e religiosa, inclusive com 

liberdade de culto e a posse de livros de instrução religiosa, nos termos dos artigos 22 a 24 da 

LEP.   

Já o princípio da proporcionalidade está, segundo a doutrina, implícito na Constituição 

Federal. Nesse sentido, Eliana Descovi Pacheco menciona que: 

 

O princípio da proporcionalidade insere-se na estrutura normativa da Carta Magna, 

junto aos demais princípios gerais norteadores da interpretação das regras 

constitucionais e infraconstitucionais. Com uma visão sistemática da Constituição 

pode-se perceber que o princípio da proporcionalidade existe de forma implícita na 

Constituição. (PACHECO, 2017). 

 

Além disso, a LEP prevê celas individuais em penitenciárias: 

 

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). (BRASIL, 1984). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12433.htm#art1
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E prevê cela individual no cumprimento da sanção do regime disciplinar diferenciado 

previsto no artigo 52 da LEP: 

 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando 

ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou 

condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com 

as seguintes características:  (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 
I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção 

por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena 

aplicada; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 
II - recolhimento em cela individual; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 
III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas 

horas; (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 
IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de 

sol. (BRASIL, 1984). 
 

Noutro giro, o Act on Imprisonment, considerado a Lei de prisão sueca, também 

prevê assistência aos presos com colocação, ocupação e remuneração, lazer, bens pessoais, 

visitas familiares e outras formas de contato, cuidados médicos e saúde, estadias temporárias 

fora da prisão.  

Como exemplo, analisa-se o capítulo 9 do Act on Imprisonment, que trata dos 

cuidados médicos do preso:  

 

Chapter 9 Health and medical care  

Section 1 A prisoner who needs health or medical care shall be treated in accordance 

with the instructions of a doctor. If the prisoner cannot be examined or suitably 

treated in the prison, the public health service shall be used. If necessary, the 

prisoner shall be transferred to a hospital. An authorised stay away from prison in 

accordance with the first paragraph shall be combined with any necessary 

conditions. If it is necessary for security reasons, the prisoner shall be placed under 

surveillance.  

Section 2 The Act on Coercive Forensic Psychiatric Care (1991:1129) contains 

provisions on the compulsory psychiatric care of prisoners. The provisions of 

Sections 18-24 of the Act on Compulsory Psychiatric Care (1991:1128) and the 

provisions of Section 8, second and third paragraphs of the Act on Coercive 

Forensic Psychiatric Care concerning the authority of the Prison and Probation 

Service and the Government to order special restrictions for a particular prisoner 

shall apply to a prisoner who has been transferred for voluntary psychiatric care to a 

medical institution referred to in Section 6, first paragraph, of the Act on Coercive 

Forensic Psychiatric Care.  

Section 3 If it can be feared that a transportation may harm the prisoner’s health, the 

consent of a doctor shall be obtained for the transportation. (SUÉCIA, 2011). 6 

                                                           
6Capítulo 9 – Saúde e cuidados médicos 

Seção 1 Um preso que precisa de cuidados médicos ou de saúde deve ser tratado de acordo com as instruções de 

um médico. Se o prisioneiro não puder ser examinado ou devidamente tratado na prisão, o serviço público de 

saúde deve ser utilizado. Se necessário, o prisioneiro será transferido para um hospital. Uma estadia autorizada 

longe da prisão, de acordo com o primeiro parágrafo, deve ser combinada com as condições necessárias. Se for 

necessário por razões de segurança, o prisioneiro deve ser colocado sob vigilância. 

Seção 2 A Lei sobre Cuidados Psiquiátricos Forenses Coercitivos (1991, p. 1129) contém disposições sobre o 

atendimento psiquiátrico obrigatório dos prisioneiros. As disposições das Seções 18 e 24 da Lei sobre Cuidados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art52
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Mencionado capítulo prevê a assistência médica ao preso, sendo prevista a 

possibilidade de o prisioneiro ser atendido pelo serviço público de saúde. Além disso, referido 

ato normativo dispõe sobre os cuidados necessários para situações de patologias psiquiátricas 

do preso.   

Portanto, verifica-se que, no plano normativo, há diversos pontos em comum entre o 

sistema prisional brasileiro e o modelo sueco, inclusive não há despropósito em afirmar que a 

regulação do meio ambiente carcerário brasileiro é mais extensa do que a sueca. 

Nesse sentido, como exemplo, pode-se afirmar que a LEP é composta de mais de 204 

artigos com vários capítulos, enquanto que o Act on Imprisonment apresenta 15 capítulos para 

tratar especificamente do ambiente prisional.     

 

5.2 Assimetrias 

 

Muito embora no plano normativo existam pontos em comum entre o meio ambiente 

carcerário brasileiro e o modelo sueco, no plano fático residem as principais diferenças entre 

ambos os modelos prisionais.  

Preliminarmente, conforme dados do International Centre for Prision Studies, a 

população carcerária brasileira era, em abril de 2017, de 659.020 presos (incluindo-se o 

número de presos provisórios), sendo que a capacidade oficial do sistema prisional é para 

apenas 393.953 presos com um total de 1.424 unidades prisionais, o que representa uma taxa 

de ocupação estimada em 163,9%. Além disso, há 319 presos por 100 mil habitantes no 

Brasil, com uma população total estimada em torno de 206 milhões de pessoas. A taxa de 

presos provisórios, no Brasil, representava, em abril de 2017, 36,8% da população carcerária 

(WPB, 2017). 

Aliás, a população carcerária brasileira vem contínua e acentuadamente crescendo há 

vários anos, conforme demonstra a tabela a seguir: 

TABELA 3: População carcerária brasileira 2000-2014. 

 

                                                                                                                                                                                     
Psiquiátricos Obrigatórios (1991, p. 1128) e as disposições da Seção 8, segundo e terceiro parágrafos da Lei 

sobre Cuidados Psiquiátricos Forenses Coercitivos relativas à autoridade do Serviço de Prisão e Condicional e do 

Governo para pedir restrições especiais para um prisioneiro em particular, deve se aplicar a um prisioneiro que 

tenha sido transferido para atendimento psiquiátrico voluntário a uma instituição médica referida no parágrafo 

primeiro da Seção 6 da Lei de Cuidados Psiquiátricos Forenses Coercitivos. 

Seção 3 Se houver risco à saúde do prisioneiro durante o transporte, o consentimento de um médico deve ser 

obtido para ESSE transporte. (Tradução nossa) 
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Fonte: Disponível em: http://www.prisonstudies.org/country/brazil .  Acesso em: 20 maio 2017. 

 

Noutro giro, a Suécia apresentava, em janeiro de 2016, uma população carcerária 

estimada em 5.245 presos com uma capacidade oficial do sistema prisional para 6.228 presos, 

com total de 79 unidades prisionais: isso representa uma taxa de ocupação estimada em 

84,2%. Significa 53 presos a cada 100 mil habitantes com uma população estimada em torno 

de 9 milhões de pessoas. A taxa de presos provisórios na Suécia representa 23,8% da 

população carcerária (WPB, 2017).  

Já a população carcerária sueca, nos últimos anos, tem reduzido, conforme demonstra 

a tabela abaixo: 

 

TABELA 4: População carcerária sueca 2000-2014. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.prisonstudies.org/country/sweden. Acesso em: 20 maio2017. 

 

Ao examinar referidos dados, extrai-se que grande parte da população carcerária 

brasileira se refere aos presos provisórios que, segundo as estatísticas apresentadas, giram em 

torno de 40%.  

No mesmo sentido, o relatório emitido no “Levantamento de Informações 

Penitenciárias – INFOPEN – Dezembro de 2014” aponta o Brasil como septuagésimo 

segundo país do mundo com maior número de presos provisórios (40,1% em 2014) (DEPEN, 

2014). 

Abaixo tabela sobre os presos provisórios no Brasil por unidade da federação: 

http://www.prisonstudies.org/country/brazil
http://www.prisonstudies.org/country/sweden
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TABELA 5: Taxa de Presos sem condenação por unidade da Federação  

 

Fonte: Disponível em http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-

nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf .Acesso em 15 de abril de 2017. 

 

 

O referido relatório faz, ainda, uma observação relevante ao destacar a grande 

quantidade de pessoas presas por infrações penais não violentas: 

 

Se considerarmos os tipos penais propriamente ditos, temos que os crimes de roubo 

e tráfico de entorpecentes respondem, sozinhos, por mais de 50% das sentenças das 

pessoas condenadas atualmente na prisão. É importante apontar o grande número de 

pessoas presas por crimes não violentos, a começar pela expressiva participação de 

crimes de tráfico de drogas- categoria apontada como muito provavelmente a 

principal responsável pelo aumento exponencial das taxas de encarceramento no 

país e que compõe o maior número de pessoas presas. (BRASIL, 2014).  

 

Além da prisão provisória, o relatório INFOPEN aponta outra grave situação ao 

identificar que em alguns estados da federação é baixo ou zero o percentual de presos em 

cumprimento de pena no regime semiaberto e no regime aberto, conforme tabela abaixo: 

 

TABELA 6: Distribuição percentual de vagas por tipo de regime ou natureza de prisão 

http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf%20.Acesso
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf%20.Acesso
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Fonte: Disponível em http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-

nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf  Acesso em 17 de abril de 2017 

 

Relevante destacar que o Código Penal brasileiro define regime fechado, regime 

semiaberto e regime aberto no parágrafo primeiro do artigo 33: 

 

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou 

aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de 

transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou 

média; 

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar; 

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento 

adequado. (BRASIL, 1940). 

 

http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
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Já os parágrafos segundo e terceiro do artigo 33 do Código Penal são determinantes 

para a fixação do regime inicial da pena: 

 

§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, 

segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as 

hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, 

de 11.7.1984) 
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em 

regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não 

exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, 

poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com 

observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei 

nº 7.209, de 11.7.1984) (BRASIL, 1940). 
 

Conquanto o considerável aumento da população carcerária brasileira nos últimos 

anos, recente decisão proferida pelo STF pode provocar o aumento ainda maior da quantidade 

de presos no Brasil.  

Por maioria, o STF considerou que o artigo 283 do Diploma Processual Penal não 

impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância, de maneira que 

indeferiu as liminares postuladas nas Ações Declaratórias número 43 e 44.   

Prevaleceu o entendimento de que o julgamento proferido em segunda instância esgota 

a análise de fato e de provas, de modo que não violaria a presunção de inocência contida na 

CF. Nesse sentido, em 10/11/2016, foi julgado o mérito do agravo em recurso extraordinário 

número 964246, reconhecida a repercussão geral: 

 

Ementa: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). 

ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 

POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 1. Em regime de repercussão geral, fica 

reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o 

reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência 

sobre a matéria. 

 

Outra assimetria se refere às desumanas condições do meio ambiente carcerário 

brasileiro, que não oferece o mínimo de condições para que o preso tenha oportunidade de 

reintegrar-se à sociedade.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
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Por isso, enquanto há sintonia entre as leis suecas sobre prisão e o plano fático, 

diversamente ocorre no Brasil, em que apesar de a CF e a LEP preverem o princípio da 

dignidade da pessoa humana e trazerem garantias aos presos, o que se verifica, na prática, são 

presos em unidades prisionais em condições desumanas. 

 

5.3 Possíveis contribuições do modelo sueco ao meio ambiente carcerário brasileiro 

 

Conforme verificado, as principais causas da falência do sistema prisional brasileiro 

são a superlotação carcerária, a violência prisional e a assistência sanitária deficiente, 

conquanto a legislação brasileira seja analítica e esteja em conformidade com as normas 

internacionais de direitos humanos.   

Em verdade, o Estado brasileiro é omisso quanto à política carcerária, de maneira que 

concede espaço para que facções criminosas atuem dentro das unidades prisionais, criando 

verdadeiras “faculdades do crime”.  

Em contrapartida, o modelo carcerário sueco se fundamenta basicamente na atuação 

estatal mediante aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, do princípio da 

proporcionalidade e na concepção da reabilitação como único instrumento apto de 

reintegração do preso à sociedade.  

Contudo, propostas de soluções para a melhoria do meio ambiente carcerário brasileiro 

estão sendo implantadas, como as audiências de custódias que, inclusive, atendem ao disposto 

na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).  

Acrescente-se, ainda, que outras medidas estão sendo gradualmente implantadas como 

a construção de presídios sob o modelo APAC. Na ocasião, foram abordados, inclusive, os 

exemplos bem-sucedidos ocorridos na Suécia, em que a taxa de reincidência dos presos é 

extremamente baixa, com alguns presídios sendo fechados, tal o nível de humanização da 

política de execução penal ocorrida nesses países nórdicos.  

Além disso, o encarceramento deve ser a última medida a ser adotada, de maneira que 

prevaleça a Justiça Restaurativa com a adoção de medidas cautelares e a ampliação das penas 

alternativas à prisão (como a transação penal e a suspensão condicional do processo).  

Sobre o assunto, Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro e Diógenes Baleeiro Neto indicam a 

necessidade de resgaste da legitimidade do Direito Penal: 

 

A evidente situação de crise vivida pelo Direito Penal, caracterizada pelo 

questionamento de sua eficácia por um significativo número de teóricos, torna 

impositiva a busca de alternativas à pena de prisão, com vistas ao resgate da 

legitimidade do sistema. Nesse contexto, a par das teorias abolicionistas e 
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minimalistas, surgem correntes mais moderadas, que pugnam pela despenalização 

como possível resposta aos sintomas da crise, de sorte a reforçar a legitimação do 

Direito Penal como sistema protetor de bens jurídicos, ao tempo em que reduz a 

possibilidade de sua aplicação a condutas menos lesivas a tais bens. (RIBEIRO; 

NETO, 2014).  

 

 Para os referidos autores, a descriminalização e a despenalização salientam-se como 

respostas apontadas para a crise do Direito Penal:  

 

Dentre as respostas apontadas para os sintomas da crise do Direito Penal, como 

visto, destacam-se a descriminalização e a despenalização, medidas que se prestam a 

uma precisa delimitação do âmbito daquilo que pode ser considerado como 

penalmente relevante, mantendo concentrado o sistema, em sua vertente mais 

extrema, na repressão às condutas lesivas mais gravosas. (RIBEIRO; NETO, 2014).  

   

Nesse contexto, verifica-se que a alternativa da reabilitação é mais barata do que a 

manutenção de presos nas unidades prisionais, conforme reportagem divulgada pelo CNJ: 

 

É mais barato fazer presidiários cumprir pena fora dos presídios, trabalhar e estudar 

do que mantê-los encarcerados. A metodologia de ressocialização de presos que a 

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) aplica em 43 

cidades em quatro estados custa, segundo os cálculos do gerente de metodologia da 

entidade, Roberto Donizetti, menos da metade do valor mensal que o Estado destina 

a manter uma pessoa sob custódia no sistema prisional tradicional.  

Em Minas Gerais, por exemplo, o preso custa em média R$ 2,7 mil por mês pelo 

sistema tradicional dos presídios do Estado e R$ 1 mil pelo método de 

ressocialização da FBCA. (MONTENEGRO, 2017).  

 

A questão financeira é destacada na reportagem, sendo que as APACs (modelo similar 

ao sueco) apresentam um custo menor do que os estabelecimentos prisionais tradicionais. 

Contudo, representam apenas 0,5% da população carcerária brasileira, ressaltando-se, por 

outro lado, o aumento contínuo da quantidade de presos no Brasil:   

 

Os 3,5 mil presos que cumprem pena em estabelecimentos que seguem a 

metodologia Apac em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná e Maranhão 

representam apenas cerca de 0,5% da população carcerária do país, calculada em 

654,3 mil pessoas, de acordo com informações apuradas pelos presidentes de 

tribunais de Justiça ao CNJ em janeiro. O viés de crescimento da população 

carcerária (7% nos últimos anos, de acordo com o mais recente levantamento do 

Departamento Penitenciário Nacional) aponta para uma explosão nos gastos 

públicos que precisa ser contornado para evitar mais um problema econômico para o 

país. (MONTENEGRO, 2017).  

 

Nesse diapasão, é necessário ressaltar, além disso, a tendência mundial para que sejam 

adotadas, prioritariamente, medidas alternativas à pena privativa de liberdade, de maneira que 

a prisão constitua medida excepcionalíssima.   

http://www.fbac.org.br/index.php/pt/realidade-atual/mapas
http://www.fbac.org.br/index.php/pt/realidade-atual/mapas
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-
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Nesse contexto, a ampliação da oferta de celas individuais resultaria em benefícios, 

tais como a preservação da integridade física dos presos e o aumento da responsabilidade do 

encarcerado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, abordou-se o meio ambiente, pela primeira vez na história constitucional 

brasileira tutelado em capítulo específico, basicamente no artigo 225 da CF. Não se trata, por 

efeito, de uma inovação constitucional brasileira, mas, como mencionado, numa ordem 

global, em que vários países constitucionalizaram a proteção ao meio ambiente.  

Em seguida, apresentou-se o conceito de meio ambiente tanto no âmbito doutrinário, 

quanto na esfera legal. Destacou-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental (bem difuso, bem de uso comum de todos), conquanto esteja topograficamente 

situado no artigo 225 da CF, e não no artigo 5º da CF.  

Nesse sentido, destacou-se que compete ao Poder Público e à Coletividade a 

preservação e a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive para as 

futuras gerações, de modo a evidenciar a sua sustentabilidade.    

Após, tratou-se do meio ambiente como gênero com a apresentação das suas espécies: 

meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente do 

trabalho e o meio ambiente misto.  

Por efeito, dentro do meio ambiente misto, encontra-se o meio ambiente carcerário, 

que, no entanto, não possui previsão expressa na CF, sendo que a sua tutela extrai-se 

implicitamente de outros dispositivos constitucionais, como o direito à integridade física e 

moral.  

Em seguida, examinou-se o meio ambiente carcerário brasileiro. Preliminarmente, 

foram elencados vários problemas do sistema prisional como a alta reincidência dos egressos, 

a superlotação dos presídios, a falta de reeducação e de profissionalização dos presos, a 

carência de assistência ao egresso, ausência de funcionários especializados, corrupção 

carcerária e necessidade de melhor remuneração para os funcionários do sistema prisional.   

Por efeito, em 2008, foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito pela Câmara 

dos Deputados, cujo objeto foi o sistema carcerário brasileiro com ênfase na superlotação dos 

presídios, custos sociais e econômicos dos referidos estabelecimentos, a continuidade de 

encarcerados que já cumpriram a pena, a violência dentro das instituições do sistema 

carcerário, corrupção, crime organizado e suas ramificações nos presídios e busca de soluções 

para o efetivo cumprimento da Lei de Execução Penal – LEP. Posteriormente, foi apresentado 

relatório que constata as condições degradantes do meio ambiente carcerário brasileiro.  

Tais condições desumanas motivaram o PSOL a ajuizar ADPF, com a falência do 

sistema prisional brasileiro sendo reconhecida pela Suprema Corte no julgamento da medida 
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cautelar da ADPF número 347. Na ocasião, reconheceu-se o estado de coisas inconstitucional 

diante da violação massiva aos direitos fundamentais.  

É manifesto que o sistema carcerário brasileiro não cumpre as suas finalidades, ou 

seja, não previne, não ressocializa e nem pune adequadamente. Diante disso, foram 

examinados, posteriormente, os principais motivos da falência do meio ambiente carcerário 

brasileiro: a superlotação carcerária, a violência prisional e a assistência sanitária deficiente.  

Verificou-se que o Brasil está entre os quatro países do mundo com maior população 

carcerária, e a quantidade de presos vem crescendo continuamente nos últimos anos.  

Assim, constatou-se que é significativo o déficit de vagas no Brasil, uma vez que a 

população carcerária brasileira está estimada em 659.020 prisioneiros, enquanto que são 

disponibilizadas apenas 393.953 vagas nas unidades prisionais.  

Verificou-se, ainda, que os presos provisórios correspondem a aproximadamente 40% 

da população carcerária e que, em alguns estados da federação, é baixo ou zero o número de 

presos que estão em regime aberto ou semiaberto.  

Após, tratou-se da violência carcerária, que, inclusive, ultrapassa o âmbito das 

unidades prisionais, atingindo a sociedade como um todo. Na ocasião, constatou-se a omissão 

estatal nos presídios brasileiros, que ficam à mercê, não raras vezes, de facções criminosas, 

que fazem dos estabelecimentos prisionais verdadeiras “faculdades do crime”.     

Nesse sentido, foram relatados vários tipos de violência dentro dos presídios como a 

violência física, a violência sexual e a violência moral. Por efeito, são corriqueiramente 

divulgadas ondas de violência em estabelecimentos prisionais, tal como a ocorrida no 

Complexo de Pedrinhas em São Luís (Estado do Maranhão) que, inclusive, teve grande 

repercussão internacional.  

Verificou-se, ainda, a existência de grave deficiência estrutural, de maneira que, em 

alguns estabelecimentos prisionais, há falta de cama e de colchão para os prisioneiros.  

Posteriormente, apontou-se a deficiente assistência sanitária, que dá vazão à 

apresentação pelo Conselho Nacional de Justiça de programas para a melhoria da saúde dos 

presos como o “Saúde Prisional”.  

Além disso, conquanto se reconheça a escassez de dados sobre a reincidência criminal 

no Brasil, bem como a complexidade da expressão “reincidência criminal” para fins de coleta 

de dados, asseverou-se que a quase totalidade das estatísticas divulgadas aponta para 

reincidência criminal em torno de 70%.   

Examinados especificamente os principais problemas da falência do sistema prisional 

brasileiro, abordaram-se as propostas de soluções em andamento no Brasil, quais sejam, a 
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Justiça Restaurativa, Audiência de Custódia, APAC, Parceria Público-Privada e Plano 

Nacional de Segurança Pública.  

Em seguida, abordou-se o meio ambiente carcerário sueco, que apresenta um dos mais 

baixos índices de reincidência criminal do mundo e uma das mais baixas taxas de presos por 

100 mil habitantes. Verificou-se, na ocasião, que a política carcerária sueca se fundamenta no 

princípio da dignidade da pessoa humana, no princípio da proporcionalidade, de maneira que 

valorizam e estimulam a reabilitação do preso em detrimento do punitivismo.  

Nesse rumo, consideram que a perda da privação de liberdade já é uma grave restrição 

ao preso, de maneira que proporcionam reais e dignas condições para os prisioneiros que, de 

fato, desejam ser reintegrados à sociedade.  

Do ponto de vista normativo, foram analisados os dois principais atos normativos da 

Execução Penal sueca: Act on Imprisionment (considerada a Lei sobre a Prisão) e The 

Administrative Procedure Act.  

Nesse diapasão, apurou-se a previsão de diversas garantias ao preso, de maneira que 

referidos atos normativos estão em total sintonia com a Constituição Sueca e, especialmente, 

com a Convenção Europeia de Direitos Humanos.   

Em seguida, analisaram-se as semelhanças e as diferenças do meio ambiente 

carcerário brasileiro com o modelo sueco, bem como eventuais contribuições do modelo 

sueco ao sistema prisional brasileiro.  

Em razão do exposto, conclui-se que o modelo prisional sueco pode e deve servir de 

parâmetro para o sistema prisional brasileiro. Em primeiro lugar, a política carcerária sueca, 

apesar de preterir o punitivismo, é extremamente rígida, ou seja, ao mesmo tempo em que 

oferece condições dignas ao preso (capacitação, trabalho, remuneração, contato com a 

família) e proporciona-lhe direitos e garantias fundamentais para que tenha consciência da sua 

cidadania, possibilitando-se, assim, a sua reintegração à sociedade, impõe a ele 

responsabilidade pessoal e social, sob pena de regressão no regime do cumprimento, inclusive 

com restrições mais severas.  

Em segundo lugar, o Estado brasileiro deve ser atuante tal como ocorre na Suécia, 

suprindo a omissão estatal de décadas que dá azo a que facções criminosas transformem as 

tradicionais unidades prisionais brasileiras em verdadeiras “faculdades do crime”.   

Em terceiro lugar, a opção sueca por celas individuais, acaso fosse aplicada em ampla 

escala no Brasil, preservaria, no mínimo, a integridade física e moral dos presos, além de 

possibilitar-lhes uma separação mais rigorosa mediante o grau de complexidade dos delitos 

que cometem.  
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Acrescente-se, ainda, que não existem significativos empecilhos à aplicação do 

modelo carcerário sueco no sistema prisional brasileiro, uma vez que, por exemplo, as APACs 

no Brasil, que têm um propósito similar, conquanto não idêntico, proporcionam o 

cumprimento de pena em regime fechado, em regime aberto e com celas que abrigam poucos 

presos (em torno de 4) como ocorre, por exemplo, na APAC de Itaúna em Minas Gerais. 

Calha frisar que as APACs apresentam índice de reincidência consideravelmente menor do 

que as prisões consideradas tradicionais.  

Contudo, o modelo carcerário sueco é mais amplo do que as APACs (que dependem 

basicamente de uma efetiva participação da comunidade), uma vez que a atuação estatal sueca 

é considerada imprescindível, principalmente nos casos que envolvem a aplicação de pena em 

estabelecimentos prisionais de segurança máxima.   

Além disso, a adoção do modelo carcerário sueco representaria redução nos custos do 

sistema prisional brasileiro, tanto em relação às despesas com a estrutura dos 

estabelecimentos prisionais, quanto em relação às despesas com os presos. 
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