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RESUMO 

 

O texto volta-se à problemática do indivíduo que se encontra preso, cumprindo pena privativa 

da liberdade em regime fechado na Penitenciária Lemos Brito, estabelecimento prisional 

destinado aos condenados do sexo masculino em Salvador, Bahia. Estudou-se o poder de 

punir do Estado, bem como a evolução da pena e dos sistemas punitivos, questionando se a 

pena cumpre sua finalidade ressocializadora ou se dessocializa aquele que se encontra com 

sua liberdade de ir e vir cerceada. Seguindo a linha de pesquisa Família e Sociedade, abordou-

se a importância do respeito à pessoa humana que se encontra reclusa e longe dos seus 

referenciais sócio-familiares, as condições do cárcere e como a preservação da dignidade da 

pessoa humana pode influir neste processo de futura reinserção social.  Analisou-se como o 

respeito à vida fora preservada por instrumentos internacionais protetivos dos Direitos 

Humanos e como o legislador incorpora ao direito positivo brasileiro estes valores e 

princípios universais ao nível constitucional e infra constitucional. Também foi apontada a 

necessidade da manutenção e preservação dos vínculos de pertencimento entre o preso, sua 

entidade familiar e o mundo exterior, compreendendo o processo de reinserção social. A 

pesquisa de campo demonstra qual a composição, estrutura, configuração e modelo dos 

vínculos relacionais da família do preso em razão da reorganização verificada. Permitindo 

ainda uma abordagem sobre a estrutura do sistema prisional do Estado da Bahia, unidades 

prisionais existentes, capacidade dos presídios e a composição da população carcerária da 

Penitenciária Lemos Brito quanto à origem dos presos, com a finalidade de compreender se o 

preso tem cumprido sua pena próximo a sua entidade familiar, ou se o sistema existente é 

também responsável pela quebra das redes e vínculos relacionais. Traz considerações sobre a 

viabilidade da descentralização e interiorização do sistema prisional baiano como fator 

determinante para a reinserção social e facilitador da manutenção das redes e vínculos 

familiares do preso.  

Palavras-Chave: 1. Família 2. Sociedade 3. Sistema prisional. 4. Direitos Humanos.  

5. Reinserção social.  

 

 



 

RESUMEN 

 

El texto se vuelve para la problemática del individuo que se encuentra detenido, cumpliendo 

pena de privación de libertad bajo régimen cerrado en la Penitencíaria Lemos Brito, 

establecimiento carcelario destinado para los presos del sexo masculino en Salvador Bahia. Se 

estudió el poder de punición del Estado, bien como la evolución de la pena y de los sistemas 

punitivos, cuestionando si la pena cumple su finalidad resocializadora o si aquél que se 

encuentra privado de su libertad de ir y venir se desocializa. Siguiendo la linea de 

investigación Familia y Sociedad, se abordó la importancia del respeto a la persona humana 

que se encuentra recluida y lejos de sus referenciales sociofamiliares, las condiciones de la 

cárcel y como la preservación de la dignidad de la persona humana puede influir en este 

proceso de  futura reinserción social. Se analizó la forma como el respeto a la vida fue 

preservado por instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y como el 

legislador incorpora al derecho positivo brasileño estos valores y principios universales a 

nivel constitucional e infraconstitucional. También fue apuntada la necesidad de la 

mantención y preservación de los vínculos de pertenencia entre el preso, su entidad familiar y 

el mundo exterior, comprendiendo el proceso de reinserción social. La investigación de 

campo demuestra la composición, estructura, configuración y modelos de vínculos 

relacionales de la familia del preso en razón de la reorganización verificada. Permite aún un 

abordaje sobre la estructura del sistema carcelario del Estado de la Bahia, unidades prisionales 

existentes, capacidad de los presidios y la composición de la población carcelaria de la 

Penitenciaria Lemos Brito en cuanto al origen de los presos, con la finalidad de comprender si 

el preso ha cumplido su pena próximo a su entidad familiar, o si el sistema existente es 

responsable, también, por la quiebra de las redes y vínculos relacionales. Trae consideraciones 

sobre la viabilidad de la descentralización e interiorización del sistema carcelario bahiano 

como factor determinante para la reinserción social y facilitador de la mantención de las redes 

y vínculos familiares del preso. 

 

Palabras-Clave: 1. Familia   2. Sociedad   3. Sistema Carcelario   4. Derechos Humanos  

                            5. Reinserción Social 
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INTRODUÇÃO 

 

Atuando como Defensor Público Estadual da Penitenciária Lemos Brito, estabelecimento 

prisional de segurança máxima localizado na capital do Estado da Bahia, destinado aos 

condenados do sexo masculino a uma pena privativa da liberdade, já transitada em julgado, 

pode este pesquisador, quando da prestação da assistência judiciária gratuita aos presos 

durante a fase da execução da pena, observar através dos atendimentos realizados que estes 

retratavam, por de suas falas, não só a história dos fatos típicos penais que ensejaram sua 

condenação e resultaram na imputação de uma pena em razão da prática de um crime, mas 

também externavam um sentimento de perda irreparável que, aliado à frieza do cárcere, nos 

motivou a questionarmos o porquê e as razões de tal comportamento .  

Da análise cotidiana dos prontuários, quando do atendimento e assistência jurídica ao preso, 

na busca da efetivação de direitos que lhes são assegurados por lei, relatavam não ter a quem 

pedir auxílio e proteção, referindo-se sempre à sua entidade familiar como se esta estivesse 

muito distante, razão pela qual não poderia contar com integrantes de seu meio familiar e 

social.  

Emergiu, assim, a necessidade de pesquisar-se o porquê destas falas reveladoras de dor e a 

necessidade de identificar se algum outro fator, que não os limites impostos pelos grandes 

muros divisórios do estabelecimento carcerário, seriam responsáveis por este sentimento de 

isolamento do mundo exterior, em especial da entidade familiar, num verdadeiro processo de 

mutilação e mortificação do próprio eu, que resultava na perda da identidade sócio familiar. 

Afirmar-se que: 

A instituição total é um híbrido social, parcialmente comunidade residencial, 
parcialmente organização formal; aí reside seu especial interesse sociológico. Há 
também outros motivos que suscitam nosso interesse por esses estabelecimentos. 
Em nossa sociedade, são as estufas para mudar pessoas; cada uma é um experimento 
natural sobre o que se pode fazer ao eu. (GOFFMAN, 1974, p.22). 

Concomitantemente a esta preocupação, informavam os presos, a partir dos relatos prestados 

na oportunidade do atendimento individual, uma angústia quanto ao seu retorno à sociedade, 

visto que muitos criticavam as condições do estabelecimento prisional; os anseios resultantes 

da privação da liberdade; o rompimento das redes de solidariedade existentes e dos vínculos 

de pertencimento; a falta de atividades socioeducativas e laborativas no cárcere capazes de 

trazer-lhes um mínimo de aptidão para desenvolver um trabalho ou ofício quando em 
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liberdade e o desrespeito à dignidade da pessoa humana ante a violação de direitos não 

atingidos pela sentença condenatória.   

Destarte, exercendo o munus de Defensor Público e na condição de aluno do Mestrado em 

Família na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador, vinculado à 

linha de pesquisa “Família e Sociedade”, debruçamo-nos nesta temática investigando a 

relação preso-família no contexto do sistema prisional, em especial o do Estado da Bahia. A 

fim de analisarmos que fatores contribuem para este processo de mortificação do indivíduo 

que se encontra recluso em estabelecimento fechado, instituição total por excelência, a 

escolha recaiu sobre o estabelecimento da Penitenciária Lemos Brito. 

 Fez-se necessário investigar se as condições do cárcere preservam o Princípio Constitucional 

da Dignidade da Pessoa Humana, sendo responsável por uma futura ressocialização ou se, em 

verdade, dessocializam o indivíduo, não proporcionando outra alternativa senão retornar ao 

mundo do crime, quando em liberdade, através da reincidência, resultando nos crescentes 

índices de criminalidade hoje verificados.  

Configura-se a importância de se repensar o sistema prisional vigente, assimilando os 

princípios dos Direitos Humanos já consolidados em normas Constitucionais, 

infraconstitucionais e internacionais. Evidencia-se, portanto, a premência da preservação da 

dignidade da pessoa humana que se encontra presa em cumprimento de pena privativa da 

liberdade e a manutenção da família do preso, próxima ao estabelecimento carcerário. Esta 

circunstância, da proximidade do preso com o seu referencial familiar, viabiliza a manutenção 

dos vínculos, redes de solidariedade existentes e relações de pertencimento, permitindo que 

sejam mantidos e que atuem como fatores facilitadores da reinserção social, emergindo, a 

necessidade da implementação de políticas públicas através das quais o Poder Público, as 

Instituições vigentes, governamentais ou não governamentais e a Sociedade possam delinear 

soluções a bem da liberdade e justiça sociais. 

Foram os instrumentos protetivos de natureza internacional abordados fazendo-se um diálogo 

entre a necessidade de proteção dos Direitos Humanos, com o respeito à dignidade da pessoa 

humana, a proteção da família pelo Estado e a preservação dos vínculos familiares e redes de 

solidariedade existentes quando do cumprimento da pena privativa da liberdade em regime 

fechado, incluindo-se no corpo do trabalho os depoimentos de alguns presos, colhidos quando 

da realização da pesquisa de campo nas dependências da Penitenciária Lemos Brito - PLB. 
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Apesar das transformações culturais, sociais, econômicas e políticas havidas na realidade 

brasileira ao longo das últimas décadas, resultaram estas na consolidação do Estado 

democrático de Direito, hoje vivenciado, tendo a família resistido a tais modificações 

mediante a formação e constituição de novos arranjos familiares. 

Nesse cenário de mudanças é necessário compreender os novos arranjos familiares, 
as novas características que as relações intergeracionais assumem e os sistemas de 
referência disponíveis para pessoas e famílias nos diversos momentos do ciclo de 
vida, bem como as funções que assume a família na atualidade, sua relação com os 
dinamismos sociais, em ambiente caracterizado por pluralismo ético, cultural e 
religioso. (PETRINI, 2003, p.62).   

Deste modo, parte da pesquisa de campo realizada voltou-se ao estudo da família do preso no 

contexto da realidade do sistema prisional existente, em especial na Penitenciária Lemos 

Brito.    

Emerge a necessidade de estudar-se a composição da entidade familiar do preso, 

conceituando-se a família como sendo a instituição onde se desenvolve uma complexa rede de 

relações entre os sexos e gerações, estando seus integrantes ligados entre si não só pelo 

casamento, mas também através das uniões estáveis e dos vínculos sócio-afetivos, onde se 

estabelecem relações de poder, de dependência afetiva, econômica e social entre os seus 

membros. 

Adriana Wagner ao abordar as possibilidades e potencialidades da família quando da 

construção de novos arranjos familiares a partir do recasamento informa que: 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o prognóstico do término da família, como 
núcleo responsável pela promoção do desenvolvimento e bem estar dos seus 
membros, não se tornou realidade. Hoje, mais do que nunca, multiplicam-se as 
diferentes formas de organização familiar, assim como as pesquisas interessadas em 
conhecer estes novos arranjos e suas potencialidades para promover e facilitar a 
saúde de seus membros (WAGNER et al., 2002, p.24). 

Orlando Gomes ao procurar definir a família aduz: 

Não há mais no direito moderno a restrição do conceito de família ao núcleo de 
pessoas vinculadas ao instituto do casamento. A família que hoje merece tutela da 
ordem jurídica é, indistintamente, a que se origina do casamento, como a que se 
forma a partir da união estável entre o homem e a mulher, ou a que simplesmente se 
estabelece pelo laço biológico da paternidade ou pelo liame civil da adoção. 
 (GOMES, 2001, p.36). 

Sob o prisma constitucional fora analisado a proteção dispensada à entidade familiar, ante o 

reconhecimento das uniões estáveis e da comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes (famílias monoparentais), desenvolvendo-se considerações sobre a temática dos 

Direitos Humanos em relação ao preso e à preservação da entidade familiar como núcleo 

natural e fundamental da sociedade.  
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Aliado a esta proteção Estatal à família, inclusive a do preso, já que o legislador constituinte 

não restringiu a proteção a qualquer de suas modalidades, quais sejam: a constituída pelo 

casamento ou através de uniões estáveis, deve-se ressaltar a relevância da preservação da 

dignidade da pessoa humana, alçada que fora no texto constitucional como Princípio 

Fundamental, passando a constituir-se num dos preceitos basilares do nosso ordenamento 

jurídico. 

Inúmeros outros problemas e questionamentos emergem, senão vejamos: Em que condições o 

Estado recepciona os condenados nas suas unidades prisionais? Os direitos do preso 

contemplados na Lei de Execução Penal têm sido respeitados quando da execução da pena? 

Tem a pena atingido a sua finalidade punitiva, preventiva e de reinserção social? Têm os 

estabelecimentos prisionais se transformado num verdadeiro depósito de seres humanos que 

fomenta a chamada Escola do Crime como denunciado por Michel Foucault? Tais 

estabelecimentos possuem uma infra estrutura mínima capaz de preservar o Princípio 

Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana?  

 

Estrutura da Dissertação  

Encontra-se o trabalho organizado em cinco capítulos. No 1º, que se segue à presente 

introdução, fora abordado o direito de punir do Estado, fazendo-se uma retrospectiva histórica 

da pena e sistemas prisionais da antiguidade aos tempos modernos, lançando-se um olhar 

sobre a finalidade da pena como resposta ao crime, os desafios para a reinserção social e a 

busca de novas alternativas penais.  

O 2º analisa os principais Instrumentos Internacionais de proteção à dignidade da pessoa 

humana, à família e ao preso já ratificados pelo Brasil após a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e o Programa Nacional de Direitos Humanos.  

Já o terceiro capítulo questiona os desafios do cárcere mediante uma análise dos efeitos 

decorrentes do aprisionamento do indivíduo em instituição total, a conjuntura do sistema 

prisional e os deveres do Estado na busca da prevenção à criminalidade e ressocialização do 

preso quando da execução da pena, sendo indicado as regras mínima para o tratamento do 

preso e a importância do respeito à dignidade da pessoa humana.  
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Por sua vez o 4º trata do Sistema Prisional Baiano, suas unidades prisionais, estrutura  

composição e funcionamento, com especial destaque à Penitenciária Lemos Brito, 

estabelecimento prisional de segurança máxima do Estado da Bahia.  

O 5º é dedicado à família, seu conceito, importância da preservação e manutenção dos 

vínculos relacionais socio-familiares para com o preso, a política pública criminal 

penitenciária instituída e a necessidade da implementação de Políticas públicas que 

possibilitem a participação de toda a sociedade civil organizada e não só do Estado na busca 

de solução para a problemática do cárcere. Analisou-se ainda neste último capítulo o perfil 

familiar do preso no contexto do Sistema Prisional Baiano, presos provisórios e definitivos, 

bem como a falta de estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena em regime 

fechado. 

 

Objetivos: Geral e Específico 

Em atenção a linha de pesquisa adotada foram traçados os seguintes objetivos: 

��Analisar a relação entre a preservação do vínculo familiar do preso com o mundo exterior e 

seu projeto de reinserção social. 

��Apreciar se a pena privativa da liberdade atinge sua finalidade de ressocialização ou se o 

cárcere tão somente dessocializa.  

��Investigar como a preservação da dignidade da pessoa humana que se encontra no cárcere, 

cerceado da sua liberdade de ir e vir, pode ser fator decisivos e facilitador da futura 

reinserção social quando posto em liberdade.  

��Estudar a necessidade da descentralização do sistema prisional baiano, visto que a grande 

maioria dos presos destinados à PLB são oriundas do interior do Estado em razão da 

inexistência de unidades prisionais que admitam o cumprimento da pena em todos os 

regimes, em especial o fechado. 

��Pesquisar a relação entre o local de origem do preso e o de efetivo cumprimento da pena 

privativa da liberdade em regime fechado.  

��Identificar se os vínculos familiares e sociais constituem uma rede de solidariedade e 

pertencimento para o preso.  
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��Analisar a natureza sócio-integradora da visita familiar ao preso. 

��Verificar se a quebra das redes de relacionamento e afinidade são responsáveis pelo 

desfazimento da estrutura da entidade familiar do preso.    

��Analisar a importância da manutenção e preservação dos vínculos associativos do homem 

que se encontra preso e das redes de obrigações e solidariedade existentes. 

��Avaliar a participação do vínculo familiar como elemento de elo com o mundo exterior. 

 

Metodologia  

O trabalho de pesquisa desenvolveu-se na Penitenciária Lemos Brito, estabelecimento 

prisional de segurança máxima do Estado da Bahia, localizado na capital à Rua Direta de 

Mata Escura, s/n, Complexo Penitenciário do Estado, destinado ao cumprimento de pena 

privativa da liberdade em regime fechado aos condenados do sexo masculino. 

Mediante uma abordagem jurídico-sociológica, estudou-se a relação preso – família e 

dignidade da pessoa humana daqueles que se encontram custodiados no cárcere, sendo 

analisada a privação da liberdade e a execução da pena; a importância da manutenção e 

preservação da rede de solidariedade e vínculos familiares existentes com o mundo exterior 

quando do cumprimento da pena; a prisão como locus de ressocialização ou dessocialização;  

o respeito à dignidade da pessoa humana, em especial a pessoa do preso; o cárcere e os 

desafios para a reinserção social; a família do preso no contexto do sistema prisional; o 

sistema prisional baiano e os principais instrumentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos ratificados pelo Brasil.  

O processo metodológico observado nesta investigação constituiu-se numa pesquisa 

documental realizada junto aos 1.652 prontuários dos presos da Penitenciária Lemos Brito, 

mediante levantamento de dados, com uma subseqüente análise qualitativa, seguindo-se à 

realização do trabalho em três etapas, todas, diferenciadas e articuladas ao tema  pesquisado.   

�  A primeira etapa trata do direito de punir do Estado, sendo estudado a pena privativa da 

liberdade e os desafios para a reinserção social, seguindo-se a um estudo dos principais 

instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil referentes ao objeto pesquisado; 

� A segunda etapa refere-se aos aspectos da macro-política do sistema penitenciário do 

Estado da Bahia com pesquisa documental e levantamento de dados referentes aos internos 
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que se encontram em cumprimento de pena privativa da liberdade na Penitenciária Lemos 

Brito; 

� A terceira e última etapa foi responsável pela abordagem qualitativa dos dados, 

destacando-se a importância da família do preso, sua estrutura e composição no contexto 

da Penitenciária Lemos Brito   

Todas as etapas desenvolvidas, embora distintas e sucessivas, contribuíram para o resultado 

final, tal a interdependência existente, iniciando-se os trabalhos em 04 de maio de 2004.    

Na primeira etapa, efetuou-se uma revisão teórica sobre a temática explorada desde o direito 

de punir do Estado ao sistema prisional vigente no país, enfatizando-se a pena privativa da 

liberdade e se esta cumpre sua finalidade ressocializadora, além de questionar qual a 

importância da preservação da entidade familiar do preso como fator facilitador do processo 

de reinserção social. Após a leitura dos principais Instrumentos Internacionais já ratificados 

pelo Brasil vinculados à dignidade da pessoa humana, ao preso e à família, sendo estudados 

os seguintes instrumentos protetivos: 

a) A Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e assinada em 10.12.1948; 

b) O Pacto Internacional dos Diretos Civis e Políticos adotado em 16.12.1966 e ratificado 

em 24.01.1992; 

c) O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotado em 

16.12.1966 e ratificado em 24.01.1992; 

d) A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes adotada em 10.12.1984 e ratificada em 28.09.1989; 

e) Convenção sobra a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher 

adotada em 18.12.1979 e ratificada em 01.02.1984; 

f) A Convenção sobre os Direitos da Criança adotada em 20.11.1989 e ratificada em 

24.09.1990; 

g) A Convenção Americana de Direitos Humanos adotada em 22.11.1969 e ratificada em 

25.09.1992.  

Ainda nesta fase, foram apontadas as Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros 

ditadas pela Organização das Nações Unidas - ONU e as normas protetivas dos direitos do 
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preso contempladas na Lei de Execução Penal, ultimando-se esta fase com o Programa 

Nacional de Direitos Humanos e as políticas públicas de curto, médio e longo prazo a serem 

implementadas pelo Governo Federal. 

Na segunda etapa foram observados os seguintes passos: 

a)  Análise dos prontuários de todos os presos existentes para fins de levantamento do 

número total de apenados (1.652); 

b)  Mapeamento dos presos oriundos da capital e dos procedentes do interior do Estado e sua 

Comarca de origem. 

c)  Mapeamento de presos provisórios procedentes de outro Estado 

d)  Elaboração do instrumento de pesquisa2 

e) Testagem do instrumento 

f) Aplicação dos questionários a 1% da população carcerária da Penitenciária Lemos Brito 

g) Elaboração de gráficos e tabelas em razão dos resultados encontrados. 

Iniciou-se a coleta de dados mediante pesquisa documental, com a colaboração de duas 

estagiárias de Direito, sendo levantada a existência de 1.652 presos na Penitenciária Lemos 

Brito em data de 3 de maio de 2004, fazendo-se necessário tal levantamento quantitativo já 

que não existia junto à referida unidade prisional estudada um mapeamento quanto à comarca 

de origem dos presos. 

Foram mapeados os presos oriundos da Capital do Estado e aqueles procedentes do interior, 

identificando-se a comarca de origem, bem como aqueles recolhidos em caráter provisório por 

determinação judicial de um outro Estado e que aqui se encontram no aguardo da sua 

transferência e ou regularização da execução penal.  

Seguindo-se uma ordem alfabética dos registros nominais dos presos, ao primeiro deles fora 

dado o número 01 (um) e ao último o número 1.652 (Um mil seiscentos e cinqüenta e dois) a 

fim de - quando da aplicação dos questionários - não ter qualquer identificação dos 

entrevistados, pelo nome, comarca ou número de matrícula, preservando seu anonimato e 

confidencialidade.   

                                                 
2 Vide Apêndice B, p. 128 
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Elaborou-se um questionário3 de natureza semi-estruturada, com perguntas fechadas e outras 

abertas, por meio das quais o preso teria condições de discorrer o tema proposto, sem 

respostas ou condições prefixadas por este pesquisador. 

Fez-se necessária a delimitação do campo de pesquisa, por amostragem, sendo entrevistados 

16 (dezesseis) presos, correspondendo a 1% (um por cento) da população carcerária existente 

na Penitenciária Lemos Brito, obtendo de todos o consentimento tácito mediante a informação 

de que não seriam identificados, utilizando-se nomes fictícios, preservando-se a sua 

identidade e que sua entrevista serviria para o estudo do objeto pesquisado, bem como do seu 

habitus no cárcere.  

Fora o questionário formulado testado em Agosto de 2004, fazendo-se os ajustes cruciais para 

posterior aplicação, escolhendo-se aleatoriamente um número qualquer a cada centena de 

presos até o limite de 1.652, não havendo qualquer possibilidade de identificação prévia ou 

posterior do preso entrevistado, garantindo-se a elegibilidade e maior objetividade.  

Entre Setembro e Outubro do mesmo ano, ainda com a colaboração das estagiárias, aplicamos 

questionários, individual e separadamente, a fim de que a fidedignidade da fala de cada preso 

fosse preservada e pudéssemos entendê-la como: 

Reveladora de condições estruturais, de sistema de valores, normas e símbolos 
(sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de transmitir, através de 
um porta voz, as representações de grupos determinados, em condições históricas, 
sócio-econômicas e culturais específicas. (MINAYO, 2000, p. 109-110). 

Da totalidade do material coletado através da aplicação dos questionários procedeu-se à 

análise qualitativa dos dados encontrados, fazendo interagir o discurso do preso que se 

encontra no cárcere, distante do seu referencial sócio-familiar e do mundo exterior, com todo 

o referencial teórico trazido ao trabalho monográfico. 

Vencida que fora a Segunda etapa, fora contextualizado o sistema prisional baiano dando-se 

início à fase subseqüente, sendo observado os seguintes passos: 

I - Levantamento de todas as unidades prisionais que constituem o sistema prisional baiano 

e respectivas populações carcerárias; 

II - Levantamento dos presos custodiados em delegacias especializadas e em delegacias do 

interior do Estado4; 

                                                 
3  Vide Apêndice B, p.128. 
4  Vide Capitulo IV, item 4.1, p.74-76. 
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III - Levantamento dos Provimentos que regulam a Execução da Pena Junto ao Tribunal de 

Justiça Estadual através da sua Corregedoria Geral; 

III - Levantamento das comarcas existentes no Estado da Bahia; 

IV - Levantamento das Comarcas interioranas com presos custodiados na Penitenciária 

Lemos Brito. 

Ao iniciar-se a terceira e última etapa, colheu-se junto à Secretaria da Justiça do Estado da 

Bahia, através do seu Sistema de Controle de Reclusos, o nome de todas as unidades 

prisionais existentes na capital e interior do Estado, com suas respectivas populações 

carcerárias, tomando-se por referência a data inaugural da pesquisa (03/05/2004).  

Identificado que fora o contingente populacional de presos custodiados sob a responsabilidade 

do Governo do Estado da Bahia, através da sua Secretaria da Justiça, fez-se necessário o 

levantamento junto ao Departamento de Polícia Civil e Coordenadorias de Polícia do Interior- 

COORPINS dos presos que se encontravam, em delegacias especializadas e no interior do 

Estado, respectivamente, sob a custodia da Secretaria de Segurança Pública.   

Concomitantemente, fora levantado junto ao tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por sua 

Corregedoria Geral da Justiça, o Provimento CGJ 006/2001 (ANEXO I, p.130) que 

consolidou os instrumentos anteriores existentes e regulamentou a Execução Provisória da 

Pena, além de indicar as unidades carcerárias integrantes do sistema prisional baiano, com 

respectivo número de vagas e total de comarcas existentes em todo o Estado.   

Levantou-se, ainda, de acordo com a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, o 

número total de comarcas existentes a fim de que se identificar quais das comarcas 

interioranas destinavam seus presos, após o regular processo penal, para a capital do Estado a 

fim de execução do julgado e efetivo cumprimento da pena imposta.  

Tal levantamento permitiu a identificação das Comarcas do interior do Estado que possuem 

presos custodiados na Penitenciária Lemos Brito em razão da inexistência de estabelecimento 

prisional adequado ao cumprimento da pena privativa da liberdade em regime fechado5. 

                                                 
5  Vide Apêndice  A,  p.122. 
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CAPÍTULO I - O DIREITO DE PUNIR DO ESTADO 

 

Desde os primórdios da humanidade que o Homem sentiu a necessidade de estabelecer-se 

socialmente passando a viver em comunidade, formando-se os primeiros grupamentos 

familiares num verdadeiro processo de interação social, onde indivíduos ou grupos sociais se 

uniam em torno de interesses e objetivos comuns e coletivas. No entanto, esta interação nem 

sempre ocorreu de forma harmônica e pacífica, resultando deste inter-relacionamento 

conflitos que precisavam ser dirimidos a fim de que a vida em sociedade pudesse fluir com 

um mínimo de harmonia indispensável à paz e à tranqüilidade social.  

Nogueira ao demonstrar a importância do Direito como elemento fundamental a uma vida em 

sociedade afirma: 

Sem ele, a convivência humana pacífica se tornaria inviável. Desde que começou a 
conviver com seus semelhantes, sentiu o homem a necessidade de normas 
reguladoras da conduta da comunidade. Ubi homo, ibi ius (Cícero). O Direito 
constitui, assim, uma condição sine qua non da coexistência humana. 
(NOGUEIRA,1979, p.7 e 8).   

A história do Direito Penal confunde-se com a história da evolução das relações sociais, 

passando a pena por diversas fases, da vingança privada à justiça pública, até os dias atuais, 

sendo, hoje, o direito de punir exercido pelo poder público (Estado) através do Poder 

Judiciário que tem o dever de julgar as condutas violadoras das normas penais a bem da 

restauração e manutenção do equilíbrio social. Corrêa Júnior ao tratar da evolução histórica da 

pena assegura que: 

Mais tarde, com a evolução das organizações sociais e o avanço da vida política, 
surgiram comunidades maiores e com tendências naturalmente centralizadoras do 
poder. A pena passa a representar, então, a reação desta coletividade organizada 
politicamente, com finalidade de autopreservação. (CORRÊA JÚNIOR, 2002, p.26).  

Na fase da vingança privada era a punição reflexo da retribuição da ofensa pelo ofendido ou 

seus familiares, e o delito quando praticado desencadeava a reação da vítima e ou de toda a 

coletividade, tribo ou clã, daí à indiscriminação absoluta na individualização da pena, 

emergindo a urgência da limitação desta ao autor do delito. 

Desta forma, na medida em que foram se estruturando, as sociedades, criaram uma unidade 

orgânica e jurídica organizada (Estado), onde todos os indivíduos, desde que estabelecidos 

num determinado limite territorial, estariam submetidos à autoridade de um poder público 

instituído. 
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O Estado, ao tutelar a ordem pública na persecução do bem comum e da coexistência social 

criou o Direito Penal Objetivo, sendo este definido como um conjunto de normas jurídicas 

que descrevem e caracterizam condutas de natureza delitiva, estabelecendo sanções que 

haverão de ser aplicadas com o escopo de combater o crime.  

Como conseqüência surge para o Estado o direito de aplicar a punição prevista na norma 

objetiva ao sujeito que mediante uma conduta delituosa, por ação ou omissão, venha infringir 

norma de natureza penal, ou seja, é o Ius Puniendi ou direito de punir do estado, cujos limites 

são balizados na legislação penal ordinária ao prescrever o quantum da pena a ser 

efetivamente aplicada, dentro de um mínimo e um máximo previsto para cada tipo penal. 

Leonardo Sica, ao comentar o direito de punir do Estado, consigna: 

Logo, o ius puniendi surge teoricamente justificado como manifestação imediata e 
inerente da organização social e fundado na crença de que deva ser exercido pelo 
Estado (LEVIATÃ), representante e portador da somatória das vontades individuais 
e, logo, ente apto a garantir a coexistência pacífica de seus membros. 
(SICA, 2002, p.24). 

A efetividade deste direito de punir do Estado dá-se com a imposição de uma sanção, sendo a 

pena a mais severa das sanções estabelecidas, razão porque indispensável uma análise crítica 

do sistema punitivo vigente e com que finalidade a pena é imputada àquele que porventura se 

sujeitou a uma sanção penal de natureza privativa da liberdade.  

Inadmissível, portanto, que continuasse a vingança privada ou coletiva a subsistir como 

resposta da sociedade ao mal do crime, razão pela qual   

A idéia de pena como instituição de garantia foi obtendo disciplina através da 
evolução política da comunidade (grupo, cidade, Estado) e o reconhecimento da 
autoridade de um chefe a quem era deferido o poder de castigar em nome dos 
súditos. É a pena pública que, embora impregnada pela vingança, penetra nos 
costumes sociais e procura alcançar a proporcionalidade através das formas do talião 
e da composição. A expulsão da comunidade é substituída pela morte, mutilação, 
banimento temporário ou perdimento de bens. (DOTTI, 1998, p.31). 

Na Idade Média prevaleciam as penas corporais, onde o sofrimento físico, a dor do corpo, 

castigos imoderados, torturas, execuções públicas, suplícios, serviços forçados, a pena de 

morte, dentre tantos outras sanções representavam um verdadeiro teatro punitivo, e a pena 

imposta, em verdade, servia para restaurar o poder violado, surgindo a privação da liberdade 

como pena, daí afirmar-se: 

O cárcere, como instrumento espiritual do castigo, foi introduzido pelo Direito 
Canônico, posto que, pelo sofrimento e na solidão, ‘a alma do homem se depura e 
purga o pecado’. (DOTTI, 1998, p.33).  
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Já em fins do século XVIII e início do século XIX, vai-se findando a era dos espetáculos 

punitivos, urgindo o clamor pela moderação das penas, limites na punição e respeito à 

dignidade da pessoa humana, afastando-se a idéia do castigo. 

Foucault ao analisar os métodos e meios coercitivos adotados pelos poderes públicos para 

punir, denuncia no que se refere ao mesmo período os absurdos dos suplícios e punições 

praticados informando: 

No entanto, um fator é certo: em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo 
supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, 
exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo 
principal da repressão penal. (FOUCAULT, 2002, p.12).  

Surgem assim, as prisões constituídas: 

Por uma grande arquitetura fechada, complexa e hierarquizada que se integra no 
próprio corpo do aparelho do Estado, sendo o teatro punitivo, substituído pelo 
grande aparelho uniforme das prisões cuja rede de imensos edifícios se estenderá por 
toda a França e a Europa. (FOUCAULT, 2002, p.96). 

 

1.1 A historicidade dos Sistemas Prisionais  

Instituída que foram as prisões é a pena aplicada como resposta estatal aos delitos praticados, 

tornando-se imprescindível uma pequena retrospectiva sobre os sistemas penitenciários 

destinados à execução das penas privativas da liberdade e sua conseqüente evolução histórica 

até a presente, tecendo-se breves considerações sobre os Sistemas Pensilvânico, Auburniano e 

o Progressivo. 

A evolução da pena através dos sistemas punitivos demonstra que não mais poderia esta ser 

aplicada e executada de modo aflitivo, daí porque o clamor pela humanização dos castigos, as 

idéias humanitárias do século XVIII aliadas ao desenvolvimento capitalista como regime 

econômico, resultaram na discussão dos fins da pena e da necessidade da reforma 

penitenciária, deslocando-se a prisão para o eixo central do sistema punitivo, iniciando-se um 

processo de reforma penitenciária.   

Tempos mais tarde, com o movimento do Iluminismo e todas as novas ideologias 
advindas do renascimento, e com obras preconizadoras de idéias liberais e 
humanizantes como a do Marquês de Beccaria, a pena assumiu um fim utilitário, 
abandonando a fundamentação teológica. Aliás, é deste autor a idéia segundo a qual 
a pena só é justa quando necessária. Interessante notar que o movimento de reforma 
penal iniciado no século XVIII, o qual originou o denominado período humanitário 
da pena, foi extremamente influenciado pelo pensamento iluminista e, por óbvio, por 
seus ideólogos como Montesquieu, Rousseau, Diderot e D’Alembert e outros. 
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Destarte, durante o movimento de reforma penal ocorreu a revolução francesa, cujo 
símbolo foi exatamente a tomada e a destruição de uma “penitenciária” chamada 
Bastilha (14 de julho de 1789). (CORRÊA JÚNIOR, 2002, p.32)  

O Sistema Pensilvânico ou regime da Filadélfia utilizava-se do isolamento celular absoluto 

onde os condenados não podiam sair da cela em momento algum, sem trabalho ou visitas, 

incentivando-se a leitura da bíblia com a finalidade de despertar o arrependimento e a 

meditação. Tal sistema mostrou-se falível ante a sua severidade e impossibilidade de 

readaptação social do condenado através do isolamento, gerando graves problemas físicos e 

mentais no recluso tal a sua falta de contato com o mundo exterior.  

O sistema pensilvânico ou filadélfico (também chamado de belga, porque adotado na 
Bélgica), foi posto na prática na Pensilvânia e em duas prisões da Filadélfia, razão 
da denominação, tendo como característica principal o rigoroso isolamento, tanto 
diurno como noturno. Tal rigor se executava a tal ponto que o condenado só saia da 
cela, vez por outra e, assim mesmo, em passeios pelo pátio fechado. Na cela recebia 
assistência religiosa e a visita dos diretores, funcionários e médicos. Esse isolamento 
levava, via de regra, à loucura ou ao embrutecimento do condenado, quase nada 
adiantando aos fins da pena. ( RODRIGUES, 1988, p.109).   

Já o sistema Auburniano iniciado no Estado de New York, na Penitenciária de Auburn, 

permitia trabalho diurno desde que em total silêncio e conseqüente mutismo absoluto, cujo 

desrespeito era castigado com açoites e com isolamento celular durante a noite.  Tal sistema 

também vedava a comunicação com o exterior e tinha sua eficácia no trabalho, produzindo 

tensão e revolta ante a incomunicabilidade dos presos “silente sistem”.  

O regime foi abandonado pelo sistema auburniano, originário da penitenciária de 
Auburn, em que o isolamento era limitado ao noturno. Nada obstante, o trabalho 
obrigatório era realizado em comum, exigido absoluto silêncio, levando, afinal, às 
mesmas condições do anterior, com as mesmas conseqüências – loucura e 
embrutecimento do condenado. (RODRIGUES, 1988, p.109). 

Os mencionados sistemas quando aplicados resultaram em enormes danos aos condenados 

visto que o isolamento absoluto e o silêncio dos presos causavam dessocialização e quebrava 

os vínculos relacionais com o mundo exterior, trazendo conseqüências mais negativas que 

positivas para o interno, surgindo assim o Sistema Progressivo. Tal sistema, originário da 

Inglaterra, consistia no cumprimento da pena em três períodos ou estágios que poderiam ser 

alcançados a depender da conduta e comportamento do recluso no estabelecimento prisional, 

variando desde o isolamento celular, trabalho no cárcere até o Livramento Condicional.  

O último, progressivo ou inglês, cuja autoria é atribuída ao inglês Maconichia, que o 
introduziu na colônia penal de Norfolk (1840) na Inglaterra, adotava o sistema de 
marcas ou vales, que o condenado ia obtendo pelo seu trabalho, como estímulo à 
possível redução da pena imposta. Foi aperfeiçoado por Walter Crofton, que o 
aplicou na Irlanda, dividindo o cumprimento da pena em estágios, sob condições 
menos penosas, cumpridas pelo trabalho ao ar livre, em colônia penal, até à 
liberdade sob vigilância. (RODRIGUES, 1988, p.109). 
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Esse sistema foi aperfeiçoado e adotado por diversos países, inclusive o Brasil, sendo 

contemplado no Código Penal em seu Art. 33 e parágrafos, bem como na Lei de Execuções 

Penais, (Lei nº 7.209/84), adotando assim o legislador pátrio o Sistema Progressivo de 

cumprimento de pena privativa da liberdade. 

 

1.2 O Sistema Progressivo de cumprimento de pena  

Filiou-se o Estado Brasileiro ao Sistema Progressivo de cumprimento de pena privativa da 

liberdade mediante expressa previsão legal inserta no caput do Art.33 do Código Penal, 

prescrevendo que: 

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. (in verbis). 

Para melhor entendimento do Sistema Progressivo é preciso esclarecer que as penas privativas 

da liberdade podem ser cumpridas em três regimes prisionais: fechado, semi-aberto e aberto, a 

depender do quantum da pena aplicada em definitivo. No regime fechado, a execução da pena 

dar-se-á em estabelecimento prisional de segurança máxima ou média, e nos demais em 

Colônia Agrícola, Industrial ou estabelecimento similar, ou ainda em Casa de Albergado ou 

estabelecimento adequado, respectivamente.   

Consoante expressa determinação do § 1º do Art. 33 do Código Penal; considera-se: 

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. (in verbis).  

O legislador, ao adotar tal sistema, admite a possibilidade do condenado migrar de um regime 

prisional mais grave para um menos grave, desde que efetivamente tenha cumprido parte da 

pena que lhe fora imposta e demonstre satisfação de condições objetivas e subjetivas para tal a 

exemplo de senso de responsabilidade, bom comportamento carcerário, arrependimento, 

intenção de refazer sua vida e de não mais delinqüir, disposição para o trabalho e estudos 

desenvolvidos no cárcere, enfim, aptidão para ficar recolhido em regime menos severo. 

Franco et al., consigna em sua obra: 

Admitir-se um sistema não progressivo, mas uniforme de cumprimento de pena, 
significa subordinar o condenado a uma pena desumana, cruel porque inviabiliza um 
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atendimento prisional racional; deixa o recluso sem esperança de obter a liberdade 
antes do termo final do tempo de condenação; não exerce sobre ele nenhuma 
influência positiva no sentido de reinserção social e desampara a própria sociedade 
na medida em que devolve o preso à vida societária, após um processo de reinserção 
às avessas, ou seja, a uma dessocialização. ( FRANCO et al., 1995, p.391).  

Importante esclarecer que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena pelo 

magistrado dá-se em obediência a critérios estabelecidos no Código Penal e em leis 

extravagantes, prescrevendo o parágrafo 2º do citado artigo 33: 

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: 

•  o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em 
regime fechado; 

•  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; 

•  o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, 
poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto; 

•  Concomitantemente à reforma do Código Penal verificada em 1984, editou o 
Brasil a sua Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) passando assim a dispor 
de um instrumento normativo aplicável quando da Execução da Pena, 
representando tal atividade um conjunto de atos complexos que se desenvolvem 
nos planos Jurisdicional e Administrativo, dela participando dois Poderes 
Estatais, quais sejam: a) o Judiciário, representado pelo Juízo da Vara da 
Execução Penal e b) o Executivo, através da administração das Unidades 
Prisionais . 

Instituído que foi o sistema prisional, tornou-se a privação da liberdade no cárcere a principal 

forma de punição, questionando-se a partir de então quais os fins da pena. Isto também 

acabou incentivando, como conseqüência, o surgimento de diversas teorias com a finalidade 

de se justificar, fundamentar e legitimar o direito do Estado sancionar o sujeito responsável 

por uma conduta delitiva, sendo denominadas Teoria Absoluta, Relativa e Mista.  

 

1.3 A Finalidade da Pena  

Instituída que fora a pena, questionou-se que finalidade deveria ser alcançada através da 

condução do indivíduo a um estabelecimento prisional para cumprimento de condenação que 

lhe fora imposta pelo poder público em resposta à prática de um crime. Surgem diversas 

teorias na tentativa de justificar o aprisionamento do indivíduo visto que as execuções 

públicas, castigos imoderados e suplícios generalizados sobre o corpo do condenado não mais 

poderiam ser admitidos.  
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Com a prisão emerge um sentimento de humanização e de respeito à pessoa do condenado 

mediante a delimitação do poder de punir, definido por Foucault pela necessidade de um 

princípio de moderação afirmando: 

Aí está a raiz do princípio de que se deve aplicar só punições “humanas”, sempre, a 
um criminoso que pode muito bem ser um traidor e um monstro, entretanto. Se a lei 
agora deve tratar “humanamente” aquele que está “fora da natureza”(enquanto que a 
justiça de antigamente tratava de maneira desumana o “fora-da-lei), a razão não se 
encontra numa humanidade profunda que o criminoso esconda em si, mas no 
controle necessário dos efeitos de poder. ( FOUCAULT, 2002, p.77). 

Pela Teoria Absoluta, também denominada Retributiva, a pena deveria ser aplicada para fins 

de se restaurar a ordem moral ou a ordem jurídica e o equilíbrio social atingido pelo delito, 

havendo, portanto, uma retribuição, pois o mal da pena seria conseqüência do mal do crime, 

não existindo qualquer preocupação com a pessoa do delinqüente. “Partem de uma exigência 

de justiça: a retribuição do mal provocado pelo agente há de ser o meio de restabelecer a 

ordem jurídica violada” (RODRIGUES, 1988, p.105). 

O Direito Penal Moderno não mais pode buscar na pena privativa da liberdade tão somente a 

sua finalidade retributiva (Teoria Absoluta), visto que inadmissível “possa alguém pagar um 

mal cometido com um segundo mal, que é a expiação através da pena” (CORRÊA 

JÚNIOR,1995, p.100). 

Já a Teoria Relativa, denominada por muitos de Preventiva ou Finalista, buscava incutir aos 

membros de uma sociedade uma intimidação obtida por uma coação psicológica capaz de 

criar um temor geral pela sanção (prevenção geral) e não sendo este temor capaz de inibir a 

conduta delitiva, seria o criminoso recolhido ao cárcere para que não volte a delinqüir 

(prevenção especial). 

A cominação da pena é forma de coação psicológica, sendo que a aplicação in 
concreto da pena decorre do fato de a comunicação não ter intimidado 
suficientemente. (MESQUITA JÚNIOR, 1999, p. 47). 

Resultante da combinação das Teorias supra indicadas tem-se as Teorias Mistas ou Ecléticas, 

através das quais a pena além da finalidade retributiva deve ser vista como instrumento capaz 

de facilitar a reinserção social do agente do delito a fim de permitir o retorno deste à 

sociedade de forma menos traumática e sem os estigmas do cárcere.  

O Direito Brasileiro optou por adotar a Teoria Mista ao regular a Execução da Pena baseada 

na Lei nº 7.210/84, que em seu artigo 1º prescreve: 

A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado 
e do interno. (in verbis).  
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Objetiva a lei a reintegração do condenado ao seu meio social para uma futura convivência 

comunitária e, 

admitindo-se que o tratamento do delinqüente constitui um poderoso contra-estímulo 
à reincidência, forçoso é concluir que a pena deve tender, sob o ângulo finalístico, 
aos objetivos individual e coletivo, modelados através da satisfação dos mais 
generosos valores humanos, sociais, culturais, enfim, de prospectivas materiais e 
espirituais que são absolutamente necessárias à conservação ética da personalidade. 
(DOTTI, 1998, p.233). 

A partir de então, surgiram reiterados posicionamentos doutrinários que procuraram instituir 

uma política criminal mais humanista, passando a pena a ser vista como instrumento 

ressocializador associado à finalidade preventiva, desprezando-se a finalidade unicamente 

repressiva.  

 

1.4 Desafios para a Reinserção Social  

A Constituição de 1988 representou um grande avanço em termos de conquistas na medida 

em que objetivou assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, bem como a 

liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Portanto, o respeito à 

pessoa humana mereceu do legislador constituinte uma proteção especial, consagrando-se a 

dignidade da pessoa humana como fundamento jurídico brasileiro, compreendendo-se, neste 

conceito, não só o direito à vida, mas o respeito à integridade física, à honra, à imagem, à 

intimidade, dentre tantos outros.  

Consoante expressa disposição legal contida em sua Carta Magna, possui o Brasil sua 

estrutura assentada numa República Federativa, constituída num Estado Democrático de 

Direito, tendo como alguns de seus princípios fundamentais a cidadania e o respeito à 

dignidade da pessoa humana.  

O Estado moderno e contemporâneo contemplou um rol mínimo de direitos humanos, de 

indispensável proteção, sendo que a constitucionalização dos mesmos: 

Não significou mera enumeração formal de princípios, mas a plena positivação de 
direitos, a partir dos quais qualquer indivíduo poderá exigir sua tutela perante o 
poder Judiciário para a concretização da democracia. (MORAES, 2000, p. 21) . 

Maior atenção deve-se às pessoas que estão com a sua liberdade de ir e vir cerceadas, por se 

acharem reclusas, cumprindo pena privativa da liberdade em conseqüência de sentença 
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condenatória a que fora condenado em razão da prática de um fato típico penal e que se 

encontram longe do seu referencial familiar.  

De questionar-se se o cárcere cumpre e tem cumprido com a sua função de ressocialização e 

reeducação do apenado ou se tão somente tem refletido a função retributiva do mal cometido 

pela sanção penal ditada pelo Poder Público, em especial pelo Juízo da Vara Criminal, 

tornando-se os estabelecimentos prisionais verdadeiros depósitos de seres humanos.  

Tem a criminalidade alcançado índices elevados nos diversos Estados da Federação, 

merecendo do Poder Público uma análise mais profunda a fim de que se possa adotar uma 

política criminal capaz de reduzir os galopantes índices de criminalidade e de reincidência 

verificados, observados com a implementação de medidas de caráter preventivo.  

De um lado, o aumento da criminalidade violenta, que é um fato constante numa 
sociedade que se caracteriza pela urbanização desenfreada, pelo abandono do campo 
em prol das cidades, pela impessoalidade das relações da cidade grande, faz com que 
outros tipos penais sejam necessários para uma boa política criminal legislativa. Em 
suma, a política criminal legislativa visa à efetividade da norma penal, que, 
conjugada com a sua legitimidade, lhe garante a eficácia. (D’URSO, 1999, p.22). 

O Jornal “A Tarde”, de grande circulação no Estado da Bahia, de 27/09/2003, traz como 

manchete “Penitenciárias à beira do colapso”, informando que: 

O Conselho Nacional de Secretários de Justiça - CONSEJ vai propor ao Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a decretação do estado de calamidade 
pública no sistema prisional brasileiro. Em março o, o conselho havia decretado o 
estado de emergência. 
‘Não dá mais para maquiar a crise carcerária. E se o governo retardar os 
investimentos, por exemplo, na construção de novos presídios, em 2005 o sistema 
entrará em colapso e falência total’, denunciou o presidente do CONSEJ e Secretário 
de Justiça do Estado de Sergipe, Emanuel Cacho, chamando a atenção de que muitas 
penitenciárias, no Brasil, são hoje escritórios do crime organizado. (AQUILLES, 
2003, p.7). 

Esta crescente escalada da violência e crise no sistema carcerário, aliados ao excessivo 

contingente populacional verificado nas unidades prisionais destinadas ao cumprimento da 

pena, comprometem a execução penal visto que as mínimas condições exigidas por lei deixam 

de ser observadas e respeitadas, violando princípios constitucionais, em especial o da 

dignidade da pessoa humana. 

Emanuel Cacho, presidente do CONSEJ, quando da sua estadia na capital do Estado da Bahia 

para a 8ª reunião do Conselho que preside, realizado no ano de 2003, declarou à imprensa 

local: 

O presidente do CONSEJ aponta três razões para a crise: 
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1 - superlotação nos presídios – a população carcerária brasileira saltou de 90 mil 
presos, em 1995, para os atuais 310 mil, sendo 60 mil somente nos nove primeiros 
meses deste ano; 
2 - falta de investimento no sistema prisional brasileiro e  
3 - a ausência de uma política nacional para o setor.  
Hoje há um déficit de 105 mil vagas. Enquanto isso, o governo, dez meses depois, 
não conseguiu, sequer, construir um presídio, apesar das promessas, disse Emanuel 
Cacho. (AQUILLES, 2003, p.7). 

Porém, a realidade do cárcere tem demonstrado que a ressocialização do preso, atualmente, é 

uma utopia ante as péssimas condições dos estabelecimentos prisionais e a falta de uma 

Política Criminal que efetivamente possa assegurar ao interno o exercício de direitos mínimos 

não afetados pela sentença condenatória.  

A execução penal no Brasil, refletindo, exatamente, o que se passa na sociedade, 
possui duas faces, a visível e a oculta.  A visível, que afirma a igualdade de todos 
perante a lei e estabelece como fins da pena a ressocialização do condenado. 
Ressocialização essa que seria, inclusive, um direito dele. Por outro lado, a face 
oculta, ignorando a isonomia, distribui no meio carcerário, tal qual acontece na 
sociedade a que pertence, os privilégios, dando a uns poucos, o ‘direito’ ao 
tratamento penitenciário ressocializador e deixando a grande maioria marginalizada, 
entregue à sua própria sorte.  (LYRA, 1990, p. 198).  

Não pode o legislador pátrio ao buscar medidas de controle da criminalidade, contaminar-se 

com o clamor social, amplamente divulgado e explorado pela imprensa, editando leis 

casuísticas que buscam resultados imediatistas e que privilegiam o encarceramento, porque 

acredita-se na função dissuasória da prisão, aumentando sobremaneira o quantum da pena 

para alguns tipos penais, restringindo a concessão de benefícios quando da execução penal, a 

exemplo da Lei dos Crimes Hediondos. 

Ao comentar o problema da superlotação de presos em unidades prisionais e o déficit de vagas 

existente no sistema, D ùrso informa: 

Ou o Estado admite a gravidade do problema e chama a população para contribuir 
com propostas e soluções, entre elas a de afastar ao máximo o homem do cárcere, 
reservando a segregação celular somente para os casos extremos, juntamente com a 
certeza da punição, ou se embarca nessa campanha insana de aumento da quantidade 
de penas, na vã esperança de que a caneta do legislador, ao multiplicar os anos de 
cárcere, fará diminuir a criminalidade, desestimulando o criminoso de seu intento. 
(D’URSO, 1999, p.38). 

A Lei que instituiu os Crimes Hediondos6, passado mais de uma década de vigência, impôs 

uma pena mais severa a determinados crimes considerados merecedores de maior proteção 

 

estatal, questionando-se se efetivamente ocorreu uma redução quanto à prática dos crimes de 

idêntica natureza. Tal fato ocorre ao tempo em que assistimos a uma implosão no sistema 

                                                 
6  Lei nº 8.072 de 25/07/1990. 
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prisional decorrente de um excesso de presos nas unidades prisionais, conseqüência dos 

crescentes e assustadores índices de criminalidade, aliado à não rotatividade no sistema, visto 

que os condenados a crimes hediondos por estarem impossibilitados de pleitearem a mudança 

de regime e outros benefícios, só dispõem do livramento condicional para se verem em 

liberdade após o efetivo cumprimento de dois terços da pena imposta em definitivo.  

O Ministério da Justiça através do seu Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

-  CNPCP tem procurado instituir uma política pública carcerária, ditando suas diretrizes a 

partir de inúmeras resoluções adotadas onde indicam recomendações aos Conselhos 

Penitenciários Estaduais, estabelecem diretrizes básicas de Política Criminal, fixa regras 

mínimas para o tratamento do preso no Brasil, dentre tantas outras atribuições.  

Instituiu o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP, pela Resolução 

nº 14 de 11/11/94  Regras Mínimas para o Tratamento de Preso no Brasil, assim o fazendo em 

atenção à recomendação do Comitê Permanente de Prevenção ao Crime e Justiça Penal das 

Nações Unidas do qual o Brasil é membro.  

A  Resolução supra citada, logo no seu capítulo I, ao tratar dos princípios fundamentais, 

determina:  

Art. 1º. As normas que se seguem obedecem aos princípios da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e daqueles inseridos em tratados, 
Convenções e regras internacionais de que o Brasil é signatário devendo ser 
aplicadas sem distinção de natureza racial, social, sexual, política, idiomática 
ou de qualquer outra ordem. Adiante, determina no seu Art. 3º que: É 
assegurado Ao preso o respeito à sua individualidade, integridade física e 
dignidade pessoal. (RESOLUÇÃO nº 14/94 , p.1).  

Sintonizado com esta política de descentralização da pena, o CNPCP, Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, órgão integrante do Ministério da Justiça, editou a 

Resolução nº 05 de 19/07/1999, objetivando no seu Artigo 15 “Possibilitar o cumprimento de 

pena privativa da liberdade em estabelecimentos prisionais próximos à residência da família 

do condenado”. (RESOLUÇÃO nº 15, p.2) 

Já no capítulo XI da citada Resolução nº 14, quando trata do contato do preso com o mundo 

exterior determina: 

Art. 33. O preso será autorizado a comunicar-se periodicamente, sob 
vigilância, com sua família, parentes, amigos ou instituições idôneas, por 
correspondência ou por meio de visitas, e adiante no seu Art. 37 prescreve: 
Deve-se estimular a manutenção e o melhoramento das relações entre o preso 
e sua família. (RESOLUÇÃO nº 14, p.6). 
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No entanto, o movimento de humanização das penas, iniciado na Idade Moderna, tem sido 

posto em cheque na medida em que os índices de criminalidade têm aumentado em todos os 

Estados da Federação, ganhando o crime organizado força não só no seio da sociedade como 

também dentro das unidades prisionais, a ponto de criminosos de alta periculosidade 

comandarem organizações criminosas de dentro dos presídios . “A prisão, peça essencial no 

conjunto das punições, marca certamente um momento importante na história da justiça penal: 

seu acesso à ‘humanidade’”. (FOUCAULT, 2002, p.195). 

Há uma necessidade premente de se buscar soluções para o cárcere, visto que se não a 

encontrarmos, limitar-se-á o Poder Público a ter que edificar mais e mais presídios a fim de 

alocar o grande contingente de presos, quer de natureza provisória, que se encontram 

processados sem uma sentença de mérito, ou existindo está a mesma em grau recursal, quer de 

natureza definitiva, condenados com sentença condenatória transitada em julgado .  

Em sendo a pessoa humana a preocupação maior da ONU, Organização das Nações Unidas, 

veio esta nos seus 6º e 7º Congressos expedir Resoluções de número 8 e 16, respectivamente, 

dedicando especial atenção ao encarcerado, 

enfatizando a necessidade não somente da redução do número de reclusos, senão 
sobretudo a oportunidade de soluções alternativas à prisão, bem como o escopo de 
reinserção social dos delinqüentes. (GOMES, 2000, p.23), 

chamando-se estas mais tarde de Regras Mínimas, que foram adotadas no 8º Congresso em 14 

de dezembro de 1990, denominadas Regras de Tóquio.  

 

1.5 A Necessidade de alternativas penais  

A partir da década de noventa, busca-se a criação e a efetiva aplicação de penas e medidas 

que pudessem ser aplicadas como alternativas à prisão, ou seja, condenação não privativas da 

liberdade mediante uma maior participação da sociedade na administração da Justiça Penal 

com o escopo de atingir-se um equilíbrio entre a vítima, por meio da reparação, a 

comunidade, através da prevenção do delito e o infrator na busca da sua ressocialização sem 

os inconvenientes do cárcere que tanto dificultam a reinserção social. 

Pode-se afirmar: 

Dentro de um novo modelo de Justiça Penal, que é reivindicado pela Moderna 
Criminologia e que enfoca o delito como fato interpessoal e histórico, com 
repercussão direta para todos os envolvidos no conflito (delinqüente, vítima, 
sociedade e Estado), já não se pode dizer que o autor da lesão ou perigo de lesão ao 
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bem jurídico tenha uma dívida exclusivamente com o Estado, depois da infração, 
senão também com a vítima e a sociedade. (GOMES, 2000, p.28).  

O legislador pátrio, cônscio da falência e do fracasso da prisão, tem procurado adotar medidas 

alternativas e substitutivas à pena privativa da liberdade para os crimes denominados de 

menor potencial ofensivo, desde que as penas não ultrapassem a quatro anos de prisão e 

praticado o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que também, por si só não tem 

sido capaz de reduzir o crescente aumento da delinqüência e a superpopulação carcerária.  

Em verdade, o crime e os problemas da criminalidade transcendem fronteiras, sendo utópico 

acreditar-se na abolição de pena privativa da liberdade e do sistema punitivo. 

Um ‘Estado Abolicionista’ deixaria, evidentemente, de constituir-se como um 
Estado de Direito e tenderia, diante da extinção do princípio do monopólio da 
distribuição da justiça, a tornar-se uma instituição meramente formal, com uma 
sociedade fundada no império da força e facilitador do procedimento de vingança. 
(SANTORO FILHO, 2000, p.146).  

Neste contexto, no intuito de alternativas à pena privativa da liberdade, surge a  

Lei nº 9.099/95, intitulada como a Lei dos Juizados Especiais Criminais, para crimes 

denominados de menor potencial ofensivo, trazendo inovações tais como a transação penal, a 

composição civil extintiva da punibilidade e a suspensão condicional do processo e mais 

adiante a Lei n.º 9.714/98 que amplia consideravelmente as hipóteses de penas alternativas 

substitutivas, passando o magistrado a contar com 10 sanções alternativas a saber: multa, 

prestação de serviços à comunidade, limitação de fins de semana, proibição de exercício de 

profissão, suspensão de habilitação para dirigir, prestação pecuniária em favor da vítima, 

perda de bens e valores, proibição de freqüentar lugares e prestação de outra natureza. 

A Lei 9.714 de 25/11/1998 que alterou dispositivos do Código Penal vigente ampliou o rol 

das penas restritivas de direito substitutivas às penas privativas da liberdade, passando o 

Artigo 43 do Código Penal a ter a seguinte redação: 

As penas restritivas de direito são: I – prestação pecuniária; 
II – perda de bens e valores; 
III – (vetado); 
IV – prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; 
V – interdição temporária de direitos; 
VI – limitação de fins de semana.  

Logo, na medida em que Estado condena o indivíduo determinando o cumprimento de uma 

pena alternativa e substitutiva à privação da liberdade, sem retirá-lo do seu meio social e 

familiar, estará permitindo que a sociedade participe da administração da justiça, devendo a 

prisão ser a ultima ratio do Direito Penal. 
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De ressaltar-se também a relevância dos estabelecimentos prisionais possibilitarem 

efetividade à Lei de Execução Penal proporcionando atividades laborativas aos presos em 

cumprimento de pena como meio ressocializador, dando-lhes ocupação lícita a fim de que a 

ociosidade seja a exceção e não a regra .  

Falconi quando analisa o trabalho do preso como fator facilitador da reinserção social 

consigna: 

Sem dúvida, a laboterapia é uma das formas mais eficazes de reinserção social, 
desde que dela não se faça uma forma vil de escravatura e violenta exploração do 
homem pelo homem, principalmente este homem enclausurado. (FALCONI, 
1998, p.71).  

Por sua vez, Corrêa Júnior ao comentar o trabalho como processo reeducador informa: 

De resto, o resguardo da dignidade do preso, com o oferecimento de meios de 
trabalho, com uma adequada remuneração, constitui um dever do Estado, que 
possibilitará não mais distinguir-se entre o cidadão livre e o cidadão preso, 
permitindo a este seu retorno para a sociedade sem a recidiva. (CORRÊA JÚNIOR, 
2002, p. 334).  

A própria Lei de Execuções Penais contempla o trabalho do interno determinando que a cada 

três dias trabalhados deva ser remido um dia da pena, razão porque o fomento das atividades 

laborativas dentro das unidades prisionais deve ser uma realidade, adaptando-se a estrutura 

prisional através da criação de oficinas, galpões, salas de trabalho, estudo e outras forma de 

entretenimento.  

O Diário do Poder Judiciário do Estado da Bahia em sua edição de 11 e 12 de junho de 2005 

traz como manchete “ Cresce a população carcerária na Bahia”, referindo-se à falência do 

sistema penitenciário, ao informar:    

‘Na atual conjuntura, as penitenciárias estão longe de ser um ambiente propício para 
a recuperação social. Pelo contrário, funcionam como universidade do crime. Na 
PLB, por exemplo, a ociosidade atinge mais de 90% dos presos, com apenas 130 
vagas disponíveis para atividades laborativas’, ressaltou. ( PINTO, 11 e 12 de junho, 
2005, p.2). 

Pelo trabalho poderá o preso, mesmo privado da sua liberdade de ir e vir, continuar a ser o 

mantenedor da sua entidade familiar, visto que a citada Lei de Execução Penal indica uma 

remuneração mínima correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo 

como contraprestação ao trabalho laboral desenvolvido na prisão.  
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CAPÍTULO II  - INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO À 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, À FAMÍLIA E AO PRESO 

 

Este capítulo destaca a importância do Estado Brasileiro ter ratificado inúmeras convenções, 

acordos e tratados internacionais voltados à proteção dos Direitos Humanos, incorporando ao 

seu sistema normativo constitucional e infraconstitucional dispositivos legais que demonstram 

a obrigação de respeitar, fazer respeitar e garantir direitos reconhecidos desde a assinatura da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em tais instrumentos foram analisados aspectos 

protetivos à dignidade da pessoa humana, à família e ao indivíduo que se encontra preso, por 

terem sido objeto de estudo neste trabalho monográfico, verificando-se ainda o Programa 

Nacional de Direitos Humanos instituído no país e as políticas públicas elencadas como 

prioridade a serem implementadas a curto, médio e longo prazos. 

O legislador constituinte de 1988, cônscio da necessidade do respeito à vida humana, 

objetivando adequar-se ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, fez incluir na Carta 

Magna vigente, Princípios Fundamentais protetivos à Pessoa Humana, à família e ao preso, 

contemplando ainda a possibilidade da normativa internacional vir integrar o Direito Positivo 

Brasileiro, consoante expressa determinação do Artigo 5º § 2º da Constituição Federal que 

determina: 

Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
dos regimes e dos princípios por ela dotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte (BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
1988, p.11) 

A recente Reforma do Poder Judiciário Brasileiro, através da Emenda Constitucional Nº 45, 

de 8 de dezembro de 2004 acrescentou o § 3º ao citado Artigo 5º prescrevendo: 

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
(BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, p.4 ). 

Neste processo de consolidação e de adequação à normativa internacional veio o Brasil firmar 

diversos instrumentos internacionais de proteção dos Direitos Humanos ratificando, até a 

presente data, os seguintes: Carta da Nações Unidas em 21/09/1945; Declaração Universal 

dos Direitos Humanos em 10/12/1948; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos em 

24/01/1992; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 24/01/1992; 

Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio em 04/09/1951; Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes em 
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28/09/1989; Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher em 01/02/1984; Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 

Racial em 27/03/1968; Convenção sobre os Direitos da Criança em 24/09/1990; Convenção 

Americana de Direitos Humanos em 25/09/1992; Protocolo Adicional à Convenção 

Americana de Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 

21/08/1996; Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura em 20/07/1989 e a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher em 

27/11/1995. 

 

2.1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

A preocupação, o respeito e a necessidade da proteção à vida humana ganhou contornos 

internacionais após a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas ocorrida em 10 de Dezembro de 1948, que mesmo não 

tendo força compulsória entre os Estados que a proclamaram, dada a sua natureza de 

recomendação, instituiu uma peculiar proteção à pessoa humana que deveria ser observado 

por todos os povos, independentemente da nacionalidade ou cidadania e sem qualquer 

distinção. 

A declaração reconhece os direitos humanos considerados essenciais para garantir a 
dignidade de cada pessoa na sociedade em que vive, de forma a possibilitar a cada 
uma o desenvolvimento integral de sua personalidade e de sua capacidade de 
participação na sociedade. (SÃO PAULO. PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO, 2000, p.258). 

A Declaração reconhece a premência da promoção e do respeito aos direitos humanos 

fundamentais, da dignidade e do valor da pessoa humana, declarando no seu Artigo V que 

“Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante”, razão porque deve o poder público quando do exercício do seu “ius 

persequendi”  e “ius puniendi ” observância a tal dispositivo. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988, traz no seu 

Artigo 5º, III, idêntica proteção visto que a preocupação com a dignidade da pessoa humana 

encontra-se efetivamente incorporada ao Direito Positivo Brasileiro como Princípio 

Fundamental, merecendo assim especial proteção do legislador constituinte.  

Preocupada com o respeito à dignidade da pessoa humana, vê-se que a referida Declaração 

trata, dentre tantos direitos contemplados, da presunção da inocência e do exercício do amplo 
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direito de defesa àqueles acusados da prática de um ato delitivo, assegurando no seu Artigo 

VI que “Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa 

perante a lei”.  

Logo, tem o poder público a obrigação de respeitar, quer nas delegacias de polícia, nos 

presídios, nas penitenciárias ou em qualquer outro estabelecimento de custódia, aquele que 

porventura encontra-se com sua liberdade de ir e vir cerceada, preservando-se a integridade 

do custodiado, bem como a sua identidade sócio-familiar e demais direitos que não lhe foram 

subtraídos pelo decreto condenatório, em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos destaca, igualmente, a importância da 

constituição da entidade familiar quando determina ser a família “o núcleo natural e 

fundamental da sociedade”, gozando ainda da “proteção da sociedade e do Estado” (DUDH, 

Art. XVI), ratificando o legislador constituinte pátrio a busca de tal proteção quando trata da 

Família no seu artigo 2267 da Constituição Federal dedicando-lhe especial proteção. 

  

2.2 O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

Já o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil em 24 de Janeiro 

de 1992, reafirma o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

Art. VII. Ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa, 
sem seu livre consentimento, a experiências médicas ou científicas. 
(INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO, 1997, p. 41). 

 
Ressalta o  Pacto a necessidade da celeridade dos julgamentos por juiz competente àqueles 

que se encontram presos ou encarcerados em virtude da prática de infração penal, no seu 

Artigo IX, item 3: 

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 julgado em prazo razoável ou de ser 
posta em liberdade. (in verbis). 

 

                                                 
7  Vide artigo na integra, capítulo V, p.86.  
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A busca da celeridade nos julgamentos é indispensável quando da apuração de uma infração 

penal, por qualquer juízo ou tribunal, visto que a sua morosidade leva à incerteza do quantum 

da pena a ser cumprida, se condenatória a sentença, sendo fatores que causam instabilidade no 

sistema prisional na medida em que fragiliza toda a população carcerária, desencadeando 

revolta, motins, rebeliões e tentativas de fuga, tanto em cadeias públicas, como presídios ou 

penitenciárias, com descrédito no poder punitivo do Estado.  

Havendo morosidade no julgamento, 

a jurisprudência tem indicado um limite temporal, calculando-se os prazos 
processuais, para o encerramento da instrução criminal em face de pessoa presa 
cautelarmente. E a superação do lapso admitido como razoável tem proporcionado, 
em muitos casos, a concessão da liberdade ainda que provisória. (SÃO PAULO. 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 2000, p.279). 

Preocupado com o respeito à dignidade da pessoa humana, o Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos - PIDCP diferencia a situação processual do processado para com o 

condenado, determinando a necessidade da separação destes em estabelecimentos prisionais 

distintos, o que lamentavelmente não é observado pela grande maioria dos Estados da 

Federação. 

Caso especial é o do Estado da Bahia, que tem aproximadamente 20% (vinte por cento) da 

população carcerária da Penitenciária Lemos Brito, constituída de presos provisórios, quando 

em verdade lá só deveriam estar os condenados em caráter definitivo, com sentença penal 

transitada em julgado, até porque aqueles custodiados em caráter provisório deveriam estar no 

Presídio de Salvador. 

Diz o Artigo X. item 2, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos:  

As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias 
excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto, condizente com 
sua condição de pessoas não condenadas. (INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 
DE PROTEÇÃO, 1997, p.42). 

Adiante no item 3 do mesmo artigo, pode-se ressaltar a finalidade maior da pena a ser 

alcançada: “o regime penitenciário consistirá em um tratamento cujo objetivo principal seja a 

reforma e reabilitação moral dos prisioneiros...”. (INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

DE PROTEÇÃO, 1997, p.42). 

Este tratamento penitenciário deve ser objeto de políticas públicas a serem implementadas em 

todos os regimes prisionais existentes (fechado, semi-aberto e aberto), dotando os 

estabelecimentos prisionais de melhores estruturas físicas, de pessoal especializado, 

assistência médica, social, terapêutica, jurídica, educacional e outras, conforme direitos já 
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assegurados em lei infra constitucional (Lei de Execução Penal) evitando-se a indesejada 

dessocialização.  

Quanto à proteção da família, o referido Pacto a coloca como o “núcleo natural e fundamental 

da sociedade”, assegurando ainda “o direito de ser protegido pela sociedade e pelo Estado”, 

Instrumentos Internacionais De Proteção, Art. XXIII” (INSTRUMENTOS 

INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO, 1997, p.45), tal qual proclamado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e já recepcionado pela Carta Magna de 1988.  

 

2.3 O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

Ao contrário do Pacto dos Direitos Civis e Políticos que estabelece direitos protetivos aos 

indivíduos, o Brasil ratificou o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais em 24 de Janeiro de 1992, elencando deveres a serem observados pelos Estados 

membros cuja implementação deveria dar-se progressivamente, 

já que não podem ser implementados sem que exista um mínimo de recursos 
econômicos disponíveis, um mínimo de Standard técnico-econômico, um mínimo 
de cooperação internacional e, especialmente, não podem ser implementados sem 
que sejam uma prioridade na agenda política nacional. (PIOVESAN, 2000, p.176-
177).  

O Brasil e os Estados signatários do referido Pacto reconheceram: 

Deve-se conceder à família, que é o núcleo natural e fundamental da sociedade, a 
mais ampla proteção e assistência possíveis, especialmente para a sua constituição e 
enquanto ela for responsável pela criação e educação dos filhos.  (PIOVESAN, 
2000, p. 359). 

Reconhecida a importância da manutenção da entidade familiar como célula indispensável à 

formação do tecido social, merece a família do preso especial proteção e assistência do 

Estado, a fim de que os vínculos associativos e redes familiares sejam preservadas quando do 

cumprimento da pena privativa da liberdade, devendo para tal vir o preso cumprir a pena 

imposta em estabelecimento prisional próximo à sua residência familiar, o que facilitaria 

sobremaneira a visitação.  
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2.4  A Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes  

 

Foi a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes adotada pela Resolução nº 39/46 da Assembléia Geral das Nações Unidas, sendo 

ratificada pelo Brasil em 28 de Setembro de 1989.  Ficou patente a preocupação do Estado 

Brasileiro em preservar a dignidade da pessoa humana, alçado que fora a Princípio 

Fundamental na Constituição de 1988, na medida em que busca salvaguardar a integridade 

física do ser humano quando estiver vinculado, direta ou indiretamente, ao Poder Público por 

força de prisão em caráter provisório ou quando efetivamente condenado a cumprimento de 

pena detentiva ou reclusiva.   

Faz-se necessário a qualificação, o treinamento, a preparação e o aperfeiçoamento dos agentes 

públicos responsáveis pela custódia, quer na fase inquisitorial, quer na fase processual ou 

quando da execução da pena, ficando consignado no Artigo X item 1 da citada Convenção 

que: 

Cada Estado-parte assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição da 
tortura sejam plenamente incorporados no treinamento de pessoal civil ou militar 
encarregado da aplicação da Lei, do pessoal médico, dos funcionários públicos e de 
quaisquer outras pessoas que possam participar da custódia, interrogatório ou 
tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou 
reclusão. (PIOVESAN, 2000, p. 360). 

 
 
2.5  Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher 

 
Criada que fora a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 

a Mulher veio esta a ser ratificada pelo Brasil em 01 de fevereiro de 1984, restando evidente a 

importância do reconhecimento pelos Estados partes de que a discriminação contra a mulher 

viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificultando 

sobremaneira a participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida política, 

social, econômica e cultural de seu país. 

Esta igualdade de direitos fora recepcionada no ordenamento jurídico vigente, em especial 

pelo Texto Constitucional Pátrio, através do Princípio da Isonomia do homem para com a 
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 mulher normatizada no Artigo 5º, I, da Constituição Federal de 19888, derrogando 

dispositivos insertos no Código Civil de 1916 que por sua vez foram revistos quando da 

edição do Novo Código Civil, Lei n.º 10.406/2002 que entrou em vigor em 11 de Janeiro de 

2003. 

Tal compromisso de erradicar todas as formas de discriminação quanto ao gênero deságua na 

responsabilidade compartilhada entre homens e mulheres quando da criação e educação dos 

filhos em sociedade. Tal obrigação é rompida quando qualquer dos integrantes da entidade 

familiar se vêm custodiado por força da prática de um fato delitivo que ensejou a privação da 

sua liberdade, comprometendo todo o processo de formação, constituição e desenvolvimento 

da família, uma vez que a partir de então os contatos do preso com seus familiares não mais 

serão diuturnos e sim esporádicos, dependendo da administração penitenciária para o 

exercício do direito de visitação. 

 

2.6 A Convenção sobre os Direitos da Criança 

Ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, este instrumento determina no seu 

preâmbulo que os Estados partes, 

convencidos de que a família, unidade fundamental da sociedade e meio natural para 
o crescimento e bem estar de todos os seus membros e, em particular das crianças, 
deve receber a proteção e assistência necessárias para que possa assumir plenamente 
suas responsabilidades na comunidade. (PIOVESAN, 2000, p. 389.).  

A bem de um crescimento biológico, psíquico e social sadio deve-se preservar os vínculos 

familiares, as relações pessoais de todos os integrantes da entidade familiar, dedicando a 

referida Convenção em seu Artigo IX, item 3, especial atenção às crianças que porventura 

tenham seus pais impedidos de exercer a sua liberdade de ir e vir prescrevendo que: 

Os Estados partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de 
ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, 
a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança. (PIOVESAN, 2000, p. 
392). 

E no mesmo artigo em seu item 4 estabelece:  

Quando essa separação ocorrer em virtude de uma medida adotada por um  
Estado-parte, tal como detenção, prisão, exílio, deportação ou morte (inclusive 
falecimento decorrente de qualquer causa enquanto a pessoa estiver sob a custódia 
do Estado) de um dos pais da criança ou de ambos, ou da própria criança, o  
Estado-parte, quando solicitado, proporcionará aos pais, à criança ou, se for o caso, a 
outra família, informações básicas a respeito do paradeiro do familiar ou familiares 

                                                 
8  Art. 5º, I, da CF – Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 
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ausentes, a não ser que tal procedimento seja prejudicial ao bem estar da criança.  
(PIOVESAN, 2000, p. 392). 

Ao comentar as perspectivas de meninos institucionalizados, Silveira ressalta a necessidade 

da não desconsideração da entidade familiar quando do processo de acolhimento de menores: 

A tendência do coletivo institucional é engolir a identidade individual ocorrendo o 
mesmo nos estabelecimentos prisionais, instituições totais por excelência 
(SILVEIRA in WAGNER, 2002, p.61). 

Vê-se que o Brasil e demais Estados membros signatários da Convenção dos Direitos da 

Criança, em relação às pessoas custodiadas, têm a obrigação de manter um cadastro quanto à 

localidade, residência e domicílio daqueles que se encontram presos em seus estabelecimentos 

prisionais, a fim de que o referencial familiar seja preservado, podendo prestar informações 

básicas quando solicitado, principalmente pelo interno quando vir a deixar o cárcere, 

excepcionando-se tal obrigação quando as informações por si só acarretarem conseqüências 

adversas para a pessoa ou pessoas interessadas. 

 

2.7 A Convenção Americana de Direitos Humanos  

A Convenção Americana de Direitos Humanos, denominada de Pacto de San José da Costa 

Rica, ratificada que fora pelo Brasil em 25 de setembro de 1992 é considerada um dos 

instrumentos de maior importância do Sistema Interamericano quanto à promoção, respeito e 

proteção dos Direitos Humanos na América.  

Inúmeros direitos Civis e Políticos foram reconhecidos, razão porque de destacar-se no Art.5º. 

Direito à integridade pessoal: 
Item 1-  Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e 
moral. 
Item 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 
devido respeito à dignidade inerente ao ser humano.  
Item 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. 
Item 6 - As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a 
reforma e a readaptação social dos condenados. (PIOVESAN, 2000, p.406-407).  

A referida Convenção não enunciou direitos sociais, culturais ou econômicos, vindo a fazê-lo 

posteriormente através da adoção de um Protocolo Adicional em matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, denominado Protocolo de São Salvador, onde ratificaram os 

Estados partes a necessidade da reafirmação, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento e 

proteção de direitos já consagrados, a exemplo do direito à saúde, ao meio ambiente sadio, à 
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educação, à cultura, à constituição e proteção da família, dentre tantos outros, encontrando-se 

muitos deles já efetivados e incorporados ao conjunto normativo vigente, tendo sido 

recepcionados por norma constitucional e infra constitucional.  

Estabelece ainda a Convenção Americana normas protetivas a título de garantias judiciais e 

para simples visualização citamos: direito da ampla defesa; julgamento por juiz ou tribunal 

competente, independente e imparcial, presunção da inocência, o duplo grau de jurisdição, 

dentre outros.    

Mereceu também a família especial proteção, razão porque prescreve a aludida convenção em 

seu Art. 17. 

 Item 1- que: A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser 
protegida pela sociedade e pelo Estado. 

 Item 2 - É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e 
de constituírem sua família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas 
pelas leis internas, na medida em que não afetem estas o princípio da não-
discriminação estabelecido nesta Convenção . 

Já o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, denominado Protocolo de San Salvador ao tratar do 

direito à constituição e proteção do grupamento família estabelece em seu Art. XV, item 1 que 

“A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pelo estado, 

que deverá velar pelo melhoramento de sua situação moral e material”. 

 

2.8 O Programa Nacional de Direitos Humanos  

Em razão da promoção dos direitos humanos em todos os quadrantes do extenso território 

nacional e em razão da adesão do país aos instrumentos internacionais de proteção já 

ratificados é que o Governo Brasileiro, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, 

decidiu elaborar o Programa Nacional de direitos Humanos atendendo recomendação da 

Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena de 1993.  

Tal Programa Nacional de Direitos Humanos fora implementado e elaborado pelo Ministério 

da Justiça após um amplo debate e consulta a toda a sociedade civil organizada que 

encontrava-se comprometida com o Estado democrático de Direito vigente, buscando uma 

efetiva implementação e promoção dos Direitos Humanos num país tão desigual onde as 

injustiças sociais e as variadas formas de exclusão existem em todos os setores necessitando 

de políticas públicas efetivas.  
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Estando o país vinculado a toda uma normativa internacional e nacional voltada à proteção 

dos Direitos Humanos, principalmente após a edição da Constituição de 1988 que elencou 

como Princípios Fundamentais inúmeros direitos de natureza civil, política, econômica, 

social, cultural, familiar, juvenil, educacional, ambiental, cidadania, dentre tantos outros, veio 

o Programa Nacional de Direitos Humanos indicar Políticas Públicas de curto, médio e longo 

prazo a serem implementadas.  

Na luta contra a impunidade determina o Programa, a curto prazo 

Apoiar, no contexto da reforma do Estado, coordenada pelo Ministério da 
Administração e Reforma do Estado, propostas para modernizar o Judiciário e para 
fortalecer o sistema de proteção e promoção dos direitos humanos, de forma a 
agilizar os processos, simplificar as regras e procedimentos e aumentar as garantias 
do tratamento igualitário de todos perante a Lei. (BRASIL. MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, 1993, p.8). 

Necessário, portanto, uma verdadeira reforma, não só do Judiciário, como verificado através 

de recentes Emendas Constitucionais, mas também em todo o sistema jurídico processual em 

vigor a fim de que os processos penais tenham um julgamento mais célere e dinâmico, 

podendo a prestação Jurisdicional se verificar em lapso temporal razoável, evitando-se a 

indesejada e condenável morosidade da Justiça. 

Indispensável ainda, não só o aparelhamento e o fortalecimento do Judiciário, como órgão 

julgador, mas sim do Ministério Público, órgão acusador, e das Defensorias Públicas 

Estaduais que possuem como missão constitucional a orientação jurídica e a defesa, judicial 

ou extrajudicial, em todos os graus recursais, das pessoas extremamente pobres e que não 

possuem condições econômicas de prover o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, formando-se assim um verdadeiro tripé entre o órgão julgador, a acusação e a 

defesa (Juiz-Promotor-Defensor Público) quando da relação processual. 

Quanto às Penas Privativas da Liberdade, as propostas de ações governamentais a serem 

implementadas a curto prazo evidenciavam a urgência da substituição destas pelas penas 

alternativas, mantendo sintonia com às Regras Mínimas das Nações Unidas para a elaboração 

de Medidas Não Privativas de Liberdade, denominadas Regras de Tóquio, cuja adoção 

ocorrera em 14 de Dezembro de 1990 por recomendação do 8º Congresso da ONU, pela 

Resolução nº 45/110, da Assembléia Geral. Destarte, o Plano Nacional de Direitos Humanos 

no que se refere às penas privativas da liberdade, estabeleceu como medida a ser alcançada a 

curto prazo: 

Levar à discussão, em âmbito nacional, sobre a necessidade de se repensar as formas 
de punição ao cidadão infrator, incentivando o Poder Judiciário a utilizar penas 
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alternativas contidas nas leis vigentes com vistas a minimizar a crise do sistema 
penitenciário. (BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, p. 11). 

Deve a prisão ser vista como a ultima ratio do Direito Penal, já que mostrou não ser capaz o 

suficiente para cumprir a sua finalidade maior, qual seja a reintegração do condenado ao 

convívio social de modo que não volte a delinqüir. Editou o legislador pátrio, leis buscando 

um novo modelo de Justiça, a exemplo da Lei nº 9.099/95 que instituiu os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais para fins de conciliação, julgamento e execução das infrações penais de 

menor potencial ofensivo e Lei nº 9.714/98 que alterando dispositivos do código penal 

ampliou o rol das penas alternativas a serem aplicadas em substituição às penas privativas da 

liberdade não superiores a quatro anos desde que o crime não seja cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa.  

Ainda com referência às penas privativas da liberdade, estabeleceu o Plano Nacional de 

Direitos Humanos metas a serem alcançadas a médio prazo, dentre as quais destacamos: 

Incentivar a agilização dos procedimentos judiciais, a fim de reduzir o número de 
detidos à espera de julgamento; desenvolver programas de assistência integral à 
saúde do preso e de sua família; incrementar a descentralização dos 
estabelecimentos penais, com a construção de presídios de pequeno porte que 
facilitem a execução da pena próximo aos familiares dos presos.” (BRASIL, 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ,1990, p. 11). 

Dentre tantas propostas de ações governamentais apresentadas pelo Programa Nacional de 

Direitos Humanos, destacam-se as políticas públicas acima identificadas, evidenciando a 

preocupação do Governo Federal com a grande problemática do modelo do sistema prisional 

existente. Daí à necessidade de se repensar as formas de punição vigentes no sistema 

normativo, fomentando a utilização de penas alternativas à prisão, nas hipóteses hoje 

permitidas por Lei.  

Não menos preocupante é a verificada morosidade no julgamento das ações penais em curso, 

visto que sendo a prestação jurisdicional tardia maior será a insatisfação da população 

carcerária existente nas unidades prisionais, além do que tal fato impede a rotatividade no 

sistema, diga-se progressivo, por estarem os presos custodiados aguardando “sine die” sua 

transferência para o regime prisional adequado sem qualquer formação de culpa.  

O Programa evidencia a necessidade da reeducação e recuperação do preso, fomentando ações 

educativas, treinamento profissional e trabalho para o preso, que se implantados nas unidades 

prisionais dos Estados, com certeza irá alterar sobremaneira a realidade carcerária, evitando-

se a ociosidade existente, na medida que traz ocupação lícita para o interno, qualificando-o 
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profissionalmente e preparando-o para seu retorno à sociedade, com maiores perspectivas de 

uma reinserção social êxitosa após o efetivo cumprimento da pena.  

A atividade laborativa desenvolvida pelo preso dentro da unidade prisional deve ser 

remunerada, até porque o trabalho é um direito do preso e sua ocorrência tem previsão na Lei 

de Execução Penal que determina seja a remuneração não inferior a três quartos do salário 

mínimo vigente, não se sujeitando ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. 

Permite o trabalho venha o preso formar um pecúlio que lhe será entregue quando posto em 

liberdade, podendo ser o responsável pela manutenção de sua entidade familiar, mesmo 

estando no cárcere. 

Após a custódia preventiva ou definitiva do homem passa este a ser preocupação do Poder 

Público, seu mantenedor e guardião, e deixar de olhar para a família do preso, colocando-a 

num segundo plano significa negar-lhe proteção constitucional9. 

Até porque tem o Estado o dever de outorgar especial proteção à família, base da formação 

societária, que se desfeita ou desagregada cria verdadeiro embaraço nas redes familiares e 

sociais, caracterizando-se a dimensão política do vínculo na medida em que “sua manutenção 

e desenvolvimento, necessita de proteção do Estado”. (KALOUSTIAN, 1994, p.51). 

Abraça ainda o Plano Nacional de Direitos Humanos a necessidade da incrementação da 

descentralização dos estabelecimentos penais, deslocando-se o eixo existente dos grandes 

centros para as cidades interioranas a fim de que se mantenha a possibilidade do cumprimento 

e execução da pena próximo aos familiares do preso. Tal ação evita, deslocamentos de 

grandes distâncias para realização de atos processuais e visitação por parte dos seus 

familiares. 

Nesses casos, ocorrem com menos freqüência em razão dos elevados custos com transporte, 

alimentação, hospedagem, dentre tantos outros, visto que mais a grande maioria da população 

carcerária do país é extremamente pobre. 

O cumprimento da pena em estabelecimento prisional deve guardar proximidade com o 

domicílio familiar do preso devendo o Estado procurar  

Sempre que possível, não afastar o delinqüente da família. Se for o caso, trabalhar 
no sentido de, antes de qualquer outra providência, forçar, sem violentar, a 
reaproximação. Talvez seja esta a grande e boa trilha a seguir. Afinal, tanto quanto o 
delinqüente encarcerado, sofre a família deste. (FALCONI, 1998, p.181). 

                                                 
9  CF Art. 226, Capítulo V, item 5.1, p. 86. 
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O processo de interiorização da execução da pena e criação de unidades prisionais no interior 

do Estado permitirá que a visitação ao preso ocorra com maior freqüência. Sendo assim, serão 

preservados seus referenciais familiares e sociais a fim de que não seja vítima do processo de 

mortificação e destruição do eu ou da indesejada dessocialização causada pelas instituições 

totais existentes, in casu as prisões.  
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CAPÍTULO III – OS DESAFIOS DO CÁRCERE   

 

A sociedade contemporânea passa por uma série de transformações sociais, econômicas e 

culturais em razão da própria História e do processo de globalização verificado, que a cada 

dia realiza novas conquistas tecnológicas e científicas, outrora inimagináveis, na busca de 

melhores condições de vida e a bem do progresso de toda a humanidade.  

Ninguém nega a interpenetração e mesmo a interdependência dos povos, pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico, pela economia, pelos modos de 
convivência. Mas a globalização aproxima os povos, não os confunde, não lhes tira a 
personalidade própria. (MARINHO, 1998, p.283). 

Porém, este almejado desenvolvimento e constante evolução da espécie humana nem sempre 

ocorrem de forma harmônica visto que as desigualdades sociais fazem-se presentes e as 

diferentes condições de vida, de trabalho, de moradia, de distribuição de renda, de educação e 

tantas outras disparidades emergem diuturnamente.  

A extinção das terríveis desigualdades e dos males conseqüentes não parece 
possível, num país da extensão do Brasil e com as diferenciações nele existentes. 
Ainda mais extraordinário, por isso mesmo, deve ser o esforço para redução dos 
desequilíbrios. Não cabe só ao Estado, nos três planos, a ação saneadora, até por 
deficiência de recursos financeiros. Impõe-se a dedicação conjunta da sociedade 
(MARINHO, 1998, p.264).  

Em razão desta diversidade sócio, econômico e cultural do país, desponta a criminalidade 

como um dos graves problemas sociais, merecendo dos poderes públicos constituídos especial 

atenção, emergindo a necessidade da adoção de políticas públicas de natureza preventiva e de 

combate à delinqüência social. Conseqüência maior destes crescentes índices de criminalidade 

é a instabilidade social e a sensação de insegurança generalizada causada a todos os 

integrantes de uma sociedade que, duvidando da capacidade do poder público de vir a manter 

a paz e a tranqüilidade social, clamam por proteção.  

Alessandro Barata quando analisa a realidade do cárcere e a marginalidade social informa os 

efeitos negativos à reinserção social produzidos no indivíduo que se encontra preso, indicando 

dois fatores como responsáveis por este processo, quais sejam: a “desculturação” e a 

“aculturação” ou “prisionalização”.  

O primeiro deles “representa a desadaptação às condições necessárias para a vida em 
liberdade (diminuição da força de vontade, perda do senso de auto-responsabilidade 
do ponto de vista econômico e social), a redução do senso da realidade do mundo 
externo e a formação de uma imagem ilusória deste, o distanciamento progressivo 
dos valores e dos modelos de comportamento próprios da sociedade externa”, ao 
passo que o segundo “trata-se da assunção das atitudes, dos modelos de 
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comportamento, dos valores característicos da subcultura carcerária” (BARATA, 
2002, p.184).  

Daí à importância de um estudo mais profundo sobre a sanção penal aplicada àqueles que pôr 

ação ou omissão violaram uma norma penal, sujeitando-se ao cumprimento de uma pena 

privativa da liberdade como conseqüência da prática do ilícito praticado, bem como dos 

efeitos decorrentes do cerceamento da liberdade de ir e vir do indivíduo que se encontra 

custodiado .  

Questiona-se, portanto, se a pena ao ser aplicada com a sua finalidade de garantir a segurança 

e a manutenção da ordem social tem atingido os seus objetivos preventivos e socializadores a 

ponto de facilitar a reinserção social ou se os estabelecimentos prisionais se transformaram 

em “escolas do crime”, responsáveis pêlos altos índices de reincidência, resultando na 

existência de uma superlotação carcerária. 

O Jornal A Tarde em sua edição de 8/6/2004 traz como manchete “Segurança máxima para 

conter o caos”, informa:  

A superlotação carcerária e a falta de segurança nos presídios baianos, em especial 
os da capital, levaram a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos a elaborar um 
projeto para a construção em Salvador, de um presídio de segurança máxima, dotado 
de tecnologia de ponta, relatando a matéria a ocorrência de uma tentativa de rebelião 
e fuga no Corpo 2 do Presídio de Salvador, sendo um agente penitenciário tomado 
como refém, daí porque “o episódio confirma uma situação explosiva na maioria das 
penitenciárias baianas. (FONSÊCA, 2004, p.9). 

O mesmo Jornal A Tarde, em sua edição de 2/7/2004, tem como manchete “CNBB cobra 

melhorias nas cadeias” - Pastoral Carcerária teme colapso nos presídios baianos onde há 

superlotação e detentos têm liberdade para receber telefonemas. 

O temor de um colapso, com fugas, rebeliões e atos de violência, foi manifestado 
ontem pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio da 
Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária e adiante consigna que “os dois 
representantes da CNBB entregaram um documento ao secretário, onde 
denunciaram que as cadeias superlotadas são focos de revolta”. “É evidente que 
submetidos a uma situação, com celas que têm seis presos, onde cabem apenas dois, 
é muito maior o clima para rebeliões”, disseram. Somente nos 14 conjuntos penais 
baianos existe um excedente de 1.060 presos. A capacidade máxima desses presídios 
é de 4.726 detentos, mas, juntos, têm uma população de 5.786 presos. (JORNAL A 
TARDE,  2 jul, 2004, p.3).     

Nilo Batista identifica a necessidade de uma política criminal, definindo-a como sendo um 

conjunto de princípios e recomendações resultantes, 

do incessante processo de mudança social, dos resultados que apresentem novas ou 
antigas propostas do direito penal, das revelações empíricas propiciadas pelo 
desempenho das instituições que integram o sistema penal, dos avanços e 
descobertas da criminologia, surgem princípios e recomendações para a reforma ou 
transformação da legislação criminal e dos órgãos encarregados da sua aplicação. 
(BATISTA, 2002, p.34). 
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Tal preocupação com a prisão e as condições do cárcere, bem como com a finalidade da pena, 

tem sido objeto de estudo ao longo dos séculos e Foucault afirma: 

Desde o começo a prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoado quanto a escola, 
a caserna ou o hospital, e agir com precisão sobre os indivíduos. O fracasso foi 
imediato e registrado quase ao mesmo tempo que o próprio projeto. Desde 1820 se 
constata que a prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve 
apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na 
criminalidade. (FOUCAULT, 2002 , p.131).  

A aplicação das sanções punitivas aos autores de atos delitivos ocorre mediante a uma 

prestação jurisdicional que se materializa através das sentenças condenatórias prolatadas pelos 

Juizes competentes, ou seja, pelos magistrados que têm atuação específica nas Varas 

Criminais.  

Ao refletir-se sobre o Sistema Prisional Brasileiro, impõe-se questionar sobre a sua finalidade 

precípua de caráter socializador e reeducador, sem olvidar da importante função preventiva e 

orientadora da norma jurídica. Para tanto, indispensável uma análise dos fins da pena e de 

como o Estado tem exercido o seu  ius puniendi, ou seja,  o direito de aplicar uma sanção 

penal com a finalidade de punir aqueles que violaram uma norma penal, a bem da mantença 

da ordem e da tranqüilidade social violada quando da ocorrência do delito. 

O Estado ao adequar-se às tendências da política criminal substitutiva à pena privativa da 

liberdade, procurou instituir novas formas para se punir e sancionar o delinqüente, buscando 

alternativas penais substitutivas às penas privativas da liberdade, sendo a pena e o modo como 

esta é aplicada numa sociedade “o termômetro da evolução de um povo” (CORRÊA JÚNIOR, 

2002, p.129).  

Nilo Batista após conceituar política criminal informa: 

A constatação pela pesquisa empírica nos últimos cinqüenta anos, do fracasso da 
pena privativa da liberdade com respeito a seus objetivos proclamados, levou a uma 
autêntica inversão de sinal: uma política criminal que postula a permanente redução 
do âmbito de incidência do sistema penal. (BATISTA, 2001, p. 36). 

De ressaltar-se que o criminoso ao ter a liberdade cerceada em razão da sua custódia em 

estabelecimento prisional não perde a condição de pessoa humana sujeita de direito e deveres. 

A citada Lei de Execuções Penais prescreve no seu Art. 3º: “Ao condenado e internado serão 

assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei” (in verbis).  

É dever do Estado executar e dar cumprimento ao comando sentencial dentro dos limites da 

condenação imposta, não devendo o cárcere agravar os sofrimentos do preso já comprometido 

em razão da privação da liberdade de locomoção.  
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A Carta Constitucional de 1988 representou um avanço em termo de conquistas na medida em 

que objetivou assegurar o exercício de direitos individuais e sociais, a exemplo da liberdade, à 

segurança, ao bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.   

Desta sorte, o texto constitucional contempla a pessoa humana como destinatário maior das 

normas jurídicas, conferindo-lhe direitos e garantias fundamentais na medida em que institui o 

Estado Democrático de Direito, tendo como um de seus fundamentos o respeito aos Princípios 

da Dignidade da Pessoa Humana.  

Neste sentido, a partir do momento em que o preso encontra-se sob a custódia do Estado passa 

o Poder Público a ser o seu guardião, sendo o responsável direto pela sua assistência e 

manutenção, razão pela qual: 

Os órgãos da execução penal, diante da realidade ideológica, hão de lembrar sempre 
que a justiça lhes entrega homens e que os princípios de Solidariedade que informam 
a nossa nacionalidade exigem que sejam devolvidos à sociedade, decorrido o tempo 
de execução. Homens e não o que tiver restado deles, pois mais importante que a 
prestação de contas do condenado à Justiça é a responsabilidade desta pelo futuro de 
um homem colocado ‘a sua disposição’ (LYRA, 1990, p.200).  

Fundamental, entretanto, a efetivação de tais direitos constitucionais e tantos outros 

assegurados na Lei de Execução Penal bem como nas Regras Mínimas para o Tratamento de 

Presos no Brasil fixadas pelo Conselho Nacional de Política criminal e Penitenciária 

(CNPCP) do Ministério da Justiça, sem olvidarmos dos Acordos, Pactos e Tratados 

Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos assinados pelo Brasil e acrescidos ao 

ordenamento jurídico interno.  

Sob a ótica dos Direitos Humanos, emerge uma grande preocupação com o tratamento 

penitenciário e com a necessidade de uma efetiva assistência ao preso, podendo esta ser de 

natureza material que consiste no fornecimento de uma alimentação adequada, vestuário e 

instalações físicas e higiênicas compatíveis com um mínimo de salubridade, assistência à 

saúde, à educação, ao trabalho no cárcere, ao culto religioso e outras, prescrevendo o Art. 10 

da citada Lei Executiva que: “A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”. (in verbis). 

Editar leis penais mais rigorosas que contemplam um conseqüente aumento dos limites 

mínimos e máximos da pena, restringindo direitos e benefícios aos internos, a exemplo da Lei 

dos Crimes hediondos que impossibilitou a progressão do regime prisional quando do 
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cumprimento da pena, inviabilizando a mudança de regime prisional e, hoje, decorrido mais 

de dez anos de vigência, demonstrou ser incapaz de reduzir os índices de criminalidade para 

delitos de tal natureza.  

Nas últimas décadas, vê-se o Estado pressionado pelos crescentes índices de criminalidade e 

conseqüente aumento da população carcerária, razão pela qual os estabelecimentos prisionais 

destinados à custódia dos presos, quer provisórios, quer definitivos, encontram-se com 

excedente populacional, o que gera revolta, indignação e insatisfação, desencadeando 

constantes rebeliões, fugas e motins, conforme demonstrado através da situação carcerária do 

Estado da Bahia.  

Quando se trata de refletir sobre a realidade de conviver com a situação do crime, busca 

Durkheim esclarecer: 

O crime não se observa só na maior parte das sociedades desta ou daquela espécie, 
mas em todas as sociedades de todos os tipos. Não há nenhuma em que não haja 
criminalidade. Adiante, ao caracterizar o crime como fenômeno de sociologia 
normal e inevitável acrescenta o autor que o crime é normal porque uma sociedade 
isenta dele é completamente impossível. (DURKHEIM, 1999, p. 82-83). 

Adotando o Estado algumas medidas e Políticas Públicas Sociais preventivas à criminalidade, 

bem como uma Política Penitenciária que tenha por fundamento o respeito à dignidade da 

pessoa humana e a conseqüente humanização do sistema prisional, melhorando as instalações 

do cárcere quando do cumprimento da pena. Evita-se, deste modo, estabelecimentos em 

condições subumanas e não socializadoras, criando ainda meios para que o condenado possa, 

futuramente, retornar ao convívio social sem os estigmas da rejeição social, responsável, 

juntamente com outros tantos fatores, pelos altos índices de reincidência verificados.  

A humanização do cárcere é fator essencial quando do cumprimento da pena, razão porque 

diversos direitos foram reconhecidos, preservados e assegurados por norma constitucional em 

favor do indivíduo que se encontra privado da sua liberdade, citando, tão somente a título 

exemplificativo: o direito à vida; à integridade física e moral; à liberdade de consciência e de 

convicção religiosa; ao banimento de penas cruéis; de trabalhos forçados; à assistência 

judiciária gratuita; a inadmissibilidade da tortura, bem como do tratamento desumano ou 

degradante, dentre tantos outros.  

Portanto, não pode o Estado limitar-se a edificar mais e mais presídios a fim de alocar o 

grande contingente de presos, devendo sim dignificar as condições do cárcere, propiciando ao 

interno um tratamento mais humano, com uma efetiva garantia de direitos e conseqüente 

assistência material, psicológica, terapêutica, social, médica, educacional e outras a fim de 
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que os mínimos e elementares direitos do recluso sejam preservados em respeito à Dignidade 

da Pessoa Humana. 

O Estado sozinho não terá condições de fazê-lo, devendo a sociedade interagir no 

enfrentamento desta grande problemática, atuando através dos Conselhos da Comunidade, do 

Conselho Penitenciário, do Patronato, das organizações não governamentais e outras 

instituições assemelhadas, a fim de que o Juízo da Execução Penal, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública não se sintam sozinhos neste árduo mister de fazer Justiça . 

 

3.1 As Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros e a lei de Execução Penal 
vigente.  

 
As regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, adotadas pelo 1º Congresso das Nações 

Unidas, realizado em Genebra em 1955, foram ditadas em razão da necessidade da busca de 

um sistema penitenciário que venha preservar um mínimo de direitos inerentes à pessoa 

humana, não atingidos pela sentença penal condenatória ou pela lei, objetivando impedir o 

excesso ou o desvio da execução da pena, que se praticados violam a dignidade da pessoa 

humana e em nada contribuem para o retorno do preso ao seu meio social .  

Mirabete comentando a relação jurídica na execução penal afirma: 

Estudos sociológicos e psicológicos recentes demonstram que a prisão, em virtude 
de construção entre os condenados de um mundo próprio de valores e normas, 
conduz a um divórcio entre essa “subcultura” carcerária e as regras sociais da vida 
em liberdade, colaborando diretamente na formação de estereótipos negativos do 
sentenciado, o que o leva, quando posto em liberdade, a uma completa 
marginalidade da vida comunitária. (MIRABETE, 2000, p.38).  

Deste modo, as referidas Regras da ONU, ao tratar dos presos condenados, determina no seu 

item 57: 

A prisão e outras medidas cujo efeito é separar um delinqüente do mundo exterior 
são dolorosas pelo próprio fato de retirarem do indivíduo o direito à  
auto determinação, privando-o da sua liberdade. Logo, o sistema prisional não 
deverá, exceto por razões justificáveis de segregação ou para a manutenção da 
disciplina, agravar o sofrimento inerente a tal situação. (ONU, ITEM 57, 1955, 
p.15). 

O Estado, no seu papel de preservação de direitos outros não atingidos pela pena privativa da 

liberdade, tem o dever de assegurar aos presos que se encontram sob sua custódia a satisfação 

de um mínimo de direitos reconhecidos pela Constituição e Lei de Execução Penal, 

prestando-lhes auxílio em diversas áreas a exemplo da saúde; jurídica; educacional; social, 

religiosa; ao trabalho no cárcere e ao egresso, dentre tantos outros. 
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Comentando os direitos preservados pelos que se encontram presos, Mirabete traça um 

paralelo entre os direitos de natureza constitucional e aqueloutros conferidos pela Lei de 

Execução Penal, citando: O direito à vida; à integridade física e moral; à liberdade de 

consciência e de convicção religiosa; à instrução; ao sigilo de correspondências e 

comunicações telegráficas; à alimentação; à saúde; ao trabalho remunerado; à assistência 

jurídica; à visitação; ao contato com o mundo exterior, dentre tantos outros10. 

Por sua vez, as Regras Mínimas da ONU ressaltam a necessidade da utilização pelos sistemas 

penitenciários de todos os meios curativos, educativos, morais, espirituais e de outra natureza 

e de todas as formas de assistência de que se pode dispor quando do tratamento individual dos 

delinqüentes, ressaltando no item 61. 

No tratamento, não deverá ser enfatizada a exclusão dos presos da sociedade, mas, 
ao contrário, o fato de que continuam a fazer parte dela. Com esse objetivo deve-se 
recorrer, na medida ao possível, à cooperação de organismos comunitários que 
ajudem o pessoal do estabelecimento prisional na sua tarefa de reabilitar socialmente 
os presos. Cada estabelecimento penitenciário deverá contar com a colaboração de 
assistentes sociais encarregados de manter e melhorar as relações dos presos com 
suas famílias e com os organismos sociais que possam lhes ser útil. (ONU, ITEM 
61, 1955, p.16). 

No que se refere à  preservação dos vínculos do preso para com sua entidade familiar e social, 

as Regras Mínimas da ONU através de suas recomendações dedica atenção especial não só 

para os presos condenados em definitivo, com sentença condenatória transitada em julgado, 

mas também àqueles denominados “presos não julgados”. Neste sentido, estabelece em seu 

item 79 que: “Será prestada especial atenção à manutenção e melhora das relações entre o 

preso e sua família, que se mostrem de maior vantagem para ambos”, e adiante no item 92 

recomenda: 

O preso não julgado será autorizado a informar imediatamente à sua família sobre 
sua detenção, e ser-lhe-ão dadas todas as facilidades razoáveis para receber visitas 
deles, sujeito apenas às restrições e supervisão necessárias aos interesses da 
administração da justiça e à segurança boa ordem do estabelecimento prisiona. (in 
verbis). 

Vê-se a importância da manutenção dos contatos do preso com sua entidade familiar e 

integrantes do seu meio social desde a fase do inquérito policial quando, porventura, 

encontrar-se o indiciado preso em flagrante, provisória ou preventivamente, até final do 

julgamento com imposição de sentença penal condenatória, sendo esta uma das inúmeras 

recomendações das Regras da ONU quando trata das regras de aplicação geral destinada a 

                                                 
10   Para o rol de direitos do preso, ver Anexo III, p.137. 
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todas as categorias de prisioneiros, criminais ou civis, em regime de prisão preventiva ou já 

condenados.  

Com muita propriedade, as Regras da ONU trazem recomendação específica quanto à 

premência da manutenção do contato do preso com o mundo exterior ao recomendar que: 

Os presos serão autorizados, sob a necessária supervisão, a comunicar-se 
periodicamente com as suas famílias e com amigos de boa reputação, quer por 
correspondência quer através de visitas. (ONU, ITEM 37,1955, p. 10).   

Tais direitos exteriorizam a busca da preservação das redes do relacionamento sócio familiar 

do preso, lançando o seu olhar para um futuro próximo, qual seja, o da reinserção social do 

egresso, quando posto em liberdade, daí porque as Regras Mínimas da ONU prevêem: 

O dever da sociedade não termina com a libertação do preso. Deve-se dispor, por 
conseguinte, dos serviços de organismos governamentais ou privados capazes de 
prestar à pessoa solta uma ajuda pós-penitenciária eficaz, que tenda a diminuir os 
preconceitos para com ela e permitam sua readaptação à comunidade. (ONU, ITEM 
37,1955, p. 10).  

De afirmar-se que: 

Não há dúvidas de que os laços mantidos principalmente com a família são 
essencialmente benéficos para o preso, porque o levam a sentir que, mantendo 
contatos, embora com limitações, com as pessoas que se encontram fora do presídio, 
não foi excluído da comunidade. (MIRABETE, 2000, p.120).  

Assim é que dentre tantos direitos assegurados aos presos, quer na Constituição vigente quer 

em leis infraconstitucionais, conforme demonstrado, de ressaltar-se que o direito à visitação e 

ao contato com o mundo exterior devem ser preservados e respeitados, sob pena de incorrer o 

Poder Público em grave violação de Direitos Humanos já consolidados em Pactos Tratados e 

Convenções Internacional que tem o Brasil como Estado membro signatário.   

 

3.2  A Execução da Pena  

A execução penal objetiva fazer cumprir o decisum reconhecido na sentença condenatória 

penal, constituindo-se o Direito de Execução Penal num ramo jurídico dotado de autonomia e 

exercido por jurisdição especializada (juízo da execução penal), daí desenvolver-se no plano 

jurisdicional através do Poder Judiciário, contando ainda com a colaboração do Poder 

Executivo através da administração penitenciária.  

Logo, emerge grande preocupação com o preso que se encontra cumprindo pena privativa da 

liberdade, em especial com sua ressocialização, visto que o cárcere não pode agravar os 

sofrimentos, já comprometidos em razão do cerceamento do direito de ir e vir, razão porque a 
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Lei Executiva vigente assegura em seu artigo 3º que: “ao condenado e internado serão 

assegurados todos os direitos não atingidos por sentença ou pela lei”.(in verbis). 

Imposta a sanção penal, deve esta ser satisfeita e efetivada através da execução penal (Direito 

de Execução Penal) cujo processo é caracterizado como: 

Instrumento através do qual opera a jurisdição, para a tutela judiciária dos direitos 
subjetivos do sentenciado e para a efetiva realização do comando concreto 
emergente da sentença. (BENETI apud GRINOVER, 1996, p.38).  

Deste modo, são endereçadas ao cárcere as pessoas que se encontram custodiadas 

provisoriamente em unidades policiais ou cadeias públicas no aguardo de uma sentença penal 

absolutória ou condenatória, sendo estes estabelecimentos penais denominados Presídios, ao 

passo que verificando-se o julgamento da ação penal deverá o preso ser enviado ao local 

adequado (Penitenciária, Colônia Agrícola ou Casa de Albergado) a depender do regime 

prisional indicado na sentença condenatória, iniciando-se assim a execução penal. 

Existindo uma sentença penal condenatória, não mais sujeita a qualquer recurso, deverá esta 

ser executada e, 

com a coisa julgada da sentença condenatória e sua documentação, forma-se, entre o 
Estado e o condenando, relação jurídica de direito público, própria do direito penal, 
por meio da qual se viabiliza, na congruência sistemática do Estado de Direito, a 
privação de direitos do condenado, por intermédio da execução da pena. 
(BENETI, 1996, p.44).  

Emerge, neste sentido, o questionamento sob a ótica dos Direitos Humanos sobre o papel 

desempenhado pelo Estado ao fazer cumprir as penas privativas da liberdade e se tem o poder 

público criado condições para o retorno do condenado à sociedade ou, se ao invés da almejada 

ressocialização, tem contribuído para um verdadeiro processo de dessocialização. 

A reclusão penitenciária não pode ser um <espaço de quase não direitos>, uma 
obscura <relação especial de poder> em que o Estado se desvincula do respeito que 
deve à dignidade da pessoa e aos seus direitos fundamentais. 
(RODRIGUES, 2001, p.52).  

 

Sebastião, nome fictício, com 26 anos de idade, ao ser questionado sobre as condições da PLB 

afirma: 

A Justiça não arca com suas responsabilidades, nós precisamos de um grande 
reparamento no alimento, no médico, em tudo e só com a rebelião é que eles olham 
para nós e volta tudo. A estrutura da cadeia eu fico sem palavras. (DEPOIMENTO, 
2004) 

Um outro preso, César, nome fictício, com 47 anos manifesta-se sobre as condições da PLB 

informando: 
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Lá dentro é horrível. Alimentação, higiene e não tem como o homem se 
ressocializar. Saindo daí vai virar bicho e marginal, eu entrei na farda azul11, sou um 
privilegiado, lá dentro é outra coisa. (DEPOIMENTO, 2004). 

Carlito, nome fictício, com 28 anos, respondendo idêntica pergunta, afirma: 

Horrível, não há lugar pior para viver, não tem assistência médica. Quando é 
possível consultar-se com médicos de fora da PLB, sofremos com a violência da 
escolta. (DEPOIMENTO, 2004). 

Ao abordar o sistema presidial, Romeu Falconi tece comentários sobre os caminhos da 

reinserção social daqueles que se encontram cumprindo pena privativa da liberdade e  

se quisermos a reinserção social desse contingente humano, ou pelo menos de parte 
dele, teremos que, como primeira e principal providência, devolver-lhe o respeito 
que lhe tem sido subtraído. Falta-se-lhe com o respeito sob todas as formas e de 
todos os matizes. (FALCONI, 1998, p.105).  

O legislador pátrio previu no Artigo 10 da Lei de Execuções Penais que: “A assistência ao 

preso e ao interno é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade” (in verbis), discorrendo nos artigos subseqüentes as espécies de 

assistência, em obediência a toda uma sistemática protetiva ao preso de natureza 

internacional. 

Ernesto, nome fictício, com 40 anos, relata: 

 Se os presos quiserem higiene devem fazer com as próprias mãos, a PLB não dá o 
necessário para a higiene: saco de lixo, papel, etc. Não é um lugar adequado para 
uma pessoa viver, acordar aqui faz a pessoa pensar em coisas ruins, deveriam dividir 
os pavilhões de acordo com o grau de periculosidade dos presos. (DEPOIMENTO, 
2004). 

Antônio, nome fictício, com 27 anos de idade, expressa sua opinião sobre as condições da 

PLB: 

É falido, pedi com educação para ir à central médica e mal dá um comprimido. 
Médico é a maior burocracia, a gente é humano e tem direito de atendimento. Eu vi 
muita gente morrer. (DEPOIMENTO, 2004). 

Daí à preocupação do Estado em prestar assistência ao preso a fim de que no futuro possa ser 

devolvido à sociedade sem os estigmas decorrentes da sua estadia na prisão, que na maioria 

das vezes rompe os laços de pertencimento existentes, levando o egresso à reincidência visto 

que seus vínculos familiares e sociais foram rompidos. 

                                                 
11  Farda azul destina-se aos presos que possuem bom comportamento carcerário, com cumprimento de boa 

parte da pena, tendo avaliação satisfatória por exame criminológico, para fins de prestar serviço para a 
administração penitenciária e que por razões de segurança não podem ser alojados com os demais presos.  
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Por sua vez, Quirino, nome fictício, com 32 anos de idade, retrata a subcultura carcerária 

existente na PLB em razão da inexistência de critérios para o alojamento de presos, 

informando: 

O que mais vejo é que não poderia misturar os tipos de crime, porque viraria a 
escola do crime. Porque se a pessoa comete um crime 155 sai um ladrão de banco. 
Poderia as condições serem melhores, é razoáveL. (DEPOIMENTO, 2004). 

O respeito à pessoa humana deve ser preservado razão pela qual: 

Afigura-se essencial que, antes de ser socializadora, a execução da pena de prisão 
seja não-dessocializadora. Isto num duplo sentido: por um lado, que não ampute o 
recluso dos direitos que a sua qualidade de cidadão lhe assegura; por outro lado, que 
reduza ao mínimo a marginalização de facto que a reclusão implica e os efeitos 
criminógenos que lhe estão associados. (RODRIGUES, 2001, p.52).     

De ressaltar-se que a Lei de Execuções Penais, Lei nº 7.210 de 11-07-1984, resultou da 

revisão da parte geral do Código Penal de 1940, até então vigente, onde as penas privativas da 

liberdade prevaleciam e eram impostas à grande maioria dos crimes tipificados em lei, sendo 

reflexo da necessidade do processo de reabertura democrática vivenciado após a vigência do 

Estado Autoritário onde liberdades fundamentais foram violadas. 

Romeu Falconi ao tratar da importância do cumprimento de pena junto à entidade familiar do 

preso, após tecer comentários sobre a legislação nicaragüense, informa que: 

Todos os estudiosos asseveram a necessidade de manter o condenado vinculado às 
suas raízes. Sabe-se de sobejo que os laços familiares são o que mais impulsiona o 
delinqüente à reinserção, isto quando esses laços não foram ainda completamente 
destruídos. (FALCONI, 1998, p.180). 

Ferdinando, nome fictício, com 23 anos, ao ser questionado sobre o que mais sente falta, diz:  

É da liberdade e poder voltar para a sociedade para cuidar dos meus filhos e da 
minha esposa”. Tenório, nome fictício, com 25 anos, quando feito o mesmo 
questionamento informa: “Sinto falta de tudo, da liberdade e da minha família.  
(DEPOIMENTO, 2004). 

O tratamento penitenciário dispensado ao preso e à sua família, o respeito a direitos 

fundamentais, em especial o direito à proteção da dignidade da pessoa humana, a assistência 

material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, são fatores que haverão de 

promover e ou facilitar a futura reinserção social dos condenados e egressos. 
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3.3 O Preso e a Dignidade aa Pessoa Humana 

O processo de universalização e de proteção dos Direitos Humanos ganhou contornos 

concretos após os horrores verificados em conseqüência da Segunda Guerra Mundial com o 

surgimento da Organização das Nações Unidas em 1945, marco histórico neste processo de 

respeito à existência e à dignidade da pessoa humana, que representou uma resposta a toda a 

comunidade internacional, objetivando a proteção de liberdades fundamentais, bem como a 

promoção de tais direitos. 

Ao analisar a afirmação histórica dos Direitos Humanos, Comparato assegura: 

Ao emergir da 2ª Guerra Mundial, após três lustros de massacres e atrocidades de 
toda a sorte, iniciados com o fortalecimento do totalitarismo estatal nos anos 30, a 
humanidade compreendeu, mais do que em qualquer outra época da História, o valor 
supremo da dignidade da pessoa humana. (COMPARATO, 2003, p.55).  

Destarte, os Tratados Internacionais, assim como os acordos internacionais de Direitos 

Humanos celebrados entre sujeitos de Direito Internacional Público, constituem um sistema 

legal representativo de uma ordem política internacional, obrigando-se os Estados signatários 

a respeitá-los e dar-lhes eficácia plena no plano do ordenamento jurídico interno.  

O grande marco deste processo de internacionalização dos direitos voltados à proteção da vida 

humana deu-se com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, consolidando a 

afirmação de uma ética universal fundada no respeito à dignidade da pessoa humana, 

elencando tanto direitos civis e políticos, como direitos sociais, econômicos e culturais, 

constituindo-se tais direitos num complexo integral, único e indivisível onde os diferentes 

direitos estão inter-relacionados e são interdependentes entre si. 

Ao retratar a importância da Declaração Universal dos Diretos do Homem, afirma Norberto 

Bobbio: 

Com a Declaração de 1948, tem início uma terceira e última fase, na qual a 
afirmação dos direitos é, ao mesmo tempo, universal e positiva: universal no sentido 
de que os destinatários dos princípios nela contidos não são mais apenas os cidadãos 
deste ou daquele Estado, mas todos os homens; positiva no sentido de que põe em 
movimento um processo em cujo final os direitos do homem deverão ser não mais 
apenas proclamados ou apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente 
protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os tenha violado. (BOBBIO, 
1992, p.30).  

Já no ano de 1955, em Genebra, a Organização das Nações Unidas - ONU, edita um dos 

primeiros documentos voltados à proteção das pessoas que se encontram detidas 

denominando-o ‘Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos’, as quais foram adotadas no 
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seu 1º Congresso, emergindo a partir de então a necessidade de ser implantado, em todos os 

países, um corpo de princípios para orientar os limites do poder-dever de punir dos Estados.  

A preocupação com o respeito à dignidade da pessoa humana, às condições do cárcere quando 

do cumprimento da pena e o respeito à pessoa do homem encarcerado, são da 

responsabilidade do Poder Público (Estado) visto que se deve obediência aos parâmetros 

modernos de humanidade, consagrados internacionalmente por diversos países que se 

obrigaram a cumpri-los através da assinatura de diversos Acordos, Pactos e Tratados 

Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos.  

Após esta inserção da preocupação internacional na proteção dos Direitos Humanos, é 

relevante analisar-se o modo como o legislador pátrio, em especial o constituinte, inseriu no 

seu sistema normativo a proteção à Dignidade da Pessoa Humana, contemplado no Texto 

Constitucional como Princípio Fundamental, e demais leis infraconstitucionais, em especial a 

Lei de Execução Penal.  

Em 10 de dezembro de 1948 é aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas por 48 votos a zero e oito abstenções, inexistindo 

qualquer voto contrário às suas disposições, consagrando-se princípios éticos universais, onde 

“a comunidade internacional reconheceu que o indivíduo é membro direto da sociedade 

humana, na condição de sujeito direto do Direito das Gentes” (PIOVESAN, 2000, p.142). Em 

se tratando de Declaração, este documento internacional não dispunha de qualquer força 

coercitiva em relação aos Estados-Nações signatários, visto que sua natureza é de ideário. 

Weis informa que este documento histórico “possui natureza jurídica de recomendação da 

Assembléia-Geral, com caráter especial, diante de sua solenidade e universalidade”, 

(WEIS, 1999, p.69). 

Em que pese não possuir qualquer força vinculante é inegável a contribuição da Declaração e 

a sua importância histórica para a elaboração de futuros instrumentos de proteção 

internacional, responsável que fora pela formação de uma nova ordem internacional protetiva 

da pessoa humana e da sua dignidade.  Esta Declaração, já no seu preâmbulo, destaca a busca 

de um ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações objetivando a promoção de um 

progresso social e de melhores condições de vida, ao afirmar: 

O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de 
seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo” e adiante “que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé 
nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana. 
(INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO, 1997, p.9). 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamou uma série de princípios fundados 

na dignidade da pessoa humana, estabelecendo a partir de então uma nova conjuntura 

internacional na medida em que a preocupação com o homem, espécie humana, passou a ser 

uma diretriz de todos os povos, de todas as pessoas e não de um Estado, país ou continente. 

Iniciou-se, desta forma, um processo de internacionalização dos direitos humanos, emergindo 

assim a necessidade da positivação de tais direitos, como medida de proteção, dentro do 

sistema normativo constitucional de cada país, bem como a imprescindibilidade de todos os 

Estados virem aderir aos instrumentos universais protetivos já consolidados através das 

convenções, pactos e tratados internacionais12. 

Esta sistematização dos Direitos Humanos, consagrados internacionalmente por diversos 

países, fortaleceu o movimento de luta democrática no Brasil e, entre outros fatores, fora 

incorporando ao Direito Positivo Brasileiro, quando da elaboração do Texto Constitucional de 

1988, resultando uma série de normas protetivas da dignidade da pessoa humana.  

O legislador constituinte de 1988, procurando adequar o Estado Brasileiro a este emergente 

ramo do direito, Direito Internacional dos Direitos Humanos, fez incluir na Carta Magna 

vigente, como um dos Princípios Fundamentais, a Dignidade da Pessoa Humana, 

contemplando ainda a possibilidade da normativa internacional vir integrar o Direito Positivo 

Brasileiro, após a devida ratificação pelo Congresso nacional, estabelecendo que: 

Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República federativa do Brasil seja parte. (BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
Art. 5º, § 2º, p. 3) .  

Constituindo-se o Direito Positivo Brasileiro pelo conjunto de regras balizadoras da conduta 

humana, emanadas pelo poder competente e dirigidas a todos indistintamente, desde que 

dentro dos limites territoriais e jurisdicionais da Federação, cabe observar que em sendo o 

Direito Constitucional, direito público fundamental por excelência, tem no Texto 

Constitucional a sua lei maior, hierarquicamente superior a toda e qualquer outra norma 

porventura vigente.  

Ressalta-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, denominada por muitos 

como Constituição Cidadã, fora promulgada por representantes do povo que reunidos em 

Assembléia Nacional Constituinte instituíram um Estado Democrático de Direito, objetivando 

assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais, a liberdade, a segurança, o bem 

                                                 
12  Instrumentos Internacionais de proteção dos Direitos Humanos ratificados pelo Brasil Capítulo II, p 41-42.    
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estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. O legislador Constituinte de 1988 logo no seu artigo 

primeiro do Texto Constitucional relaciona os Princípios Fundamentais a serem seguidos e 

respeitados pela Federação, prescrevendo: 

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; II - a cidadania; III – a dignidade da pessoa 
humana; IV – Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo 
político. (BFASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, Art. 1º,  p.1).  

O significado da expressão Princípios Fundamentais, trazido de forma inovadora pela Carta 

Magna, é definido como sendo os preceitos básicos, constitucionalmente assegurados, tendo 

tais normas uma relevância jurídica diversa se comparada às demais diretrizes constitucionais 

que traduzem princípios gerais. Daí afirmar-se que “explicitam as valorações políticas 

fundamentais do legislador constituinte” (SILVA apud GOMES,1992, p.87).  

Tal previsão, Princípios Fundamentais, representou um grande avanço na história da evolução 

Política e Constitucional do Brasil uma vez que o Texto Constitucional de 1988 especifica de 

forma clara e concisa os fundamentos, bem como os objetivos e princípios essenciais 

norteadores do sistema constitucional positivo. Emerge, neste sentido, o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana como um direito fundamental, inato a todo e qualquer 

indivíduo integrante de determinada sociedade, sendo assim um direito absoluto, oponível 

erga ominis, que materializa-se com a existência do ser, titular e sujeito de direitos.  

O legislador constituinte, ao elencar a Dignidade da Pessoa Humana como um Princípio 

Fundamental, o fez por entender que a pessoa humana, destinatária maior das normas 

jurídicas, merece especial atenção e proteção do Estado, devendo ainda o Poder Público 

assegurar sua efetiva implementação vez que instituído o Estado Democrático de Direito.  

Alçado que fora a Dignidade da Pessoa Humana como Princípio Constitucional passou este a 

constituir um dos preceitos basilares do nosso ordenamento jurídico razão porque afirmar-se: 

... princípios são linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do sistema 
jurídico. Apontam os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e 
obrigatoriamente perseguidos pelos órgãos do governo (poderes constituídos). 
(ATALIBA in RIZZATTO NUNES, 2002, p.38). 

Desta sorte, torna-se imperativo o respeito aos citados princípios constitucionais, quer pela 

sociedade como um todo, quer pelos poderes públicos constituídos, razão porque “O 

problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, 

mas o de Protegê-los ” (BOBBIO, 1992, p.24).   
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Não se pode olvidar que, ao preservar-se a Dignidade da Pessoa Humana como Princípio 

fundante da nossa Federação, não excluiu o constituinte, desta proteção, qualquer dos 

integrantes da sociedade, até porque encontra-se tal princípio atrelado à garantia fundamental 

da igualdade de todos em direitos e deveres, na medida em que não se distingue o destinatário 

final, impondo-se o respeito a todo o gênero, classe, raça e geração, ao preso ou àquele que se 

encontra em liberdade, evitando-se distinção de qualquer natureza.   

O Princípio Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana contém implicitamente a 

característica da universalidade visto que todo ser, desde que da espécie humana, 

independentemente da sua nacionalidade, haverá de ter a sua dignidade respeitada, quer no 

seu país de origem, quer se encontre em outra entidade federativa, cabendo tal proteção e 

preservação de direitos aos Poderes Públicos constituídos. Porém, formular um conceito 

unívoco de dignidade da pessoa humana é tarefa por demais difícil uma vez que a 

preservação, conservação, manutenção e promoção de valores intrínsecos ao ser humano sofre 

grande variação a depender das particularidades e da realidade social, cultural, jurídica, 

costumeira etc., de cada povo, de determinada sociedade e ou nação. 

É a dignidade uma virtude inerente a toda e qualquer pessoa humana que deve ter preservado 

valores mínimos quanto à sua integridade física, moral, emocional, psicológica, aí também 

envolvidos os valores materiais, educacionais, de saúde, familiares e sociais a fim de que se 

possa assegurar ao indivíduo uma existência pautada em preceitos éticos e morais 

indispensáveis a um desenvolvimento biológico, psíquico e social saudáveis.  

Ante a pluralidade conceitual verificada, pode-se afirmar que: 

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela 
integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma 
existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, 
onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos 
fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá 
espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não 
passar de mero objeto de arbítrio e injustiças. (SARLET, 2001, p.59).   

Mesmo os criminosos condenados pelo Poder Público (Estado-Juiz) em razão da prática de 

um fato delitivo devem ter preservado a sua dignidade quando da tramitação do processo 

penal, bem como quando do efetivo cumprimento da pena na fase da execução penal. Por 

isso, assegura-se “que a dignidade de todas as pessoas, mesmo aquelas que cometem as ações 

mais indignas e infames, não poderá ser objeto de desconsideração” (SARLET, 2001, p.43) .  

Dentre os problemas sociais que emergem na sociedade brasileira a exemplo da fome, da 

habitação, da concentração de renda, do narcotráfico, da reforma agrária, da educação, da 
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exploração sexual infantil e tantos outros, não se pode olvidar que a violência, seja ela urbana 

ou rural, e a criminalidade têm sido uma preocupação constante dos governantes, quer ao 

nível federal (União), quer ao nível estadual (Estados Federados).  

Para se efetivar a proteção da dignidade da pessoa humana haverá a sociedade de estar atenta 

e vigilante para com os poderes constituídos a fim de que os direitos fundamentais não sejam 

violados e ou desrespeitados, merecendo especial atenção o aspecto da criminalidade e o 

sistema prisional brasileiro ante as constantes rebeliões, motins e fugas que denunciam as 

péssimas condições carcerárias existentes no país. 

Questiona-se, portanto, como o sistema punitivo brasileiro haverá de enfrentar os problemas 

decorrentes dos crescentes índices da criminalidade vez que as unidades prisionais dos 

diversos Estados da Federação encontram-se superlotados com um efetivo excedente 

populacional e conseqüente déficit nacional quanto ao número de vagas existentes, hoje 

estimado em 110.000 (BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA / DEPEN, 2004). 

Concomitantemente a esta preocupação, de preservar-se a dignidade da pessoa humana 

quando do cumprimento da pena privativa da liberdade, deve-se observar como o preso 

manterá seus referenciais com o mundo externo, em especial com sua entidade familiar e 

integrantes da comunidade, a fim de que as redes de solidariedade e de pertencimento não 

sejam desfeitas. 

Trata-se, agora, de preservar no recluso a sua natureza de ser <<social>> , de evitar 
o aprofundamento da separação sociedade-recluso, de que a defesa e promoção dos 
direitos fundamentais é elemento essencial. (RODRIGUES, 2001, p.72).   

A criminalidade não se limita aos quadrantes geográficos de um determinado país ou 

continente, razão porque pode-se afirmar ser um problema de natureza universal e não 

regional, que exige dos governantes e da sociedade a adoção de políticas públicas efetivas a 

serem implementadas com a finalidade de se conter os crescentes índices registrados. Esta 

realidade vivenciada por toda a sociedade tem causado um temor generalizado e a 

conseqüente sensação da existência de um poder paralelo ao poder público, onde o crime 

organizado, dia a dia, demonstra sua força controlando o crime até mesmo de dentro das 

unidades prisionais.  
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CAPÍTULO IV -  O SISTEMA PRISIONAL BAIANO 

 

Para um melhor entendimento do Sistema Prisional Baiano é imprescindível compreender-se 

como ocorre a execução da pena, quer para os presos considerados definitivos, quer para os 

provisórios, até porque o Estado, ao exercer o seu ius puniendi, assegura a todos que se 

encontram custodiados a igualdade de tratamento e de direitos, prescrevendo a Lei de 

Execução Penal no seu Artigo Primeiro: 

A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado 
e do internado. (In verbis).  

Deve-se observar a ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória a fim de 

que a pessoa do acusado possa ser considerado um preso definitivo, até porque enquanto não 

se ultimar a possibilidade de vir o comando sentencial ser reapreciado, em grau de recurso, 

por uma instância superior, será o preso considerado provisório, em respeito ao Princípio 

Constitucional da Presunção da Inocência insculpido no Artigo 5º, inciso LVII da 

Constituição federal, que assim prescreve: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória”  (in verbis). 

Daí a importância de estabelecer-se esta diferenciação quanto à denominação de preso 

definitivo e preso provisório, até porque tal fator é determinante para a destinação do acusado 

ou sentenciado, visto que verificado o trânsito em julgado da ação penal deverá o preso ser 

acomodado em estabelecimento prisional adequado a depender do regime que lhe fora 

imposto. Se fechado, o regime será este encaminhado à Penitenciária. Se Semi-Aberto, irá 

para Colônia Agrícola, Industrial ou similar e em sendo Aberto irá para a Casa do Albergado, 

enquanto que aqueloutros cuja ação penal ainda esteja em curso, ou mesmo existindo sentença 

condenatória, encontrando-se esta em grau recursal, deverão ser encaminhados aos Presídios, 

conforme mencionado.13 

Deverão cumprir a pena imposta em regime fechado àqueles que tenham sido condenados a 

uma pena de reclusão superior a oito anos, ou sendo esta igual ou inferior a tal lapso temporal 

se totalmente desfavoráveis às circunstâncias judiciais quando da prática delitiva e assim 

entender o juiz sentenciante, bem como o condenado reincidente, qualquer que seja a pena de 

reclusão imposta; os autores de Crimes Hediondos, independentemente da quantidade da pena 

                                                 
13  Vide Capítulo I, item 1.2, p 31.   
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aplicada e de serem ou não reincidentes, consoante determinação da Lei nº 8.072/90 e ainda 

os condenados à prática de Tortura, Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas afins e de 

Terrorismo (Constituição Federal, Art. 5º, inciso XLIII).    

Veio o Poder Judiciário do Estado da Bahia através da sua Corregedoria Geral da Justiça 

editar o Provimento nº CGJ 006/2001, consolidando provimentos anteriores e uniformizando 

a execução de penas e de medidas de segurança em todo o Estado, além de regulamentar a 

Execução Provisória da Pena para fins de antecipação dos efeitos da sentença penal 

condenatória. (ANEXO I, p.130; ANEXO II, p.136).  

Tal medida significou um avanço no que se refere à execução da pena visto que até a 

publicação do referido provimento diversas eram as situações em que presos provisórios, 

recolhidos em casas de detenção e cadeias públicas, aguardavam o julgamento dos recursos 

interpostos sem que lhes fossem deferido os direitos contemplados na Lei de Execução Penal 

a exemplo dos benefícios da progressão do regime, do livramento condicional, remição de 

pena, comutação, indulto e outros, sem mencionar-se aqueles que acabavam cumprindo 

integralmente a sua pena, em regime fechado.  

Foi desta maneira que se instituiu no Estado da Bahia a Execução Provisória da Pena, para 

fins de antecipação dos efeitos da sentença penal condenatória, em favor do réu que se 

encontrava recolhido à prisão, visto que o comando sentencial ainda não transitara em julgado 

por encontrar-se na pendência do julgamento de recurso unicamente da defesa, insuscetível, 

portanto, de agravação ante a ausência de apelo do Órgão Ministerial, non reformatio in pejus.  

Se não bastasse, tal provimento definiu com precisão todas as unidades prisionais do Estado 

da Bahia, indicando quais delas admitiam o cumprimento de pena no regime fechado, semi-

aberto e aberto, bem como a sua capacidade para acolhimento de presos, ou seja, o número de 

vagas existentes. 

 

4.1 As Unidades Prisionais e sua Composição 

Hoje, o sistema prisional baiano é constituído de 14 unidades, que de acordo com o 

Provimento CGJ – 006/2001 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Bahia, 

encontram-se com sua capacidade de vagas, assim distribuídas: 
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Tabela 1-  Unidades prisionais e quantitativo de vagas 

UNIDADES VAGAS PRISIONAIS 

C A P I T A L 2.905 
• Casa do Albergado e Egressos 68 
• Colônia Lafayete Coutinho 284 
• Centro Observação Penal 48 
• Hospital de Custodia e Tratamento 280 
• Penitenciária Feminina 132 
• Penitenciária Lemos Brito 1.288 
• Presídio de Salvador 805 

I N T E R I O R 1.476 

• Conjunto Penal de Feira de Santana 340 
• Conjunto Penal de Jequié 368 
• Presídio Adv. Ariston Cardoso (Ilhéus) 114 
• Presídio Adv. Ruy Penalva (Esplanada) 56 
• Presídio Regional de Paulo Afonso 92 
• Conjunto Penal de Teixeira de Freitas 268 
• Conjunto Penal de Valença 238 
• Presídio Regional Advogado Nilton Gonçalves (Vitória da  

Conquista) 75 

TOTAL GERAL 4.456 

Fonte: Provimento CGJ – 006/2001. 

 

De ressaltar-se que à época do Provimento nº CGJ 006/2001 existiam tão somente 13 

unidades prisionais, sendo edificado o Conjunto Penal de Valença inaugurado em 02/01/2003, 

com a particularidade de ser esta a única unidade terceirizada e com participação da iniciativa 

privada, visto que o Poder Público Estadual continua responsável pela sua direção.  

Todas as unidades prisionais possuem, juntas, uma capacidade para acolher 4.456 internos, 

sendo que em 03/05/2004, data da pesquisa realizada junto aos prontuários dos internos da 

Penitenciária Lemos Brito a população carcerária do Estado perfazia um total de 5.516  

presos. Portanto, com um excedente de 1.060 presos, caracterizado uma efetiva superlotação 

carcerária, com 20,37% de presos além do número de vagas existentes.  

Um ano após a coleta dos dados acima indicados, ou seja em data de 3 de maio de 2005, 

informa o Sistema de controle de reclusos da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos que a 

população carcerária do Estado da Bahia, incluindo-se os presos da capital e interior, perfaz 

um total de 6.164 presos, o que significa um aumento de 648 internos.  

Importante também mencionarmos que no número total de presos computados pela Secretaria 

da Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia não estão incluídos os presos que se 
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encontram custodiados nas Cadeias Públicas das Delegacias de Polícia, sejam estas situadas 

na Capital e Interior do Estado, cujos números estão indicados na tabela abaixo, estando tais 

presos sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública Estadual. 

Os dados coletados junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia informam que 

em Junho de 2004 as delegacias da região metropolitana do Salvador tinham 475 presos, 

existindo ainda um total de 3.477 presos custodiados em delegacias do interior e 113 em 

delegacias especializadas. Somando-se os números indicados encontrou-se um total de 4.065 

presos custodiados em delegacias de polícia no Estado da Bahia, que somados à população 

carcerária existente nas unidades prisionais do Estado (5.778)14 perfazem 9.843 presos.   

Vê-se que em Junho de 2004, só nas delegacias de polícia do Estado da Bahia o número de 

presos custodiados correspondia a 70,35% do total de presos reclusos nas unidades prisionais 

da capital e do interior do Estado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Dados fornecidos pela Secretaria da Justiça e Direitos Humanos em junho de 2004. 
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Tabela 2 - Sistema de Controle de Reclusos  

POPULAÇÃO 
UNIDADES 

MASCULINO FEMININO AGENTES 

C A P I T A L BRAS ESTRAN BRAS ESTRAN 
TOTAL CAPACIDADE EXCEDENTE 

MASC FEM 

• Casa do Albergado e Egressos 64    64 68 (4) 4  
• Colônia Lafayete Coutinho 389 1   390 283 107 17 3 
• Centro Observação Penal 23    23 48 (25) 14 1 
• Hospital de Custodia e Tratamento 223  14  237 280 (43) 10 2 
• Penitenciária Feminina   140 5 145 132 13  10 
• Penitenciária Lemos Brito 1.645 7   1.652 1.402 250 74 2 

• Presídio de Salvador 1.085 9   1.094 784 310 21 3 

TOTAL CAPITAL 3.429 17 154 5 3.605 2.997 608 140 21 

I N T E R I O R  

• Conjunto Penal de Feira de Santana 600  33  633 340 293 21 7 
• Conjunto Penal de Jequié 534  21  555 368 187 15 3 
• Presídio Adv. Nilton Gonçalves (Vitória da Conquista) 96    96 75 21 11 1 
• Presídio Adv. Ariston Cardoso (Ilhéus) 196  17  213 180 33 9  
• Presídio Adv. Ruy Penalva (Esplanada) 88    88 112 (24) 6 2 
• Presídio Regional de Paulo Afonso 136  6  142 118 24 10 2 
• Conjunto Penal de Teixeira de Freitas 198 1 8  207 268 (61) 16 2 
• Conjunto Penal de Valença 239    239 268 (29) 17 3 

TOTAL INTERIOR 2.087 1 85 0 2.173 1.729 444 105 20 

TOTAL GERAL 5.516 18 239 5 5.778 4.726 1.052 245 41 

Fonte:Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH, 03/05/2004 
OBS: A população da Central Médica é de 9 pacientes, já computados na unidade de origem.  

 

Tomando-se por base a população carcerária existente à época da pesquisa realizada em 3 de maio de 2004, que indicava um total de 5.516 

presos verifica-se que ocorreu no período de um ano aumento no total geral de presos da ordem de 11,74%, encontrando-se o sistema prisional 
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baiano, em data de 3 de maio de 2005 com um excedente populacional de 40,69%, sem que se tenha qualquer aumento no número de vagas 

existentes. 

Tabela 3 - Sistema de Controle de Reclusos  
POPULAÇÃO 

UNIDADE 
MASCULINO FEMININO AGENTES 

CAPITAL BRAS ESTRAN BRAS ESTRAN 
TOTAL CAPACID. EXCED. 

MASC FEM 

Casa do Albergado e Egressos 46    46 98 (52) 5  

Colônia Lafayete Coutinho 407    407 283 124 17 3 

Centro Observação Penal 104    104 96 8 13 1 

Hospital de Custodia e Tratamento 231  10  241 280 (39) 12 2 

Penitenciária Feminina   168 6 174 132 42  7 
Penitenciária Lemos Brito 1.953 7   1.960 1.402 558 66 4 
Presídio de Salvador 1.164 6   1.170 784 386 26 3 
TOTAL CAPITAL 3.905 13 178 6 4.102 3.075 1.027 139 20 

INTERIOR    
Conjunto Penal de Feira de Santana 569   31   600 340 260 19 6 
Conjunto Penal de Jequié 512   12   524 368 156 21 5 
Presídio Adv. Nilton Gonçalves (Vit.Conquista) 188       188 139 49 12 1 
Presídio Adv. Ariston Cardoso (Ilhéus) 245 2 21   268 180 88 10 2 
Presídio Adv. Ruy Penalva (Esplanada) 78       78 112 (34) 7 1 
Presídio Regional de Paulo Afonso 159   7   166 118 48 8 1 
Conjunto Penal de Teixeira de Freitas 211 2 6   219 268 (49) 13 3 
Conjunto Penal de Valença 297       297 268 29 20 4 

TOTAL INTERIOR 2.259 4 77 0 2.340 1.793 547 110 23 
TOTAL GERAL 6.164 17 255 6 6.442 4.868 1.574 249 43 
Fonte:Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH, 03/05/2005 
OBS: A população da Central Médica é de 8 pacientes, já computados na unidade de origem. 
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Tabela 4- Acompanhamento da Quantidade de Custodiados em Delegacias do Interior, 2004 

QUANTIDADE DE PRESOS COORPIN LOCALIDADE 

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

1ª F. de Santana 169 180 188 197 213 219 247 202 

2ª  Alagoinhas 185 197 191 176 170 177 185 183 

3ª Santo Amaro 119 127 132 128 123 120 132 126 

4ª S. Ant. de Jesus 121 150 179 221 176 189 147 169 

5ª Valença 124 120 127 119 123 131 122 124 

6ª Itabuna 206 207 218 262 252 270 249 238 

7ª Ilhéus 147 159 153 137 135 151 136 145 

8ª Tx. De Freitas 136 148 161 142 142 149 181 151 

9ª Jequié 132 165 174 170 186 196 187 173 

10ª Vit. Da Conquista 221 209 216 232 201 229 228 219 

11ª Barreiras 174 198 224 195 230 246 249 217 

12ª Itaberaba 112 121 125 129 136 129 144 128 

13ª Seabra 52 53 61 64 68 68 69 62 

14ª Irecê 204 232 218 260 279 286 291 253 

15ª Serrinha  185 187 183 170 184 204 215 190 

16ª Jacobina 136 150 141 151 129 139 149 142 

17ª Juazeiro 180 189 213 225 201 212 201 203 

18ª Paulo Afonso 171 185 164 182 155 144 158 166 

19ª Senhor do Bonfim 109 100 96 113 118 126 137 114 

20ª Brumado 84 90 91 91 87 86 69 85 

21ª Itapetinga 109 120 116 133 134 138 135 126 

22ª Guanambi 99 96 96 98 108 101 92 99 

23ª Eunápolis 170 132 241 240 225 142 179 190 

24ª B. Jesus da Lapa 132 139 152 165 165 160 158 153 

TOTAL  3.477 3.654 3.860 4.000 3.940 4.012 4.060 3.858 
Fonte: Bahia. Secretaria da Segurança Pública / Departamentos da Polícia Civil, 2004. 
 
 
 

Tabela 5- Acompanhamento da Quantidade de Custodiados em Delegacias Especializadas, em 2004 

QUANTIDADE DE PRESOS DEPARTAMENTO UNIDADE 

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

D H 0 - 0 1 0 12 14   

DERCCA 5 - 7 9 8 8 6   

DELTUR 5 - 26 16 9 9 11   

DEAM 2 - 57 30 11 9 15   

DAÍ 0 - 140 143 153 138 132   

DCCV 

TOTAL 12 - 230 199 181 176 178   

DRFR 42               

DREOF 6 16 20 10 25 26 20   

GERRC  - -  -  -  -   - -    

DECARG  - -   -  - -  -   -   

DRFRV 24 48 49 31 60 53  -   

DCCP 

TOTAL 72 64 69 41 85 79  -   

DTE DTE 29 24 21 22  -  - -    

TOTAL 113 88 320 262 266 255 178 247 

Fonte: Bahia. Secretaria da Segurança Pública / Departamentos da Polícia Civil, 2004. 
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Tabela 6- Acompanhamento da Quantidade de Custodiados em Delegacias da RMS, 2004 
  QUANTIDADE DE PRESOS CP BAIRRO 

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MÉDIA 

1ª Barris 21 8 10 15  - 31 -   - 11 

2ª  Liberdade 10 10 11 13  - 23 -  -  10 

3ª Bonfim 6 6 4 8  - 16 -  -  6 

4ª São Caetano 12 3 2 2  - 7 -  -  2 

5ª Periperi 2 2 9 20  - 28 -  -  10 

6ª Brotas 11 15 7 12  - 18 -  -  9 

7ª Rio Vermelho 20 25 27 41  - 34 -  -  21 

8ª C. Ind. Aratu (CIA) 28 26 49 30  - 31 -  -  23 

9ª Boca do Rio 25 14 17 29  - 24 -  -  14 

10ª Pau da Lima 13 17 6 4  - 5 -  -  5 

11ª Tancredo Neves 27 25 25 24  - 20 -  -  16 

12ª Itapoan 27 32 33 18  - 25 -  -  18 

13ª Cajazeiras 4 9 8 15  - 23 -  -  9 

14ª Barra 11 15 12 5  - 10 -  -  7 

17ª Madre de Deus 1 0 0 0  - 2 -  -  0 

18ª Camaçari 28 69 29 36  - 34 -  -  28 

19ª Itaparica 5 0 0 0  - 3 -  -  1 

20ª Candeias 34 31 27 28  - 24 -  -  18 

21ª São F. do Conde 10 10 10 11  - 12 -  -  7 

22ª Simões Filho 30 34 32 25  - 37 -  -  21 

23ª Lauro de Freitas 41 40 41 48  - 44 -  -  29 

24ª Mar Grande 8 12 6 11  - 9 -  -  6 

25ª Dias D´Ávila 34 38 42 20  - 3 -  -  17 

26ª Vila de Abrantes 27 24 29 28  - 29 -  -  18 

27ª Itinga 14 10 22 21  - 27 -   - 13 

TOTAL  449 475 458 464 0 519 0 0 274 

Fonte: Bahia. Secretaria da Segurança Pública / Departamentos da Polícia Civil, 2004. 
 
 
 
4.2 A Penitenciária Lemos Brito 

É o estabelecimento prisional de segurança máxima do Estado da Bahia, destinado ao 

cumprimento de pena dos condenados do sexo masculino, com sentença penal condenatória já 

transitada em julgado, cujo regime inicial é o fechado, ou seja, estará o condenado privado da 

sua liberdade de ir e vir, visto que a pena reclusiva deverá ser executada em estabelecimento 

carcerário cujos contatos com o mundo exterior são limitados.  

Instituições desta natureza são denominadas Totais, sendo assim conceituadas: 

Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade ocidental, 
verificamos que algumas são muito mais “fechadas” do que outras. Seu 
“fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social com o 
mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema 
físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, 
florestas ou pântanos. (GOFFMAN,1974, p.16). 
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Sendo a Penitenciária Lemos Brito uma instituição total15, destina-se esta tão somente a 

abrigar presos para fins de cumprimento de pena em regime fechado, possuindo como uma de 

suas principais características o isolamento carcerário do preso, diuturnamente, admitindo-se 

o trabalho interno no período diurno com recolhimento durante o repouso noturno, cujas 

normas balizadoras encontram-se nos Artigos 33 e seguintes do Código Penal e Lei de 

Execução Penal – LEP (Lei nº 7.210/84), Artigo 87 e seguintes. Prescreve o Artigo 87 de LEP 

que “A Penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado” (in 

verbis).  

Os condenados a uma pena reclusiva, cujo processo criminal tenha chegado ao seu término, 

após esgotamento de todas as instâncias recursais, serão encaminhados para a Penitenciária 

Lemos Brito se porventura não houver na comarca de origem estabelecimento prisional 

adequado. Devendo a partir de então, dar-se efetividade ao comando sentencial condenatório, 

cumprindo-se a pena imposta pelo Poder Judiciário através da Execução da Pena que 

processar-se-á não mais pelo juízo criminal e sim pelo Juízo da Vara de Execução Penal.  

Possui a Penitenciária Lemos Brito, por força do apontado Provimento de nº CGJ 006/2001 

um total de 1.288 vagas16, constatando-se quando da análise dos prontuários para identificação 

da Comarca de Origem do preso, em 03/05/2004, um total de 1.652 internos, o que representa 

uma população excedente de 364 presos, correspondente a 28,26% além do número de vagas 

existentes17. 

Já em data de 3 de maio de 2005, um ano após a pesquisa realizada, informa o Sistema de 

controle de reclusos da SJDH que a Penitenciária Lemos Brito possui uma população 

carcerária de 1960 internos, representando um aumento de 308 presos, passando o referido 

estabelecimento prisional a ter um excedente de 52,17%. 

De ressaltar-se ainda que dos 1.652 presos existentes na Penitenciária Lemos Brito à época da 

pesquisa, um total de 1.347 são definitivos e 305 presos são provisórios, sendo que estes 

últimos encontram-se lá custodiados de forma irregular, visto que não possuem sentença de 

mérito, ou existindo, encontra-se a mesma em grau de recurso, razão porque deveriam estar 

no presídio, caracterizando-se assim verdadeiro desvio da execução.  

                                                 
15  Ver, a propósito, alusão na Introdução, p.17. 
16  Provimento CGJ – 006/2001, Anexo I, p.130. 
17  Tabela 2 - Sistema de Controle de Reclusos, p.75. 
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Gráfico 1 – Total de Presos Definitivos e provisórios na Penitenciária Lemos Brito  
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em maio de 2004. 

 

 

Dos 1.347 presos definitivos, em regular cumprimento de pena no regime fechado junto à 

Penitenciária Lemos Brito, constatou-se que um total de 407 presos são procedentes da 

Comarca do Salvador, capital do Estado, sendo que o restante de 940 presos são procedentes 

das diversas comarcas do interior do Estado da Bahia, inclusive da Região Metropolitana.  

 

Interior
940

69,78%

Salvador
407

30,22%

Total de Presos = 1.347 = 100%

 
Gráfico 2 – Total de Presos Definitivos na Penitenciária Lemos Brito,  
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em maio de 2004. 

 
 

Conclui-se que da população carcerária definitiva da PLB tão somente 30,22% são oriundos 

da Capital do Estado (Salvador), sendo que mais de ‘2/3’, ou seja, 69,78% são presos 

procedentes de comarcas interioranas em razão da inexistência de unidades prisionais 

destinadas ao cumprimento da pena no regime fechado.  
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O Poder Jurisdicional do Estado da Bahia de acordo com sua Lei de Organização Judiciária 

possui um total de 276 comarcas, assim distribuídas: 163 comarcas de primeira entrância, 67 

de segunda, 45 de terceira e 1 comarca especial que é a da capital do Estado. 

Quantificados 1.347 presos definitivos, identificou-se o juízo sentenciante e sua comarca de 

origem18 e dos 305 presos em caráter provisório constatou-se a existência de 147 oriundos da 

capital do Estado, 130 procedentes de comarcas interioranas não identificados e 28 presos de 

outros Estados19.   

De salientar-se que do total de 305 presos provisórios custodiados junto à Penitenciária 

Lemos Brito 147  presos são procedentes das Varas Criminais da Capital do Estado da Bahia, 

o que corresponde a quase 50% do número apontado, reflexo da superpopulação carcerária 

verificado em todas as unidades, em especial no Presídio de Salvador onde constantes motins, 

rebeliões e tentativas de fuga tem se verificado. 

 

Interior
158

51,80%

Capital
147

48,20%

Total de Presos da Lemos Brito = 305

 
Gráfico 3 – Total de Presos Provisórios da Penitenciária Lemos Brito 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em maio de 2004. 

 

Informa a pesquisa realizada em razão do quantum da pena imposta que 43,75% dos internos 

da PLB, possuem pena a cumprir 1 ano a 10 anos de reclusão, 31,25%  de 11 a 20 anos e 25% 

de 26 a 30 anos. 

Conclui-se que um quarto (¼) dos presos tem pena superior a 20 anos e ocorrendo uma 

condenação extremamente elevada dificulta-se a concessão de benefícios e a conseqüente 

                                                 
18  Presos e suas respectivas comarcas de origem, Apêndice A p.122-127. 
19  Presos de outros Estados, Apêndice A p.127. 
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saída do preso do Sistema Prisional, visto que mantendo-se o interno por longo período na 

prisão, dificulta-se a rotatividade no sistema, sendo este um dos fatores responsáveis pela 

super população carcerária. 
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Gráfico 4 – Condenação imposta 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 

 

O jornal A Tarde de 7/7/2004, em sua matéria de página “Presídio de Valença é denunciado 

por tortura” informa: 

Superlotação, lentidão nos processos comuns e na execução das penas. Esta é a 
realidade do sistema carcerário na Bahia, comprovada por representantes da Pastoral 
Carcerária no último final de semana, quando visitaram algumas unidades prisionais 
no interior do Estado. Foram coletadas, inclusive, denúncias de tortura no Conjunto 
Penal de Valença, que é a única unidade na Bahia terceirizada. (FERREIRA, 2004, 
p.7).  

Tal fato fere os Princípios norteadores da regular execução da pena visto que prescreve a Lei 

de Execuções Penais que deve o preso cumprir a pena próximo à sua entidade familiar. Isto se 

deve ao fato de que as redes sociais e os vínculos sócios familiares não devam ser rompidos e 

ou fragilizados, até porque em ocorrendo tal rompimento maiores dificuldades terá o preso no 

seu futuro processo de ressocialização e reinserção social.  

Prescreva a Lei de Execuções Penais. 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
X –visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 
XV – contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura 
e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 
(in verbis).   

Goffman, narra em sua obra as graves conseqüências do internamento em instituições totais, 

decorrentes da restrição do contato com o mundo exterior, afirmando: 
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Ao entrar, é imediatamente despido do apoio dado por tais disposições. Na 
linguagem exata de algumas de nossas mais antigas instituições totais, começa uma 
série de rebaixamentos, degradações, humilhações e profanações do eu. O seu eu é 
sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente, mortificado. 
(GOFFMAN, 1974, p.24). 

Ao ressaltar-se que este processo de perda da identidade pessoal daqueles que se encontram 

presos cumprindo pena numa instituição fechada por excelência, é mais acentuado quando os 

vínculos relacionais, em especial o vínculo familiar, são rompidos com uma maior 

drasticidade em razão da transferência do condenado para local distante da residência de sua 

família. Tal fato dificulta sobremaneira o exercício do direito de visitação, uma vez que o 

deslocamento à Capital do Estado (Salvador), por parte destes é por demais onerosa, sem 

mencionarmos os gastos dispendidos com alimentação, hospedagem, transporte e outros.  

Pela pesquisa realizada, constatou-se ainda que as cidades integrantes da região metropolitana 

do Salvador (Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho), juntas possuem um total de 44 

presos condenados em caráter definitivo e 50 presos em situação provisória, perfazendo um 

total de 94 presos alojados na Penitenciária Lemos Brito, o que por si só justificaria a 

edificação de uma unidade prisional para cumprimento de pena em todos os regimes 

prisionais .  

Merece também destaque o número de condenados procedentes das Comarca de Itabuna (67) 

e Ilhéus (108), em caráter definitivo, num total de 175 presos cumprindo pena nesta capital do 

Estado, em que pese existir na região o Presídio Advogado Ariston Cardoso em Ilhéus – 

Bahia, com 114 vagas destinadas tão somente ao acolhimento de presos provisórios, restando 

comprovado a viabilidade da construção de unidade prisional para cumprimento de pena em 

todos os regimes, em especial no fechado20. 

Restou evidente a necessidade da construção de unidades prisionais no interior do Estado da 

Bahia que admitam o cumprimento da pena privativa da liberdade em regime fechado, visto 

que excluídos a Penitenciária Lemos Brito e a Penitenciária Feminina, ambos, ambos, 

situados na Capital do Estado, existem tão somente quatro cidades, de um total de 417 

municípios baianos, que possuem conjunto penal destinado ao cumprimento de pena em todos 

os regimes, em especial no regime fechado, a saber: Feira de Santana, Jequié, Teixeira de 

Freitas e Valença. 

 

                                                 
20  Tabela com distribuição de presos por Comarca na PLB. Apêndice A, p.122-127. 
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Verifica-se a necessidade da descentralização da execução penal, em especial no Estado da 

Bahia visto que dos 417 municípios baianos tão somente cinco cidades possuem 

estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena privativa da liberdade em 

regime fechado, quais sejam: Salvador, Feira de Santana, Jequié, Teixeira de Freitas e 

Valença, devendo novas unidades ser criadas a fim de que possa o Poder Público (Estado) 

respeitar a garantia Constitucional que dispensou à entidade familiar, mantendo os vínculos e 

redes existentes quando o homem encontrar-se preso, porque só assim e mediante um 

tratamento digno a ser dispensado à pessoa humana poderemos sonhar com um novo porvir, 

com menores índices de criminalidade e com uma sociedade menos atemorizada que hoje 

encontra-se refém da violência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  85

CAPÍTULO V - A FAMÍLIA E O PRESO NO CONTEXTO DO SISTEMA 
PRISIONAL BAIANO 

 

 

5.1 O Conceito de Família 

A família tem-se mostrado insubstituível na prestação de serviços de proteção e inclusão 

social e na garantia da manutenção dos vínculos relacionais. Daí a importância da entidade 

familiar na constituição de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Este capítulo traz 

uma breve retrospectiva jurídica sobre valor da família para a sociedade e para o Estado, 

obrigando-se o Poder Público a protegê-la e preservá-la, mediante uma análise sobre a 

necessidade da manutenção do preso, quando do cumprimento da sua pena, em 

estabelecimento prisional próximo à sua entidade de origem para fins de melhor reinserção 

social. 

É a família objeto de preocupação, observação, estudo e fonte de pesquisa de diversas 

ciências a exemplo da sociologia, psiquiatria, filosofia, antropologia, direito, bioética e tantas 

outras. Disso ressalta-se o seu caráter multidisciplinar, razão pela qual formular um conceito 

único do que seja a família, capaz de resistir às transformações sócio culturais havidas numa 

determinada sociedade, é tarefa por demais difícil. 

Ao tratar das relações de parentesco dentro da família contemporânea, detecta-se a seguinte 

idéia: 

A civilização humana vivencia uma completa reformulação do conceito de família 
no mundo contemporânea, no contexto do mundo globalizado. Em todos os cantos 
do planeta, o modelo tradicional de família vem perdendo terreno para o surgimento 
de uma nova família, que é essencial para a própria existência da sociedade e do 
Estado, mas funcionalizada em seus partícipes, “uma família que continua sendo 
imprescindível como célula básica da sociedade, fundamental para a sobrevivência 
desta e do Estado, mas que se funda em valores e princípios diversos daqueles 
outrora alicerçadores da família tradicional”. (GAMA, 2001, p.90-91). 

Pode-se definir a família como sendo a instituição onde se desenvolve uma complexa rede de 

relações entre sexos e gerações, estando seus integrantes ligados entre si não só pelo 

casamento. Mas também, através das uniões estáveis e dos vínculos sócio-afetivos, 

estabelecendo-se relações de poder, de dependência afetiva, econômica e social entre os seus 

membros.  
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É bem verdade que a família é e continuará sendo o local adequado ao desenvolvimento 

humano e social, daí afirmar-se: A família emerge, nos estudos destes últimos anos, como 

locus privilegiado e adequado ao desenvolvimento humano e social, para o qual convergem as 

mais diferentes linhas de análise (PETRINI, 2003, p.66) .  

As transformações sociais, econômicas e políticas havidas nos século XX, aliadas às 

profundas mudanças ocorridas na estrutura da família é reflexo do fenômeno da globalização. 

Deste modo, contribuíram sobremaneira para que diversos Estados Nacionais reconhecessem 

as várias formas de constituição da família, para além daquelas formadas tradicionalmente 

pelo casamento, outorgando-lhe proteção jurídica.    

A análise  das uniões estáveis nos remete à importância conceitual da família. 

Definir união estável começa e termina por entender o que é família. A partir do 
momento em que a família deixou de ser o núcleo econômico e de reprodução para 
ser o espaço de afeto e de amor, surgiram novas e várias representações sociais para 
ela. O artigo 226 da Constituição Federal enumera três: casamento, união estável e 
qualquer dos pais que viva com seus dependentes. Mas há outras. Os arranjos 
familiares na sociedade atual são muitos ( PEREIRA, 2001, p.226-227).   

Este movimento de reconhecimento da família plural ganhou especial significado com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que considerando o reconhecimento da 

dignidade inerente a todos os membros da família humana proclamou no seu Art. XVI, item 

3: “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 

sociedade e do Estado”. (INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO,1997, 

p.12-13). 

Assim é que o legislador pátrio, quarenta anos após a Declaração, em razão do processo de 

redemocratização vivenciado no país, ao promulgar a Carta Constitucional de 1988 dedicou 

especial atenção à família regulamentando-a no seu Art. 226 e seguintes, prescrevendo no 

caput do citado artigo que: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado ”.  

No entanto, o Constituinte de 1988 não se limitou a outorgar proteção tão somente à entidade 

familiar constituída pelos laços do matrimônio, reconheceu também as uniões fáticas estáveis, 

bem como a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (famílias 

monoparentais). 

É a família a célula básica da sociedade, sendo uma instituição regulamentada pelo Poder 

Público Estatal, que por força de norma constitucional consolida suas várias formas de 

constituição, outorgando-lhe especial proteção, e sendo: 
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A dignidade da pessoa humana, colocada no ápice do ordenamento jurídico, 
encontra na família o solo apropriado para o seu enraizamento e desenvolvimento; 
daí a ordem constitucional dirigida ao Estado no sentido de dar especial e efetiva 
proteção à família, independentemente de sua espécie. (GAMA, 2001, p.93). 

Para o Estado, qualquer que seja a origem da família irá esta merecer proteção especial, 

sendo, 

portanto, um sujeito social, alvo estratégico de políticas públicas que venham atuar 
no sentido de promovê-la, enquanto rede social eficaz, conduzindo, através do seu 
fortalecimento, ao desenvolvimento de toda a sociedade. (PETRINI, 2003, p.80).      

Ao nível infraconstitucional, o legislador pátrio editou a Lei nº 8.069/90 que contempla como 

direito fundamental da criança e do adolescente o direito à convivência familiar e 

comunitária, quer na família natural, quer na família substituta, mediante qualquer de suas 

modalidades (guarda, tutela ou adoção), rompendo de uma vez por todas com os preconceitos 

existentes em relação às famílias que se originavam das uniões estáveis havidas fora do 

casamento, ou aquelas constituídas por apenas um dos genitores e seus descendentes. 

Estas profundas alterações havidas no seio da entidade familiar impulsionaram o advento em 

nosso país de uma nova legislação quando da elaboração do Novo Código Civil 

(Lei nº 10.406 de 10/01/2002) que entrou em vigor em um ano após sua promulgação, 

trazendo consideráveis modificações quanto ao Direito de Família. 

De ressaltar-se ainda que as mudanças ocorridas na entidade familiar ao longo dos séculos 

fizeram surgir novas formas de relacionamento, com novos padrões de comportamento nas 

relações familiares e com um novo olhar sobre a sexualidade e a procriação, haja vista os 

avanços da bioética (bebê de proveta, técnicas artificiais de inseminação e a clonação) .  

Vê-se que a família, hoje, passa por um processo de reorganização, onde políticas públicas 

são desenvolvidas visando sua proteção, devendo o Estado não se esquecer da realidade 

presidial. Afinal, deve-se levar em consideração que a entidade familiar é desestruturada a 

partir do momento da custódia de qualquer dos seus integrantes, fragilizando-se os vínculos 

relacionais.  

 

5.2 A Ruptura dos Vínculos Relacionais  

De questionar-se, porém, como a estrutura familiar subsiste quando qualquer dos seus 

integrantes encontram-se custodiados em estabelecimento prisional, cumprindo pena privativa 

da liberdade em razão da prática de um fato típico penal (crime) e como os vínculos 
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relacionais podem ser preservados a fim de que o encarcerado possa, durante e após o efetivo 

cumprimento da pena, ser melhor acolhido no seio da sua entidade familiar objetivando 

melhor reintegrar-se à sociedade .  

Ao ser preso, o sistema carcerário retira do indivíduo a liberdade de ir e vir, isolando-o do seu 

mundo exterior, dos bens materiais que possui, bem como da sua entidade familiar, 

estreitando assim as redes de solidariedade existentes que ficam limitadas à visitação do 

condenado no estabelecimento prisional, onde cumpre pena, nos dias previamente 

estabelecidos pela administração carcerária .  

A Lei de Execuções Penais ao estabelecer os ditames legais para o efetivo cumprimento da 

pena, relaciona uma série de direitos de índole Constitucional que devem ser preservados pelo 

Estado na busca de um processo de humanização da execução da pena e respeito à dignidade 

da pessoa humana .  

Neste sentido, a assistência familiar ao condenado e o seu contato com o mundo exterior não é 

um favor a ser concedido pela administração penitenciária, mas sim um direito do preso cuja 

previsão legal encontra-se no Art. 41 da Lei nº 7.210/84 prescreve: “Constituem direitos do 

preso: X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados ”. 

(in verbis). 

Cabe à administração penitenciária regulamentar a forma, os dias e o horário desta visitação a 

bem da mantença da segurança, da estabilidade e da tranqüilidade do sistema, preservando-se 

porém as relações do preso com familiares e amigos. 

A preservação destes vínculos relacionais havidos com o mundo da macro sociedade devem 

ser estimulados. Daí afirmar-se: 

Não há dúvida de que os laços mantidos principalmente com a família são 
essencialmente benéficos para o preso, porque o levam a sentir que, mantendo 
contatos, embora com limitações, com as pessoas que se encontram fora do presídio, 
não foi excluído da comunidade. (MIRABETE, 2000, p. 120).  

Através dessas ações, mantêm-se viva a rede de solidariedade existente na entidade familiar, 

conservando-se a chama indispensável à futura reinserção social do preso, afinal: 

A família é um recurso sem o qual a sociedade, da forma como está organizada 
atualmente, entraria em colapso, caso fosse obrigada a assumir tarefas que, via de 
regra, são desempenhadas de forma melhor e a menos custo por ela . Através da 
proteção, da promoção, do acolhimento, da integração e das respostas que oferece às 
necessidades de seus membros, a família favorece o desenvolvimento da sociedade. 
(PETRINI, 2003, p.78).  
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Desta forma, quando o preso encontrar-se em liberdade, quer pelo cumprimento da pena, quer 

mediante a concessão do livramento condicional ou de qualquer outro benefício, o processo 

de reinserção dar-se-á de forma menos traumática minimizando-se os problemas de 

readaptação familiar e comunitária .  

Leonardo Sica, ao tratar da reinserção social e da antinomia entre punir e educar, constata a 

falácia da ressocialização afirmando: 

Redundante lembrar que a prisão, também aqui, só acentua o problema, erigindo-se 
em colossal óbice a qualquer perspectiva de ressocialização ou não-dessocialização. 
Perenes as palavras de Manoel Pedro Pimentel: A prisão faz é apenas envernizar a 
personalidade do interno por fora, ao mesmo tempo que introjeta mais 
profundamente sua fatoração criminógena, reforçando-a. (SICA, 2002, p.61).  

A preocupação de se manter o encarcerado próximo ao seu meio social e familiar não se 

destina só ao preso condenado em definitivo, com sentença penal condenatória transitada em 

julgado, mas também ao preso provisório, onde fora instaurado o inquérito policial e ou 

tramita o processo penal pelo crime de que é acusado, razão porque o Art.103 da Lei nº 

7.210/84 prescreve:  

Cada comarca terá, pelo menos, uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse 
da administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao 
seu meio social e familiar. (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1984, 
p.18). 

 

5.3 A Política Criminal Penitenciária   

Indispensável que o Poder Público venha estabelecer metas e diretrizes a serem seguidas e 

observadas com o propósito de melhorar o sistema prisional existente no país. Isso se deve ao 

fato de que o cumprimento da pena possa ocorrer em estabelecimentos prisionais mais 

adequados, onde o princípio da dignidade da pessoa humana possa ser observado em respeito 

ao processo de humanização do cárcere. 

As presentes diretrizes de uma Política Criminal e Penitenciária enunciam uma série 
de princípios básicos e propósitos a serem perseguidos, objetivando o 
aprimoramento da reação ao fenômeno crime, bem como da execução penal no País, 
em consonância com a Constituição Federal, a legislação pertinente e o Programa 
Nacional de Direitos Humanos, bem como em harmonia com as Regras Mínimas 
estabelecidas pela ONU, para tratamento de preso, além das Regras de Tóquio e as 
do CNPCP/MJ (D’URSO, 1999, p.18).  

Preocupado com a preservação dos vínculos do apenado com a sua entidade familiar é que o 

Ministério da Justiça, através do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

editou a Resolução nº 05 de 19/07/99 objetivando no seu Art.15: “Possibilitar o cumprimento 
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de pena privativa da liberdade em estabelecimentos prisionais próximos à residência da 

família do condenado”.  

Tal resolução reflete a preocupação com a preservação do referencial do preso com o seu 

mundo exterior, em especial, com a sua célula familiar, visto que o deslocamento de presos 

para estabelecimentos prisionais distantes do domicílio dos parentes e amigos são fatores que 

contribuem sobremaneira para a instabilidade do sistema, gerando constantes conflitos, 

motins, rebeliões e tentativas de fuga .  

Esse sistema acaba induzindo para uma necessidade de interiorização do sistema prisional 

mediante a descentralização do cumprimento da pena privativa da liberdade em 

estabelecimentos de segurança máxima, geralmente localizados nos grandes centros urbanos, 

capitais dos Estados, edificando-se para tanto mini-presídios ou Presídios Regionais de 

pequeno porte que abrigarão processandos de várias comarcas circunvizinhas . 

Demonstrado a importância da assistência familiar para a futura reinserção social do 

condenado visto que a visitação de amigos, parentes, cônjuge e ou companheira, permitindo-

se, inclusive, o contato sexual, destes últimos, minimizam-se as dores do cárcere na medida 

em que mantêm vivo o vínculo familiar e o seu referencial social do preso, cercando-o de um 

mínimo de conforto psicológico e emocional indispensáveis para suportar a dura realidade das 

prisões .  

Deve o condenado cumprir a pena privativa da liberdade que lhe fora imposta pelo Estado 

através do seu “ius puniendi” próximo à sua entidade familiar a fim de que os elos até então 

existentes não sejam rompidos em definitivo, facilitando assim a recuperação e conseqüente 

ressocialização do apenado .  

No entanto, fala-se na edificação de estabelecimentos federais de segurança máxima a serem 

construídos pela União destinados a presos de alta periculosidade com pena superior a 15 

anos de reclusão, podendo, nesta hipótese, o preso vir cumprir pena em outra unidade 

federativa desde que a bem da preservação da segurança pública ou do próprio condenado, 

consoante disciplina da Lei nº 10.792 de 1º de dezembro de 2003. 

 A preservação dos laços e vínculos familiares facilitará sobremaneira a reinserção do 

apenado, vez que o retorno à família é visto como medida empreendedora capaz de evitar a 

indesejável reincidência, até porque obrigou-se o Estado a dar proteção e efetiva assistência à 

família,  prescrevendo o Art. 226 § 8º da Constituição federal: 
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O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 
integram,  criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações . 
(BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1998., p.97). 

É a família vista como o grupamento social cujos movimentos de [...]organização- 

desorganização-reorganização[...] (CARVALHO, 2000, p.14) dependem de uma série de 

fatores sócio, econômicos e culturais, devendo o Estado dedicar especial proteção às 

entidades familiares desagregadas temporariamente em razão da custódia de qualquer dos 

seus integrantes .  

Se a mantença de um preso representa um ônus para toda a sociedade ante o elevado custo 

mensal para a sua custódia, hoje, estimado em R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), per 

capita21, deve o Estado investir na preservação da entidade familiar do preso mediante 

programas de apoio à reinserção familiar e de retorno do egresso ao convívio social .  

Na medida em que os estabelecimento prisionais criam ofícios e atividade laborativas 

destinadas aos presos, estará contribuindo para sua reeducação ou para um aprendizado 

mínimo de alguma profissão, combatendo o ócio dentro das prisões, fazendo valer ainda um 

direito do preso assegurado pela Lei de Execuções Penais (Lei nº 7210/84, Art. 126, 1º) ao 

determinar que a cada três dias trabalhados tenha este direito a um dia de remição de pena . 

A fim de se avaliar se os presos gostariam de exercer atividade laborativa nas dependências 

físicas do estabelecimento prisional da PLB, 88,89% dos internos responderam de forma 

afirmativa evidenciando-se a importância do trabalho no cárcere como fonte de ocupação e 

fator facilitador da ressocialização.  

88,89%

11,11%

Sim

Não

 
Gráfico 5 – Atividades laborativas 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 

                                                 
21  Tal valor refere-se á unidade prisional de Valença-Bahia, unidade privatizada. Fonte Governo do Estado da 

Bahia, Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, 2005. 
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Quanto à visitação dos presos, evidencia-se a necessidade de instituições responsáveis pela 

prestação jurisdicional exercerem uma atuação mais efetiva visto que nenhum dos 

entrevistados declaram ter recebido visitação do Representante do Ministério Público 

Estadual, fiscal da lei e titular da ação penal, e tão somente 25% declararam ter sido 

entrevistados pelo Juiz da Execução Penal, com idêntico percentual para os atendidos pela 

Defensoria Pública do Estado, Instituição responsável pela assistência jurídica gratuita aos 

presos.  

Ainda com referência à visitação, nenhum dos entrevistados estiveram com representantes do 

Conselho Penitenciário, órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, subordinado à 

Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado, muito menos com o Conselho da 

Comunidade, órgão colaborador da execução da pena e da administração penitenciária. Tão 

somente 12,50% dos presos foram visitados pelo Patronato a quem cabe prestar assistência 

aos albergados e aos egressos, auxiliando-os quando da sua saída do cárcere, merecendo 

destaque a atuação do Pastoral Carcerária com índice de 43,75% e de representantes de cultos 

religiosos diversos com 75%.   

0,0
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25,0
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Gráfico 6 – Visitação dos presos da PLB/ Instituições 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 

 
Há que se mencionar uma partilha de responsabilidade entre o Estado, a sociedade civil 

organizada e a iniciativa privada ou seja, o Poder Público, sozinho, não se tem mostrado 

suficientemente capaz de ser o grande tutor na distribuição do bem estar social, daí a 

necessidade de se envolver a comunidade e a entidade familiar do preso na busca de uma 

solução para o desafio da ressocialização do condenado. 
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5.4 Políticas Públicas  

 

Com o propósito de criar-se um verdadeiro Estado Democrático de Direito, a fim de que as 

desigualdades e injustiças sociais sejam objeto de estudo e atenção de toda a sociedade civil 

organizada e não só do Poder Público, estabeleceu o legislador constituinte um conjunto de 

normas voltadas ao bem-estar de toda a população brasileira, dedicando especial atenção à 

família e a todos os seus integrantes, protegendo, inclusive, suas diversas formas de 

constituição. 

A participação na gestão da coisa pública, enquanto corretivo das limitações da 
democracia representativa, possibilita, pelo menos em tese, o engajamento da 
sociedade civil na formulação de políticas públicas e no controle das ações 
governamentais e dos negócios públicos.  (JACOBI, 2000, p.31).  

Esta proteção não se limitou a prescrever normas protetivas à família, estabelecendo a Carta 

Magna a necessidade da implementação de uma política assistencialista, tendo assegurado no 

seu Artigo 203 que: 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente da 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I – a proteção à família (....). 
(BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, p.105). 

Ao lado desta política pública de assistência social à família, outras foram implementadas 

contando com a parceria das diversas organizações, governamentais e não governamentais, 

daí porque: 

As mudanças no modelo de proteção social começaram com o estabelecimento do 
primeiro governo civil e foram inscritos na Constituição de 1988, tendo como 
horizonte a universalização do acesso à seguridade, à saúde e à educação básica. 
(ALMEIDA, 2004, p.9). 

Criado o Sistema Único de Assistência social - SUAS, através do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por intermédio da Secretaria Nacional de 

Assistência Social e do Conselho Nacional de Assistência Social, fora instituído a Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS que objetivou integrar o Governo federal com os 

Estados e Municípios numa ação conjunta. 

Operou-se assim a descentralização da política pública de assistência social para fins de 

satisfação das crescentes demandas sociais havidas em razão dos compromissos assumidos 

pelo governo federal a fim de evitar-se o clientelismo, a malversação do dinheiro público e a 

ineficiência do gasto social.  
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Dar-se-á a almejada proteção social através da efetivação de políticas públicas pelo poder 

constituído, com a participação da sociedade civil, quando do enfrentamento das adversidades 

sociais que expõem uma grande parcela do tecido social à fragilização e conseqüente 

rompimento dos vínculos socio-familiares.  

A gravidade dos problemas sociais brasileiros exige que o Estado assuma a primazia 
da responsabilidade em cada esfera de governo na condução da política. Por outro 
lado, a sociedade civil participa como parceira, de forma complementar na ajuda de 
serviços, programas, projetos e benefício de Assistência Social. Possui, ainda, o 
papel de exercer o controle social sobre a mesma (BRASIL. MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2004, p.39).  

O Artigo primeiro da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, determina: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é a Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas. (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 
Lei nº 9.742, 1993) .   

Desta sorte, sendo a assistência social conceituada como política social pública, dentre as 

diversas formas de proteção social ressalta-se a de convívio ou de vivência familiar. 

A segurança da vivência familiar ou a segurança do convívio é uma das 
necessidades a ser preenchida pela política de assistência social. Isto supõe a não 
aceitação da situações de reclusão, de situações de perda das relações.  (BRASIL. 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 
2004, p.25).  

Emerge como Política Pública de assistência social a proteção à entidade familiar cujos 

vínculos relacionais e de pertencimento foram rompidos em razão da prisão de qualquer dos 

seus integrantes, como conseqüência da prática de um fato criminoso.  

Daí à importância dos Estados instituírem políticas públicas de forma independente e 

complementar às metas e programas de Governo Federal, objetivando o enfrentamento das 

desigualdades sociais, em respeito aos Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa 

Humana e da plenitude do exercício da Cidadania. 

As políticas públicas são também instrumentos de governabilidade democrática 
para as sociedades, tanto em sua acepção mais limitada, referida às interações entre 
o Estado e o resto da sociedade, como no seu sentido mais amplo de lavar à 
convivência cidadã.  (ABAD, 2003, p.16). 

O Governo do Estado da Bahia, através da Lei nº 8.885 de 17 de novembro de 2003, instituiu 

o Plano Plurianual da Administração Pública Estadual, para o exercício de 2004-2007, 

mediante políticas públicas e programas voltados para a inclusão social, definindo ações de 

governo com a participação da sociedade baiana, num verdadeiro processo de parceria entre o 

poder público e o setor privado. 
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Assentado numa estrutura de planejamento de longo prazo, definida no Plano 
Estratégico Bahia 2020 – O Futuro a Gente Faz, o Plano Plurianual, ora 
apresentado, incorporou a consulta à sociedade como instrumento decisivo de 
participação e transparência, de exercício da cidadania e da responsabilidade pública 
na definição de prioridades, das ações mais urgentes e relevantes a serem 
implementadas pelo Governo. A participação social vem agregar uma nova forma de 
gestão de bens e interesses públicos do Estado, assegurando a sintonia do 
planejamento governamental com as grandes demandas da sociedade. (BAHIA. 
SEPLAN, 2003, p.9). 

 O Governo do Estado da Bahia definiu cinco estratégias de natureza diversa, interessando-

nos a estratégia “Bahia de Toda Gente”, cuja linha de intervenção é denominada Amparo e 

Defesa do Cidadão. De ressaltar-se que os programas instituídos têm a característica da 

transversalidade não se limitando a uma determinada Secretaria de Governo, deixando de 

pertencer a um determinado setor, para caracterizar-se como uma ação de Governo.  

O Programa “Bahia em Paz”: Prevenção e combate à criminalidade integra a linha de 

intervenção Amparo e Defesa do Cidadão e objetiva aumentar a eficiência e a eficácia do 

sistema de segurança pública por meio da integração entre os serviços afins, dela participando 

diversas secretarias de Governo a saber: SEC; SJDH; SESAB; SSP; SETRAS; SECOMP e 

SEDUR. 

Dentre as ações propostas pelo programa, destaca-se:  “Educação e Reintegração social do 

Preso” que tem como principal metas: Cadastramento da população carcerária; capacitação do 

servidor do sistema penitenciário; elaboração de estudo, edição e divulgação sobre gestão 

penitenciária; implantação de plano de saúde do sistema penitenciário; projeto de mutirão 

penitenciário, beneficiando 4.000 detentos; operação da Central de Apoio e Acompanhamento 

de Penas Alternativas; assistência a detentos em atividades laborativas, organizando oficinas 

de produção, geradoras de renda (pessoa); assistência a detento em atividades 

socioeducativas, envolvendo o treinamento para o trabalho, serviços sociais e programas de 

educação, beneficiando também os filhos dos detentos (pessoa) e desenvolvimento de 

programa de saúde para prevenção e combate de doenças transmissíveis.  

De destacar-se ainda as ações voltadas ao egresso, no seu preparo para o retorno à sociedade 

através de ação de “Reintegração socioeconômica de Egresso e Liberado Condicional e 

“Assistência à saúde no sistema prisional”; “Fiscalização da Execução Penal” e 

“Funcionamento do Hospital de Custódia e Tratamento”.  

Objetivando implementar algumas destas metas, alvo de políticas públicas do Governo do 

Estado da Bahia, veio a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos em parceria com a 
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Secretaria de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais instituir o Programa Liberdade e 

Cidadania objetivando: 

Estimular e viabilizar a criação de mecanismos para aquecimento do processo de 
ressocialização de indivíduos que se encontram presos e do retorno de egresso e 
liberados condicionalmente, ao convívio social” (BAHIA. SJDH, 2005). 

Tal programa conta com a participação de diversas organizações não governamentais de 

reconhecida atuação dos Direitos Humanos e da Cidadania, o que demonstra a partilha de 

responsabilidades da sociedade para com o poder público, num processo de parceria no 

combate à exclusão social e às desigualdades em relação ao indivíduo que se encontra em 

cumprimento de pena a necessitar de preparo para o retorno ao convívio societário e familiar.  

Merece ainda destaque o projeto “Promoção da Cidadania” voltado aos egressos do sistema 

penitenciário baiano que tem por objetivo promover a inserção daqueles que cumpriram pena 

ao mercado de trabalho, formal ou informal, através do desenvolvimento de um mínimo de 

qualificação profissional através de cursos em oficinas de capacitação e conseqüente 

aproveitamento da mão de obra carcerária.  

 

5.5 Abordagem sobre o Perfil Familiar do Preso 

Após uma análise da prisão e os efeitos que esta produz nos indivíduos que se encontram 

cumprindo pena privativa da liberdade, em especial os internos da Penitenciária Lemos Brito, 

faz-se necessário contextualizar a família dentro deste sistema prisional baiano com a 

finalidade de melhor compreendermos sua estrutura, formação, valores associativos e 

vínculos relacionais existentes.  

Verifica-se que a entidade familiar ao longo das últimas décadas tem passado por uma série 

de transformações que resultaram em novas configurações, organizando-se hoje de formas 

variadas e com novos arranjos.  

As relações entre gêneros e as relações entre as gerações constituem o fulcro da 
realidade familiar, em torno da qual se estruturam e se decompõem, para em seguida  
estruturar-se novamente, diversos modelos de família. (PETRINI & ALCÂNTARA, 
2002, p.131).  

A Carta Magna de 1988 dedicou especial atenção e proteção à família, identificando-a como 

base da sociedade, reconhecendo o Estado a configuração da entidade familiar constituída 

através das uniões estáveis, bem como a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes .  
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Portanto, novos arranjos surgiram ganhando a entidade familiar uma nova roupagem tal a 

complexidade das novas relações havidas quando da formação dos vínculos associativos no 

seio destes novos tipos de modelos familiares, afirmando-se: 

independente da sua estrutura e configuração, a família é o palco em que se vivem as 
emoções mais intensas e marcantes da experiência humana. É o lugar onde é 
possível a convivência do amor e do ódio, da alegria e da tristeza, do desespero e da 
esperança. (WAGNER, 2002, p.35). 

O legislador infra constitucional, cônscio da nova realidade familiar existente e de que todos 

mereciam proteção do Estado, introduziu no Novo Código Civil (2002) normas 

identificadoras e protetivas das uniões estáveis, definindo-a no seu Artigo 1.723 como: 

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família. ( FIUZA, 2002, p.1.531)  

De destacar-se a importância do olhar e do estudo da entidade familiar daqueles que se 

encontram cumprindo pena em razão da prática de um ato delitivo visto que com a prisão 

dá-se o isolamento do homem neste novo locus, o cárcere, sendo privado do contato diuturno 

com seus familiares e demais integrantes da sua comunidade, num verdadeiro processo de 

isolamento social .  

Por força da legislação penal vigente, dá-se a responsabilidade ou imputabilidade penal com 

18 anos completos, informando a pesquisa que 81,25% dos internos da PLB possui idade de 

18 a 35 anos de idade, o que demonstra a existência de uma população carcerária 

extremamente jovem, cuja capacidade produtiva poderia ser melhor desenvolvida mediante a 

prática de atividades laborativas no cárcere. Do percentual acima identificado 18,75% 

possuem de 18 a 25 anos, 37,50% de 26 a 30 anos e 25,00% de 31 a 35 anos. 
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Gráfico 7 – Idade dos Presos 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 

 

 

Também relevante para uma melhor análise do perfil do preso da PLB e da composição da 

sua entidade familiar foram os resultados obtidos quando do questionamento se seus genitores 

estão vivos, sendo que 62,50% declararam possuir pai vivo e 81,25% mãe viva, o que 

significa que a grande maioria dos presos contam com o referencial paterno ou materno.  

 

62,50%

37,50%

Sim
Não

 
Gráfico 8 – Presos que possuem pai vivo 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 
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Gráfico 9 – Presos que possuem mãe viva 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 

 

Quirinino, nome fictício, com 32 anos de idade informa que a pessoa de quem mais sente falta 

é “da minha mãe e desde que estou preso, nunca mais a vi”. Feita a mesma pergunta ao preso 

José, nome fictício, com 28 anos de idade, respondeu: “Dos meus filhos, a companheira e 

outros. Também sinto falta da minha mãe que morreu quando eu estava na prisão”.  

Quanto à existência de filhos 81,25% dos presos da PLB declararam possuí-los, razão pela 

qual, enquanto estiver preso, a educação, orientação e acompanhamento do desenvolvimento 

bio-psíquico ficará à cargo da companheira, esposa ou familiares, uma vez que os infantes 

terão tão somente o direito de visitar seu genitor no cárcere a fim de que os vínculos fraternais 

sejam mantidos e preservados.  

81,25%

19,75%

presos c/ filhos presos s/ filhos  
Gráfico 10 – Presos que possuem ou não filhos 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 
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Carlito, nome fictício, com 28 anos de idade ao ser questionado a pessoa de quem mais sente 

falta revela: “Da família, dos filhos, de estar longe deles nas datas comemorativas: Natal, dia 

dos pais, dia das mães e outros”. Já um outro preso, César, nome fictício, com 47 anos de 

idade, ao responder ao mesmo questionamento diz sentir a falta da “Minha mãe, meus filhos e 

minha mulher e o contato que eu tinha com o povo”.    

Dado surpreendente foi o referente à quantidade de irmãos, sendo que 37,50% dos presos 

declaram possuir de um a cinco e 43,75% de seis a dez irmãos, o que demonstra pertencerem 

famílias numerosas. 

 
 
 

43,75%

12,50%
6,25%

37,50%
1-5

6-10

11-15

Mais de 15

 
Gráfico 11 – Quantidade de irmãos 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 
 
 

Já o número de filhos dos entrevistados revela a formação de núcleos familiares menores, com 

uma prole bastante reduzida, indicando a pesquisa que 18,75% não possuem filhos. Dos 

internos que declararam possuí-los 18,75% possuem um filho; 25% dois filhos; com idêntico 

percentual para três filhos e 12,50% cinco filhos. 
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Gráfico 12 – Quantidade de Filhos  
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 

 

Quanto à escolaridade vê-se que 25,00% dos presos entrevistados não possuem qualquer 

estudo, 75% declararam ser alfabetizados e deste percentual 25,00% cursou da 1ª à 4ª série do 

Ensino Fundamental; 43,75% da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental e 6,25% da 1ª à 3ª série 

do Ensino Médio.  

 

43,75%
6,25%

25,00%
25,00%

1-4 série do Ensino fundamental 5-8 série do Ensino fundamental

1-3 série do Ensino médio Nunca Estudou
 

Gráfico 13 – Perfil de escolaridade dos presos  
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em agosto de 2004. 

 

 A pesquisa realizada na PLB demonstra que mais da metade das entidades familiares dos 

presos entrevistados são constituídas por uniões estáveis. Isto decorre de possuírem vínculos 

de pertencimento e de solidariedade não decorrem do casamento, sendo fruto da formação de 

uma sociedade conjugal resultantes de uniões fáticas reconhecidas pelo Estado e também por 

ele protegido. 
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Para fins de identificação do perfil familiar do homem encarcerado 56,25% das entidades 

familiares existentes são constituídas de uniões estáveis mediante a constituição de uma 

sociedade de fato e tão somente 31,25% dos núcleos familiares são formados por famílias 

cujos vínculos derivam do casamento, sendo ainda encontrado um percentual de 12,50% de 

homens solteiros.  

12,50%

56,25%31,25%

Uniões estáveis

Casamentos

Solteiros

 
Gráfico 14 – Perfil Familiar do Preso 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor, em maio de 2004. 

 

Os números levantados indicam que mais da metade da população carcerária existente à época 

possui vínculos decorrentes da formação da sociedade conjugal e não do casamento, 

caracterizando-se a constituição da união estável, também denominada por muitos de 

concubinato não adulterino, razão porque hoje não mais podemos estudar as relações 

familiares sob o prisma da família nuclear constituída de pai, mãe e filhos resultantes de um 

casamento único .  

Ao comentar  as relações de parentesco e entidade familiar havidas das uniões fáticas, 

afirma-se: 

A dignidade da pessoa humana, colocada no ápice do ordenamento jurídico vigente, 
encontra na família o solo apropriado para o seu enraizamento e desenvolvimento, 
daí a ordem constitucional dirigida ao Estado no sentido de dar especial e efetiva 
proteção à família, independentemente da sua espécie”. (GAMA in DIAS et al., 
2001, p.93).   

Para se aferir a manutenção dos vínculos do preso para com sua entidade familiar, 

demonstrou-se através das respostas colhidas, quando da aplicação do questionário, que 

87,50% dos entrevistados afirmaram que contavam com o apoio da sua entidade familiar. Tão 

elevado índice demonstra que mesmo no cárcere, o indivíduo não é abandonado pelos que 
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integram o seu núcleo, sendo visitados nos estabelecimentos prisionais, dando-se relevância à 

implementação de políticas públicas voltadas à família do preso a fim de que tais vínculos e 

redes de solidariedade sejam manutenidos. 

 

12,50%

87,50%

Sim

Não

 
Gráfico 15 –Perfil dos Presos que gostariam de cumprir a pena próximo a família 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor,  agosto de 2004. 

 

Evidencia-se que a união estável é a forma predominante da constituição da entidade familiar 

dos internos que se encontram custodiados no estabelecimento prisional estudado. Deste 

modo os laços e os vínculos familiares não ocorrem, na maioria das vezes, em decorrência da 

transmissão do nome de família já que inexistiu casamento e sim um relacionamento 

societário em conseqüências das fortes obrigações morais havidas e, 

como não há status ou poder a ser transmitido, o que define a extensão da família 
entre os pobres é a rede de obrigações que se estabelece: são da família aqueles com 
quem se pode contar, isto quer dizer, aqueles que retribuem ao que se dá, aqueles, 
portanto, para com quem se tem obrigações. (SARTI, 2003, p.85). 

Quantificou ainda a pesquisa que mais de dois terços dos presos custodiados na Penitenciária 

Lemos Brito são procedentes do interior do Estado razão porque a manutenção da rede 

familiar e social é por demais comprometida na medida em que a visitação deixa de ser 

exercida afastando o preso dos seus entes queridos, num verdadeiro processo de isolamento, 

de mortificação do eu e conseqüente exclusão social. 

Demonstram os dados que 69,78% dos presos da Penitenciária Lemos Brito são oriundos de 

comarcas interioranas em razão da inexistência de unidades prisionais edificadas no interior 

do Estado da Bahia para fins de cumprimento da pena em regime fechado.  Ou seja, mais de 

dois terços de toda a população carcerária é trazida para o estabelecimento prisional de 
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segurança máxima da Capital, contrariando o Poder Público determinação constitucional 

quando deixa de dar proteção à família do preso na medida em que o afasta do seu meio 

familiar e social, impondo um ônus excessivo para que seus parentes e amigos possam vir 

exercer o direito da visitação. 

Tal a importância do exercício do direito à visitação do preso que, em ocorrendo, dá-se a 

preservação e a manutenção dos vínculos até então existentes, razão pela qual, 

as chances de ex-prisioneiros levarem vidas produtivas e cumpridoras da Lei após a 
soltura é muito maior quando eles têm laços familiares fortes e solidários. Capacitar 
as famílias a se preservarem e a manter laços ao longo de um período de detenção é 
essencial. (COMFORT, 1994, p.78).  

Questionados se  gostariam de cumprir a pena próximo à sua entidade familiar 87,50% dos 

entrevistados responderam positivamente, o que informa os inconvenientes e as 

conseqüências negativas deste distanciamento preso-família e da não interiorização do 

sistema prisional, razão porque João, nome fictício, com 33 anos de idade, quando 

questionado o que faria quando sair da prisão respondeu: “Ficarei em Salvador mesmo, não 

quero voltar porque minha estrutura e a amizade que tinha apaguei com o crime”, e ao 

responder à pergunta de quem mais sente falta assegurou: “Minha esposa, estou sem vê-la 

durante todo este tempo, quase 7 anos de prisão. 

Ressalta-se que o mesmo João fora condenado a uma pena de 23 anos e 6 meses de reclusão e 

quando perguntado se gostaria de cumprir a pena próximo à sua entidade familiar, deixa claro 

que sim, informando que veio do interior do Estado, ao responder que “Teria acesso a mais 

visitas e ficaria mais aconchegante, meu filho deixei com 6 anos e já tem 13 anos e não tive 

mais contato ”. 

Dos presos entrevistados, 12,50% afirmaram que não mantêm qualquer contato com sua 

entidade familiar, o que representa um verdadeiro processo de quebra e rompimento dos 

vínculos familiares existentes até a data da custódia do interno, e que 6,25% recebem visitas 

bimestrais, com idêntico percentual para visitas trimestrais e semestrais, o que nos faz 

concluir que o direito de visita é pouco exercido em razão do distanciamento preso-família. 
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Gráfico 16– Freqüência das visitas 
Fonte: Pesquisa aplicada na PLB, pelo autor,  agosto de 2004. 

 
 
O preso quando posto em liberdade, com tal abandono à entidade familiar, não mais terá 

qualquer referencial sendo mínimas as condições de uma reinserção social êxitosa tal o exílio 

que lhe fora imposto quando do cumprimento da pena no cárcere. Por isso, César, nome 

fictício, com 47 anos de idade, quando questionado se gostaria de cumprir a pena próximo à 

sua família, responde de forma afirmativa declarando que “a prisão constrange o homem de 

bem ‘que eu era’ e saindo daqui não serei mais o mesmo homem, vai ser difícil apagar e 

cicatrizar esta ferida”. 

A desagregação da entidade familiar deve ser evitada, cabendo ao Estado, com a participação 

de toda a sociedade, reduzir a distância do preso para com sua família quando da execução da 

pena. Daí ter Antônio, nome fictício, com 27 anos de idade, informado que a pessoa de quem 

mais sente falta é “a mulher de São Paulo que me deixou por causa da distância” informando 

que seus laços afetivos, hoje, são mantidos com a companheira que arranjou e conheceu no 

próprio cárcere, sendo por esta visitado.  

Situação semelhante é a de Joaquim, nome fictício, com 27 anos de idade quando questionado 

se gostaria de cumprir sua pena próximo à sua família responde negativamente justificando: 

Se fosse para voltar para lá não quero porque a mulher que estou convivendo hoje é 
quem tá me ajudando aqui dentro já a três ou quatro anos e a outra mulher eu larguei 
logo que caí preso. (DEPOIMENTO, 2004). 

De acordo com o questionário aplicado, vê-se que Joaquim convivia com sua companheira na 

Cidade de Serrinha-Bahia, localizada no interior do Estado da Bahia, que dista tão somente 

205 Km da capital. No entanto, tal fato foi determinante para a quebra da rede de 



  106

solidariedade e dos vínculos familiares visto que, ao responder para aonde iria ao sair da 

prisão, afirma “vou ficar aqui em Salvador e vou para o barraco da minha mulher ”.  

Que dizer então de casos como o de tantos outros presos que cumprem pena na Penitenciária 

Lemos Brito e estão há mais de 500 Km da cidade, onde residia com sua família ou daqueles 

oriundos de outros Estados do país se os efeitos do deslocamento do eixo sócio-familiar são 

sentidos de forma drástica com distâncias bastante reduzidas. Novos arranjos familiares são 

formados dentro de um novo locus, a prisão, e isto implica na substituição de vínculos 

existentes até a efetiva custódia do homem . 

Neste sentido, afirma-se que quanto à família contemporânea 

a maior expectativa é de que ela produza cuidados, proteção aprendizado dos afetos, 
construção de identidades e vínculos relacionais de pertencimento, capazes de 
promover melhor qualidade de vida a seus membros e efetiva inclusão social na 
comunidade e sociedade em que vivem. No entanto, estas expectativas são 
possibilidades, e não garantias. A família vive num dado contexto que pode ser 
fortalecedor ou esfacelador de suas possibilidades e potencialidades. (CARVALHO, 
2002, p.15). 

 Em que pese as adversidades do cárcere, os laços de pertencimento, solidariedade, 

compromisso, cooperação, amor e outras formas de vínculos associativos são, a duras penas, 

preservados pelo indivíduo que se encontra preso com sua liberdade de ir e vir cerceada. Para 

exemplificar, a fala de Tenório, nome fictício, com 25 anos de idade, preso em caráter 

provisório sem uma sentença penal condenatória, demonstra a sua necessidade de cumprir a 

pena próximo à sua família informando que “Lá vou ter minha visita e alguém correndo por 

mim, porque distante da família você só vê maldade e perto tem conforto ”. E adiante a sua 

fala relata que “sinto falta de tudo, da liberdade e da minha família” externando que ao sair 

“quero voltar para São Paulo porque minha família tá me esperando” .   

Com muita propriedade Borges, 

chama a tenção para a família atual, que aparentemente se apresenta à primeira vista 
como nuclear, mas na verdade está imersa numa rede de relações entre as mais 
diversas formas de família, num complexo sistema de interdependência, que é 
fundamental para sua sobrevivência e equilíbrio, embora tal rede, na maioria das 
vezes, possa parecer invisível. Esta rede inclui parentes, amigos e vizinhos e se 
revela fortemente atuante em praticamente todos os momentos da vida, mas se torna 
vital, principalmente nos momentos de crise. (BORGES apud VELHO, 2003, 
P.21/29). 

Vê-se assim a importância da manutenção das relações preso-família até porque o 

cumprimento da pena privativa da liberdade ensejará no amanhã o seu retorno à sociedade e  

se conseguirmos manter a família junto, ou próxima, do delinqüente cumprindo sua 
pena, é quase certo que as chances de sucesso na reeducação, ressocialização e 
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posterior reinserção social, terão maiores e melhores possibilidades. (FALCONI, 
1998, p.185). 

Ernesto, nome fictício, com 40 anos de idade, informa a conveniência do cumprimento da 

pena próximo à sua família como ponte para uma futura ressocialização “porque seria mais 

fácil se reintegrar à sociedade”, indicando adiante como seu projeto querer “refazer a vida, 

tentar retomar o trabalho e os estudos e cuidar dos filhos” tendo em vista que em sua fala 

foram estes e a família as pessoas de quem mais sente falta .  

A ruptura dos vínculos afetivos existentes numa entidade familiar ocorrida a partir da prisão 

de qualquer dos seus integrantes, aliado às adversidades encontradas no estabelecimento 

prisional, trará ao preso conseqüências por demais danosas e um verdadeiro sentimento de 

perda. Daí a certeza de que “a manutenção incontestada de um vínculo é experimentada como 

uma fonte de segurança, e a renovação de um vínculo como uma fonte de júbilo” (BOLBY, 

2001, p.98). José, nome fictício, com 28 anos de idade, condenado a 22 anos de reclusão, ao 

ser entrevistado e perquirido a pessoa de quem mais sente falta na prisão, responde “dos meus 

filhos, a companheira e outros, também sinto falta de minha mãe que morreu quando eu 

estava na prisão”. Explicitamente, tal relato indica a importância da manutenção e a 

preservação dos vínculos afetivos, familiares, morais, sociais e outros  como fonte de alegria, 

contentamento, satisfação e esperança.  

Pesquisas recentes constatam que a família continua sendo um lugar privilegiado de 
proteção e de pertencimento a um campo relacional importante na reenergização 
existencial dos indivíduos. (MARTIM apud CARVALHO, 2002, p.19). 

Protegendo-se a família poderemos pensar na existência de um sistema prisional menos 

perverso, onde o homem possa ser devolvido à sociedade e ao seu meio familiar com a 

esperança de que poderá vir a reencontrar seu espaço sem os estigmas decorrentes da prisão 

que na maioria das vezes não propiciam qualquer oportunidade de inclusão social, razão pela 

qual os vínculos de pertencimento e proteção da família devem ser estimulados e preservados 

a fim de que os laços afetivos não se quebrem em definitivo, ante este complexo sistema de 

interdependência existente entre seus integrantes.   

As diversas falas dos custodiados da Penitenciária Lemos Brito, trazidas ao corpo deste 

trabalho, demonstram que na relação preso-família os vínculos existentes devem ser 

preservados e mantidos não só pela família do preso, quando do visitação dos seus entes 

queridos, mas também por toda a sociedade e pelo Estado que a bem do respeito à devida 

proteção constitucional dispensada à família devem intermediar através de políticas públicas 

este diálogo a fim de que o cárcere não mais seja visto como um local de exílio, destinado aos 
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excluídos da sociedade, onde o processo da ressocialização não passa de uma utopia em razão 

da mortificação e dessocialização do homem. 

Tal noção de proteção, deve ser assinalada porque preservar sua identidade pessoal e 

dignidade como pessoa humana, não é um favor mas sim um dever do Poder Público, já que 

os direitos não atingidos pela sentença condenatória devem ser preservados em atenção ao 

Estado Democrático de Direito instituído. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O direito de punir do Estado, ius puniendi, encontra limites no ordenamento jurídico vigente,  

não podendo ser exercido de forma arbitrária e em conflito com normas protetivas dos 

Direitos Humano, já ratificadas pelo Brasil quando da adesão a diversos tratados 

internacionais. Desta sorte, a partir do momento em que o indivíduo encontrar-se preso, passa 

este à responsabilidade do poder público, guardião da sua saúde, integridade física, emocional 

e psicológica. 

Logo, devem as condições do cárcere guardarem sintonia com normas estabelecidas para o 

tratamento de presos, objetivando o respeito e garantia de princípios constitucionais a 

exemplo da Presunção da Inocência, Ampla Defesa e Contraditório mediante assistência 

jurídica gratuita aos necessitados, Celeridade dos Julgamentos e da Dignidade da Pessoa 

Humana. O trabalho de pesquisa realizado na Penitenciária Lemos Brito indica a insatisfação 

da população carcerária entrevistada quanto à observância de diversos direitos contemplados 

em lei, devendo o Sistema Penitenciário do Estado da Bahia ser repensado.  

A morosidade dos julgamentos, o péssimo tratamento penitenciário e as condições que 

aviltam a dignidade da pessoa humana, restaram comprovados na fala de diversos presos, 

sendo fatores responsáveis por grande inquietação da massa carcerária e pelo 

desencadeamento de crises no sistema prisional, gerando rebeliões, motins e fugas como 

forma de chamar a atenção da sociedade para a problemática do cárcere.    

Restou demonstrado o fracasso da prisão e a falência do sistema punitivo na medida em que a 

finalidade da pena, estabelecida por norma legal, não é satisfeita e sequer alcançada. Ou seja, 

a pretendida recuperação, reeducação e reinserção social do preso dependem de uma série de 

condições a serem satisfeitas pela administração penitenciária e pelo poder público 

competente, visto que , a princípio, com a custódia do indivíduo, perde este tão somente a sua 

liberdade de ir e vir, devendo os demais direitos assegurados em lei serem respeitados.  

Uma outra finalidade da pena, a prevenção especial e geral, também não é alcançada sobre o 

indivíduo que se encontra em cumprimento de pena, não exercendo qualquer intimidação uma 

vez que diversos entrevistados declararam-se reincidentes no crime e a pesquisa realizada 

demonstra que em apenas um ano a população carcerária da Penitenciária Lemos Brito soltou 

de 1.652 para 1.960, o que representa um aumento de 18,64%, encontrando-se a referida 
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unidade em data de 3 de maio de 2005 com um excedente populacional de 52,17%, 

implicando na existência de condições sub-humanas para o alojamento de presos em razão do 

número de vagas existentes. 

Como prova do colapso do sistema, dados coletados à época da pesquisa (2004), indicam 

possuir o Sistema Prisional Baiano 5.516 presos sob a responsabilidade da Secretaria da 

Justiça e Direitos Humanos, encontrando-se 4.065 presos custodiados em Delegacias de 

Polícia Estaduais aos cuidados da Secretaria de Segurança Pública, constituindo tal fato um 

verdadeiro desvio da execução da pena, por ferir disposição legal que determina deva o preso 

em caráter provisório, preventivo ou em flagrante delido estar preso em Presídios no aguardo 

do julgamento do seu processo criminal.   

Os presos custodiados em Delegacias de Polícia do Estado em junho de 2004, totalizaram um 

percentual equivalente a 70,35%  da população carcerária existente nas unidades prisionais do 

sistema penitenciário baiano, que demonstra a falta  de unidades, na capital e interior, para 

alocar toda esta massa humana, transformando-se as delegacias em depósitos de seres 

humanos com características de presídios. 

Fora o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana estudado e analisado como 

fator determinante no processo de ressocialização do preso. Havendo sua violação e 

desrespeito emergem os efeito negativo e dessocializadores na pessoa do interno quando do 

cumprimento da pena, em razão da contaminação de todos pelo processo de desculturação e 

mutilação do eu . “Um fator que tende a ser mais importante é a desculturação, a perda ou 

impossibilidade de adquirir os hábitos atualmente exigidos na sociedade mais ampla” 

(GOFFMAN, 1974, p.68 e 69).   

Em razão do reduzido número de unidades prisionais destinadas ao cumprimento da pena em 

todos os regimes prisionais, cinco em todo o Estado da Bahia, (Salvador, Feira de Santana, 

Jequié, Teixeira de Freitas e Valença), indicam os dados que da população carcerária de 

Penitenciária Lemos Brito 69,78% é constituída de presos procedentes do interior do Estado e 

tão somente 30,22% constitui-se de presos oriundos da capital do Estado, o que demonstra a 

necessidade urgente da edificação de Penitenciárias em cidades interioranas a fim de manter-

se o preso próximo à sua entidade familiar, sem falarmos na redução dos custos com escolta e 

transferência de presos para Salvador.  
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Inconcebível a transferência de presos das mais distantes regiões e cidades do Estado da 

Bahia para cumprirem pena na capital, com deslocamentos de mais de 800 Km, a exemplo de 

das cidades de: Senhor do Bonfim, Barreiras, Teixeira de Freitas e tantos outros. 

Evidente, portanto, a urgência do processo de interiorização do sistema prisional baiano, 

descentralizando-se a execução penal do juízo da capital do Estado, quando do cumprimento 

da pena privativa da liberdade em regime fechado, para juízos e comarcas interioranas, sendo 

a custódia do preso preservada junto ao juízo sentenciante, mantendo-o próximo da sua 

comunidade e em especial da sua família, visto que os vínculos existentes com o mundo 

exterior serão mais facilmente preservados .  

Dúvida não existe quanto à gravidade da atual situação presidial no Estado da Bahia, até 

porque a construção e edificação de novas unidades prisionais, viria, com certeza, desafogar o 

sistema, mas não seria o suficiente para conter o problema do cárcere, devendo o Poder 

Público Estadual dotar as unidades de melhores condições e serviços, a fim de que os 

mínimos direitos humanos, contemplados em lei, sejam respeitados, preservando-se a 

dignidade da pessoa humana quando do cumprimento da pena.  

Emerge a necessidade da implementação de políticas públicas protetivas à família do preso 

com o propósito de que as redes sociais não sejam desfeitas e rompidas em razão da retirada 

do condenado do seu meio, o que dificulta sobremaneira o processo de reinserção social, 

devendo o Estado, efetivamente, chamar a sociedade civil para dela participar já que pelo 

Governo do Estado da Bahia foram traçados programas diversos, através do Plano Plurianual 

2004-2007, cujas metas precisam ser alcançadas.  

Só assim, após o término da pena poderá o egresso ser devolvido à sociedade contando com o 

apoio da sua entidade familiar e do Poder Público constituído, que através de Políticas 

Públicas de reinserção social irá, com certeza, minimizar o mal maior decorrente dos efeitos 

negativos causados pelas instituições totais que em verdade mais dessocializam que cumprem 

sua finalidade ressocializadora, a exemplo da Penitenciária Lemos Brito.  

Tais medidas, se implantadas, possibilitariam vir o meio social sentir-se mais seguro e menos 

ameaçado pela criminalidade. Os índices de reincidência, dia a dia, são maiores, irradiando o 

temor, o medo e a falta de segurança pública, razão porque deve o Estado interagir com a 

sociedade civil propiciando oportunidade àquele que cumpriu pena de ser reintegrado ao meio 

social, com menos vergonha, mas com mais respeito e dignidade .  
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Não podem os integrantes de uma sociedade continuarem se auto-aprisionando, cercando de 

grades e muros os edifícios e casas, onde residem, eletrificando cercas e divisórias, blindando 

veículos, deixando de sair de suas residências no horário noturno, contratando seguranças 

para a preservação da integridade pessoal e de toda a coletividade. Enfim, inadmissível que o 

medo, o pânico e o temor do crime organizado continuem espalhando a insegurança e a 

intranqüilidade dentro dos nossos lares.  

Na busca de soluções para a problemática do cárcere, deve-se pensar também na possibilidade 

de vir o condenado cumprir sua pena em estabelecimento prisional localizado próximo ao 

domicílio da sua entidade familiar vez que mediante visitas de parentes e amigos manter-se-á 

vivo o referencial do interno com o mundo exterior.  

Destarte, se o Estado não procurar preservar os vínculos sociais e afetivos do preso, 

estimulando sua assistência familiar, mantendo-o isolado no cárcere, quando do cumprimento 

de sua pena, estará contribuindo para a instabilidade do sistema na medida em que esse 

indivíduo não vislumbrará um novo amanhã, não lhe restando alternativa senão voltar ao 

mundo do crime em razão da perda dos seus referenciais.  

Necessário que os Estados dignifiquem as condições do cárcere, propiciando ao interno um 

tratamento mais humano, com uma efetiva assistência psicológica, social, terapêutica e 

educacional a fim de que este ao retornar para o convívio social o faça sem os estigmas da 

rejeição e da exclusão social, responsáveis pelos altos índices de reincidência hoje 

verificados.  

Políticas públicas criminais devem ser implementadas pelo Estado na busca de medidas 

preventivas à criminalidade a fim de que a coexistência social possa dar-se de forma menos 

traumática, sem o medo hoje existente, não se esquecendo de voltar os olhos à entidade 

familiar do preso mediante programas que viabilizem a sua ressocialização e facilitem o 

retorno do egresso ao convívio familiar e social, bem como uma política penitenciária, onde 

os direitos não atingidos pela privação da liberdade possam ser melhor assegurados, 

humanizando-se o sistema e a vida no cárcere . 

Estudado a estrutura e composição da entidade familiar do preso, interno da Penitenciária 

Lemos Brito, constatou-se que 56,25% possuem seus vínculos afetivos formados e 

constituídos por uniões estáveis, caracterizando a formação de sociedades de fato, ao passo 

que tão somente 31,25% são resultantes do casamento e 12,50% são de homens solteiros sem 

qualquer vínculo conjugal.  
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Verificou-se que, mais da metade das famílias da população carcerária da PLB possuem 

vínculos que não derivam do casamento e sim da rede de solidariedade e de obrigações que se 

estabelecem entre os conviventes a partir do momento em que tornaram a convivência 

pública, contínua e duradoura.  

Tal a importância de se preservar os laços familiares, quando fortes e solidários, que 87,50% 

dos entrevistados responderam que gostariam de cumprir a pena próximo ao seu núcleo 

familiar o que mais uma vez vem indicar a necessidade de políticas públicas de amparo e 

assistência aos seus integrantes. 

Quando o preso cumpre pena distante da sua família deixa esta de exercer o direito de 

visitação, isolando-se o condenado de seus referenciais associativos, quebrando o sistema de 

interdependência e solidariedade, desrespeitando o poder público sua obrigação constitucional 

de prestar efetiva e especial proteção à família. 

Também relevante o fato de que 37,50% dos presos entrevistados declararam possuir de um a 

cinco irmãos,  43,75% de seis a dez irmãos,  12,50% de onze a quinze irmãos e 6,25% mais 

de quinze irmãos, demonstrando fazerem parte de uma família numerosa e extensa. Já com 

relação à existência de filhos, quando da realização da pesquisa, constatou-se que 68,75% dos 

presos possuem até três filhos, 18,75% não os possuem e 12,50% têm mais de cinco filhos, o 

que demonstra uma considerável redução do núcleo familiar, próximo à média nacional.  

No que se refere à faixa etária dos presos constatou-se que o Sistema Prisional Baiano possui 

uma população carcerária extremamente jovem, sendo que 81,25% possuem idade entre 18 a 

35 anos e que poderiam estar fazendo parte da população economicamente ativa do nosso 

país. Porém, encontram-se encarcerados cumprindo pena privativa da liberdade, daí à 

necessidade da busca de alternativas penais a fim de evitar-se a prisão do indivíduo e o 

cerceamento da sua liberdade, indispensável para o exercício de qualquer atividade laborativa.  

A busca de alternativas penais substitutivas às penas privativas da liberdade devem ser 

utilizadas pelos juizes em exercício junto às varas criminais de todo o Estado, devendo ser 

endereçados ao sistema prisional presos condenados ao cumprimento de pena em regime 

fechado, por infrações penais de maior gravidade e ofensa à ordem social.  

Ao Estado caberá implementar políticas públicas sociais nas quais a família seja contemplada, 

preservada e revalorizada, atentando-se para a problemática da criminalidade e às seqüelas 

decorrentes do encarceramento de qualquer dos integrantes da entidade familiar, a fim de que 
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as redes de solidariedade e sociabilidades possam ser mantidas quando do cumprimento da 

pena e refeitas sem o estigma da rejeição social .  

O exercício de atividade laborativa no cárcere deve ser estimulado e favorecido pelo poder 

público, criando meios, instrumentos e parceria com a iniciativa privada para que oficinas, 

cursos profissionalizantes e outras atividades produtivas sejam instaladas nas dependências do 

estabelecimento prisional, razão pela qual 88,89% dos presos declararam que gostariam de 

exercer trabalho.  

O trabalho deve ser fomentado na medida em que contribui para o processo de ressocialização 

do preso, assegurando-lhe um mínimo de qualificação profissional a ser desenvolvida quando 

deixar o cárcere, permitindo venha reduzir a pena a ser cumprida na medida em que a cada 

três dias trabalhados terá um dia de pena a menos no quantum estabelecido na sentença 

condenatória, reduzindo-se assim sua estadia no sistema.  

Porém, para a contenção da violência social não bastam políticas públicas preventivas à 

criminalidade, indispensável a efetiva implementação e respeito aos direitos humanos 

contemplados em lei em prol daqueles que se encontram cumprindo pena privativa da 

liberdade, sob pena de constituírem os estabelecimentos prisionais em simples depositários de 

seres humanos ou em verdadeira fábrica de criminosos reincidentes .  

Vivendo numa sociedade plural, onde as desigualdades sociais emergem dia após dia, num 

verdadeiro Estado Democrático de Direito, vê-se que o Poder Público, as Instituições 

governamentais ou não governamentais, além da própria sociedade civil organizada têm 

buscado a plenitude do exercício da cidadania e o efetivo respeito da dignidade da pessoa 

humana. Razão pela qual diversos são os clamores pela melhoria das condições gerais, 

instalações físicas, sanitárias, de assistência social, médica, nutricional, jurídica, educacional e 

outras em todos os estabelecimentos de custódia (delegacias de polícia, presídios, colônias 

agrícolas, hospitais de custódia e tratamento, casa do albergado e penitenciárias).  

Em verdade, não pode o Estado chamar para si toda a responsabilidade quando da assistência 

ao encarcerado, devendo a sociedade participar ativamente deste processo que terá por 

objetivo a futura reinserção social do apenado, razão porque a Lei de Execuções Penais 

determina no seu Artigo 4º que: “O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas 

atividades de execução da pena e da medida de segurança”. Daí a importância dos Conselhos 

da Comunidade, do Patronato de Presos e Egressos, da Pastoral Carcerária, dentre tantos 

outras instituições neste processo de acompanhamento da execução da pena. 
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Emerge, portanto, a necessidade de uma reestruturação das normas penais e processuais 

penais vigente, bem como da sistemática da execução da pena, de todo o sistema prisional do 

país, de um novo modelo punitivo e da implementação de políticas públicas voltadas à criação 

de instrumentos capazes de fazer interagir Preso-Sociedade-Estado, na certeza de que o 

condenado a uma pena privativa da liberdade possa, após o efetivo cumprimento da pena, 

deixar o cárcere na expectativa de que será mais facilmente reinserido na sociedade, 

diminuindo-se os crescentes índices da reincidência com a conseqüente contenção da 

criminalidade que tanto assusta e amedronta toda a sociedade . 

Desta forma, chamando a sociedade para interagir com o Estado quando do enfrentamento da 

grande problemática das prisões é que se poderá falar numa efetiva função ressocializadora da 

pena, sem se descuidar da eficácia intimidativa da resposta estatal, visto que jamais existirá 

uma sociedade sem delinqüência, sendo esta a expectativa da moderna criminologia e o 

grande desafio que se descortina para toda a macro sociedade no início deste novo milênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  116

REFERÊNCIAS  

 
ABAD, Miguel. Crítica política das políticas de juventude. In:____.Maria Virgínia de 
Freitas e Fernanda de Carvalho Papa (Orgs). Políticas Públicas: Juventude em pauta. São 
Paulo: Cortez: Fundação Friedrich Ebert Ação educativa Assessoria, Pesquisa e informação, 
2003.  

 
ALCEU, Corrêa Júnior; SHECAIRA, Sérgio Salomão. Teoria da pena: finalidades, direito 
positivo, jurisprudência e outros estudos de ciência criminal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. 
 
ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. A Política social no governo Lula. CEBRAP. Novos 

Estudos nº 70, novembro, São Paulo, 2004. 

AQUILLES, Haroldo. Penitenciárias à beira do colapso. A Tarde, Salvador, 27 set. 2003. 
Suplemento Polícia, p.7. 
 
BAHIA (Estado). Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. Programa Liberdade e 
Cidadania. Salvador: SJDH, 2005. 

 
_____. (Estado). Secretaria do Planejamento. Plano Plurianual 2004-2007: Bahia: 

Desenvolvimento Humano e Competitividade. Salvador: SEPLAN, 2003. 
 
BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2002. 
 
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direto penal brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2002. 
 
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
BENETI, Sidnei Agostinho. Execução penal. São Paulo: Saraiva, 1996. 
 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
 
BOLBY, Jonh. Formação e rompimento de laços afetivos. São Paulo:Martins Fontes, 2001. 
  
BORGES, Cláudia Fernandes.Psicologia em Estudo. Psicol. Estud. Vol.8 nº. esp. Maringá 
2003. ICML9. CRICS7 – Salvador, Bahia, September 20 to 23, 2005 – registration is open- 
Disponível em: <http.//www.icml9.org>. (Maringá, V.8, num. Esp., p.21-29, 2003). Acesso 
em 25 mar. 2004. 
  
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984. Dispõe sobre a lei 
de Execução Penal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF em 13 
de julho de 1984. Disponível em: <http.//www.presidencia.gov.br>  Acesso em: 18 fev. 2004. 
 



  117

______ . CNPCP. Resolução n° 14 de 11 de novembro 1994.Dispõe sobre as regras mínimas 
para tratamento do preso no Brasil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF em 2 de dezembro de 1994  Disponível em: 
<http.//www.mj.gov.br/cnnpcp/resoluçõe/res1994_11_11_114.htm>  Acesso em: 18 fev. 
2004. 
 
 . CNPCP. Resolução n° 15 de 1o de dezembro 2003. Dispõe a respeito da criação da 
CENAE – Central Nacional de Apoio ao Egresso, no âmbito do CNPCP – Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, n.º 
244,  Brasília, DF em 16 dezembro de 2003, seção 1, pág. 28. Disponível em: 
http://www.mj.gov.br/cnpcp/resolucoes/2003resolu15.pdf.  Acesso em: 18 fev. 2004. 
 
______ . CNPCP. Resolução n° 5, art. 15 de 19 de julho de 1999. Dispõe sobre Diretrizes 

Básicas de Política Criminal e Penitenciárias. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF em 19 de julho de 1999  Disponível em: 
<http.//www.mj.gov.br/cnnpcp/resoluçõe/res1999_07_19_113.htm>  Acesso em: 20 fev. 
2004. 
 
______ . CNPC. Resolução n° 4 de 01 de outubro de 1998. CNPC, alerta a sociedade contra 

ameaças aos princípios constitucionais, denuncia agressões aos direitos e garantias 
individuais.Disponível em: <http.//www.mj.gov.br/cnnpcp/resoluçõe/res1998_114.htm>  
Acesso em: 18 fev. 2004. 
 
______ . Constituição (1988). Dos Princípios Fundamentais. Art 1º. In:____.Constituição 

Federal, código penal, código processual. LUIZ Flávio Gomes (Org.) 4.ed. ver., atual. e 
ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002 – (RT-mini-códigos). 
 
______ . Constituição (1988). Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Art 5º, LXXVIII, § 3º. 

Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 
112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os 
arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 20 fev. 2004. 
 
______ .Presidência da República. Lei nº 7.209 de 11 de julho de 1984. Altera dispositivos 

do Dec.-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá outras providências. 
In:____.Constituição Federal, código penal, código processual. Luiz Flávio Gomes (Org.) 
4.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002 – (RT-mini-códigos). 
 
______ . Presidência da República. Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de 

Execução Penal. In:____. Código de Processo Penal. Juarez de Oliveira (Org.). São Paulo: 
Editora Saraiva, 1995. 
 
______ . Presidência da República. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. In:____.Constituição 
Federal, código penal, código processual. Luiz Flávio Gomes (Org.) 4.ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002 – (RT-mini-códigos). 
 
______ . Presidência da República. Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os 

crimes hediondos, nos termos do ART. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e determina outras 



  118

providências. In:____.Constituição Federal, código penal, código processual. Luiz Flávio 
Gomes (Org.) 4.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002 – (RT-mini-códigos). 
 
______ . Presidência da República. Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF em 8 de dezembro de 1998. Disponível em: 
<http.//www.planalto.gov.br/ccivil03/Leis/L8742.htm>  Acesso em: 18 mar. 2005. 
 
______ . Presidência da República. Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre 

Juizados Especiais Civis e Criminais e de outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF em 27 de julho de 1995. Disponível em: 
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19952/_quadro.htm>.  Acesso em: 18 jul. 2004. 
 
______ . Presidência da República. Lei nº 9.714 de 25 de novembro de 1998. Altera 

dispositivos Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código penal.. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF em 26 de novembro de 1998  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1998/_quadro.htm>.  Acesso em: 
20 jul. 2004. 
 
______ . Presidência da República. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. 

Institui o Código Civil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF em 
11 de janeiro de 2002.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/quadro.htm>.  Acesso em: 20 de jul. 2004. 
 
______ . Presidência da República. Lei nº 10.792 de 1º de dezembro de 2003. Altera a Lei nº 

7.210, de 11 de junho de 1984 - Lei de Execução Penal e o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF em 2 de dezembro de 2003. Disponível em: 
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/_quadro.htm>. Acesso em: 20 de jul. 2004.. 
 
 
______ . Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Secretaria Nacional de 

Assistência Social. Brasil um País de Todos. Política Nacional de Assistência Social, 
Brasília, Setembro 2004. 
 
______ . Ministério da Justiça. CNPCP. Resolução Nº 14, fixa as Regras Mínimas para o 

Tratamento de Preso no Brasil. Brasília 11 de novembro de 1994. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/enpep/resolucoes/res1994>. Acesso em: 20 de março de 2005. 
 
______ . Ministério da Justiça. Programa Nacional de Direitos Humanos. disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2004. 
 
CNBB cobra melhoria nas cadeias. A Tarde. Salvador, 02 jul. 2004. Suplemento Local, p.7 
 
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (org). A família contemporânea em debate. São 
Paulo: EDUC/Cortez, 2000. 
 
COMFORT, Megan. A casa do papai: a prisão como satélite doméstico e social. 
In:____.Discursos sediciosos crime, direito e sociedade. Instituto Carioca de Criminologia, 
Ano 8, nº 13, 1º e 2º semestres, 2003. Rio de Janeiro: Revan, 2004 . 



  119

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. São 
Paulo:Saraiva, 2003. 
 
CORRÊA JUNIOR, Alceu; SHECAIRA, Sérgio Salomão. Pena e Constituição: aspectos 
relevantes para sua aplicação e execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
 
CRESCE A POPULAÇÃO CARCERÁRIA NA BAHIA. Diário do Poder 
Judiciário.Salvador Ano 15, nº 3.772, 1 e 12 jun. 2005, p. 2. 
 
DOTTI, René Ariel. Bases alternativas para o sistema de penas. 2ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais,1998. 

 
D’URSO, Luiz Flávio Borges. Direito criminal na atualidade. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. 
 
FALCONI, Romeu. Sistema presidial, Reinserção social. São Paulo: Ícone, 1998. 
  
FERREIRA, Carla. Presídio de Valença é denunciado por tortura. A Tarde, Salvador, 27 set. 
2003. Suplemento Polícia, p. 7. 
 
FIÚZA, Ricardo. (Coord.). Novo Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
FONSÊCA, Adilson. Segurança máxima para conter o caos. A Tarde. Salvador, 08 jun. 2004. 
Suplemento Local, p. 9. 
 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 17. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2002. 
 
FRANCO, Alberto Silva; et al. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial.  5ª ed., ver. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. 

 
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Das Relações de Parentesco In:____.Martia 
Berenice Dias  e Rodrigo da Cunha Pereira (Coords.). Direito de Família e o Novo Código 
Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 
 
GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Perspectiva, 1974. 

 
GOMES, Luiz Flávio. (Org.). Código Penal; Código Processual Penal; Constituição 
Federativa do Brasil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
 
______ , Luiz Flávio. Penas e Medidas alternativas à prisão: doutrina e jurisprudência 2ª ed., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. (Coleção Temas atuais de Direito Criminal, v. 6). 
 
GOMES, Orlando. Direito de família. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.  
 
INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO. Da Guerra à Paz: os direitos 
humanos das mulheres. Porto Alegre:Themis, 1997. 



  120

JACOBI, Pedro Roberto. Políticas sociais e ampliação da cidadania. Rio de Janeiro: FGV, 
2000. 

LYRA, Roberto. Criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. 
 
MARINHO, Josaphat. Direito, Sociedade e Estado. Salvador: Memorial das Letras, 1998.   

MARQUES, Oswaldo Henrique Dek. Fundamentos da Pena. 1. ed . São Paulo: Ed. Juarez 
de Oliveira, 2000. 
 
MESQUITA JUNIOR, Sidio Rosa de. Manual de Execução Penal: Teoria e Prática de 
acordo com a Lei nº 9.714/98. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 7. ed. São Paulo: HUCITEC-ABRASCO, 2000. 
 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal.11. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
______ . Execução Penal. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: Teoria Geral, comentários dos 
Arts. 1º à 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e Jurisprudência, 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
NOGUEIRA, Rubem Rodrigues. Curso de introdução ao estudo do direito. São Paulo: 
Bushatsky, 1979. 

 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. 
 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família e o Novo Código Civil. In:____.Maria 
Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira (Coord.). 2.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 
   
______ . Família, Direitos Humanos, Psicanálise e inclusão Social. Revista Brasileira de 

Direito de Família, Doutrina. nº 16,  jan./fev./mar., 2003. 
 
PETRINI, João Carlos. Pós modernidade e família: um itinerário de compreensão. Bauru, 
São Paulo: EDUSC, 2003. 
 
______ ; ALCÂNTARA, Miriã. A família em mudança. Veritati. Ano II, n.2, jul. 2002. 

Salvador: UCSal, 2002. 
  
PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Maria Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, 
Lívia. Códigos Civil, Comercial, Processo Civil e Constituição Federal. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 4. ed. 
São Paulo: Max Limonard, 2000. 
 



  121

RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa 
Humana: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo:Saraiva, 2002. 
 
RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária: estatuto 
jurídico do recluso e socialização, jurisdicionalização, consensualismo e prisão. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001. “Fac-símile da edição portuguesa, de Coimbra Editora, de junho 
de 2000”. 
 
RODRIGUES, Maria Stella Villela Souto Lopes. ABC do direito penal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1988. 

 
SANTORO FILHO, Antonio Carlos. Bases críticas do direito  criminal. São Paulo: Editora 
de Direito, 2000. 
  
SANTOS, José Vicente Tavares dos. (Org.). II série, Violência em tempo de Globalização. 
São Paulo: Hucitec, 1999. 
 
SÃO PAULO (Estado). Procuradoria Geral do Estado.Grupo de Trabalho de Direitos 
Humanos, Direitos Humanos: construção da liberdade e igualdade, Reimpr. São Paulo: Centro 
de Estudos da Procuradoria Geral do Estado. Série Estudos, n.11. 2000. 528p. 
  
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa Humana e direitos fundamentais na 
Constituição federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 
  
SARTI, Cyntia Anderson. A Família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 2003.  
 
SICA, Leonardo. Direito penal de emergência e alternativas à prisão. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. 

 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 8. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1992. 
 
SILVA, Reinaldo Pereira e. Direitos humanos como educação para a justiça. São Paulo: 
LTr, 1998. 
 
SLUZKI, Carlos E. A Rede social na prática sistêmica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. 
 
VERÔNICA, Silvia. Uma segunda chance. A Tarde. Salvador, 02 ago. 2004, Suplemento 
Polícia, p. 8. 
 
WAGNER, Adriana, et. al., (Coord.). Família em cena: tramas, dramas e transformações. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. São Paulo: Editora Malheiros, 1999.  

 

 



  122

APÊNDICE 

Apêndice A – Demonstrativos da Quantidade de Presos por Localidade 
 
Tabela 7 – Relação de presos por comarca 

COMARCA QUANTIDADE DE PRESOS 
1. ABARÉ - 
2. ACAJUTIBA 4 
3. ALCOBAÇA - 
4. AMÉLIA RODRIGUES 1 
5. AMÉRICA DOURADA - 
6. ANAGÉ - 
7. ANDARAI - 
8. ANGICAL   - 
9. ANTAS  4 
10. APORA  2 
11. ARACI 2 
12. AURELINO LEAL 2 
13. BAIANÓPOLIS - 
14. BAIXA GRANDE 4 
15. BARRA DA ESTIVA - 
16. BARRA DO MENDES - 
17. BELO CAMPO - 
18. BOA NOVA - 
19. BOA VISTA DO TUPIM - 
20. BOQUIRA - 
21. BOTUPORÃ - 
22. BREJÕES 2 
23. BROTAS DE MACAÚBAS - 
24. CALDEIRÃO GRANDE - 
25. CANARANA - 
26. CÂNDIDO SALES 1 
27. CANSANÇÃO - 
28. CANUDOS 2 
29. CAPELA DO ALTO ALEGRE - 
30. CAPIM GROSSO - 
31. CENTRAL - 
32. CHORROCHO - 
33. CÔCOS - 
34. CONCEIÇÃO DA FEIRA 2 
35. CONCEIÇÃO DO JACUIPE - 
36. CONDE - 
37. CORAÇÃO DE MARIA - 
38. CORIBE - 
39. CORRENTINA - 
40. COTEGIPE - 
41. CRISTÓPOLIS - 
42. CURAÇA - 
43. DIAS D'AVILA 10 
44. ENCRUZILHADA 1 
45. FORMOSA DO RIO PRETO - 
46. GAVIÃO - 
47. GENTIO DO OURO - 
48. GLÓRIA 8 
49. GOVERNADOR LOMANTO JÚNIOR - 
50. GOVERNADOR MANGABEIRA 4 
51. GUARATINGA - 
52. IAÇU - 
53. IBICUÍ - 
54. IBIQUERA - 
55. IBIRAPITANGA - 
56. IBIRAPUÃ - 

Fonte: Bahia. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia/Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados, 2005 
 Continua 
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Continuação Tabela 7 
 COMARCA QUANTIDADE DE PRESOS 

57.  IBIRATAIA - 
58.  IBITIARA - 
59.  IBITITA - 
60.  ICHU - 
61.  IGAPORÃ - 
62.  IRAMAIA - 
63.  IRAQUARA - 
64.  ITABELA 2 
65.  ITACARÉ 5 
66.  ITAETÉ - 
67.  ITAGÍ - 
68.  ITAGIMIRIM - 
69.  ITAMARI - 
70.  ITAPEBI 1 
71.  ITAPITANGA 2 
72.  ITAQUARA - 
73.  ITARANTIM - 
74.  ITIRUÇU - 
75.  ITIÚBA 3 
76.  ITUAÇU - 
77.  JACARACI - 
78.  JAGUARARI 1 
79.  JAGUARIPE  - 
80.  JIQUIRIÇA - 
81.  JITAUNA - 
82.  JOÃO DOURADO 5 
83.  JUSSARA - 
84.  LAJE 4 
85.  LAPÃO - 
86.  LENÇOIS 4 
87.  LICÍNIO DE ALMEIDA - 
88.  MACURURÊ - 
89.  MALHADA - 
90.  MARACÁS - 
91.  MARAÚ - 
92.  MARCIONÍLIO SOUZA - 
93.  MILAGRES - 
94.  MORPARÁ - 
95.  MUCUGÊ 2 
96.  MUCURÍ - 
97.  NILO PEÇANHA - 
98.  NORDESTINA - 
99.  NOVA CANAÃ - 
100.  NOVA FÁTIMA - 
101.  NOVA SOURE 1 
102.  NOVA VIÇOSA - 
103.  OLINDINA 5 
104.  OLIVEIRA DOS BREJINHOS - 
105.  PALMAS DE MONTE ALTO 3 
106.  PALMEIRAS - 
107.  PARATINGA - 
108.  PAU BRASIL 1 
109.  PÉ DE SERRA (WAGNER) - 
110.  PIATÃ 2 
111.  PILÃO ARCADO 5 
112.  PINDAÍ - 
113.  PINDOBAÇU 3 
114.  PIRITIBA 2 
115.  PLANALTO - 
116.  POTIRAGUA - 

  Continua  
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Continuação Tabela 7 
COMARCA QUANTIDADE DE PRESOS 

117.  PRADO - 
118.  PRESIDENTE DUTRA - 
119.  PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - 
120. 1QUEIMADAS 1 
121.  QUIXABEIRA - 
122.  RETIROLÂNDIA - 
123.  RIACHÃO DAS NEVES - 
124.  RIACHO DE SANTANA - 
125.  RIO DE CONTAS - 
126.  RIO DO ANTÔNIO - 
127.  RODELAS - 
128.  SANTA BÁRBARA - 
129.  SANTA CRUZ CABRÁLIA - 
130.  SANTA INÊS - 
131. 1SANTA LÚZIA 1 
132.  SANTA RITA DE CÁSSIA - 
133. 5SANTA TEREZINHA 5 
134. 2SANTALUZ 2 
135.  SANTANA - 
136. 1SÃO DESIDERIO 1 
137.  SÃO DOMINGOS - 
138. 1SÃO FELIPE 1 
139.  SÃO GABRIEL - 
140.  SÃO JOSE DO JACUIPE - 
141. 2SAPEAÇU 2 
142.  SÁTIRO DIAS - 
143. 4SAÚDE  4 
144.  SERRA DOURADA - 
145.  SERRA PRETA - 
146.  SERROLÂNDIA - 
147.  SOBRADINHO - 
148.  SOUTO SOARES - 
149.  TANHAÇU - 
150.  TANQUE NOVO - 
151.  TAPEROA - 
152. 2TEODORO SAMPAIO 2 
153. 1TEOFILÂNDIA 1 
154.  TERRA NOVA - 
155.  TREMEDAL - 
156. 1UAUÁ 1 
157.  UIBAÍ - 
158. 9UNA 9 
159.  URANDI - 
160.  UTINGA - 
161. 1VARZEA DO POÇO 1 
162.  WANDERLEY - 
163.  WENCESLAU GUIMARÃES - 
1.  BARRA - VARA CÍVEL 1 
2.  BARRA DO CHOÇA - 
3.  BELMONTE - 
4.  BOM JESUS DA LAPA  5 
5.  BUERAREMA 4 
6.  CACULÉ 6 
7.  CAETITÉ  15 
8.  CAMACA  16 
9.  CAMAMU - 
10.  CAMPO FORMOSO  21 
11.  CARAVELAS - 
12.  CARINHANHA 5 
13.  CASA NOVA  11 
14.  CASTRO ALVES  - 

  Continua 
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Continuação tabela 7 
 COMARCA QUANTIDADE DE PRESOS 

15.  CICERO DANTAS  9 
16.  CIPÓ 7 
17.  COARACI - VARA CÍVEL 3 
18.  CONCEICAO DO ALMEIDA 5 
19.  CONCEICÃO DO COITÉ 3 
20.  CONDEUBA - 
21.  ENTRE RIOS 4 
22.  IBICARAÍ  3 
23.  IBOTIRAMA      7 
24.  IGUAÍ  - 
25.  INHAMBUPE 4 
26.  ITAGIBÁ - 
27.  ITAJUIPE 6 
28.  ITAMARAJU  - 
29.  ITAMBÉ - 
30.  ITANHEM - 
31.  ITAPICURU 1 
32.  ITORORO - 
33.  ITUBERA  - 
34.  JAGUAQUARA - 
35.  JEREMOABO 4 
36.  LIV.DE NOSSA SENHORA  - 
37.  MACARANI - 
38.  MACAUBAS  1 
39.  MAIRI - 
40.  MEDEIROS NETO - 
41.  MIGUEL CALMON 2 
42.  MONTE SANTO 1 
43.  MORRO DO CHAPEU 6 
44.  MUNDO NOVO 3 
45.  MURITIBA 2 
46.  MUTUIPE  3 
47.  PARAMIRIM 1 
48.  PARIPIRANGA 7 
49.  POCOES  - 
50.  POJUCA 6 
51.  REMANSO 6 
52.  RIO REAL 4 
53.  RUY BARBOSA  12 
54.  SANTA Mª DA VITORIA  - 
55.  SAO FELIX 3 
56.  SAO FRANCISCO DO CONDE 1 
57.  SAO GONCALO DOS CAMPOS - 
58.  SAO SEBASTIAO DO PASSE 27 
59.  SEABRA  3 
60.  SENTO SÉ 5 
61.  TUCANO 9 
62.  UBAIRA - 
63.  UBAITABA  6 
64.  UBATA 1 
65.  URUÇUCA - 
66.  VALENTE 1 
67.  XIQUE-XIQUE  13 
1.  ALAGOINHAS  24 
2.  AMARGOSA  - 
3.  BARREIRAS  4 
4.  BRUMADO  5 
5.  CACHOEIRA 6 
6.  CAMACARI  24 
7.  CANAVIEIRAS  5 

   Continua 
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Continuação tabela 7 
 COMARCA QUANTIDADE DE PRESOS 

8.  CANDEIAS  7 
9.  CATU 3 
10.  CRUZ DAS ALMAS  2 
11.  ESPLANADA 4 
12.  EUCLIDES DA CUNHA  9 
13.  EUNAPOLIS  2 
14.  FEIRA DE SANTANA  6 
15.  GANDU  1 
16.  GUANAMBI  9 
17.  ILHEUS  108 
18.  IPIAU  1 
19.  IPIRA  - 
20.  IRARA - 
21.  IRECE  14 
22.  ITABERABA  - 
23.  ITABUNA  67 
24.  ITAPARICA  35 
25.  ITAPETINGA  3 
26.  JACOBINA  14 
27.  JEQUIE  2 
28.  JUAZEIRO  35 
29.  LAURO DE FREITAS  56 
30.  MARAGOGIPE 1 
31.  MATA DE SAO JOAO 9 
32.  NAZARE - 
33.  PAULO AFONSO  14 
34.  PORTO SEGURO  4 
35.  RIACHAO DO JACUIPE  5 
36.  RIBEIRA DO POMBAL  9 
37.  SANTO AMARO  3 
38.  SANTO ANTÔNIO DE JESUS 2 
39.  SANTO ESTEVAO  - 
40.  SENHOR DO BONFIM  19 
41.  SERRINHA 7 
42.  SIMOES FILHO  25 
43.  TEIXEIRA DE FREITAS 2 
44.  VALENCA  - 
45.  VITORIA DA CONQUISTA  1 

OBS.: 
Total de Comarcas na 1ª Entrância = 163 
Total de Comarcas na 2ª Entrância =  67 
Total de Comarcas na 3ª Entrância =  45 
Comarca Especial do Salvador - Total de 407 Presos Definitivos 
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Tabela 8 - Relação de Presos Reclusos na PLB Oriundos de Outros Estados 
LOCALIDADE QUANTIDADE 

• São Paulo/SP 5 
• Campinas/SP   1 
• Itaquacetuba/SP 1 
• Ubaitaba – SP   1 
• Anápolis/GO 1 
• Franco da Rocha/SP 1 
• Uquaquecetuba/SP 1 
• Natal/RN  1 
• Crato/CE                1 
• Buerarema/SP        1 
• João Pessoa/PB        1 
• Morada Nova/CE      1 
• Ichú/CE                      1 
• Santo André/SP        1 
• Mauá/SP                   1 
• São José do Rio Preto/SP  1 
• Nova Odessa/SP       1 
• Ituiutaba/MG                      1 
• Palmas/TO                  1 
• Bauru/SP                       1 
• Jundiaí/SP                       1 
• Sorocaba/SP                       1 
• Limeira/SP                    1 
• Uruguaiana/SP                  1 

TOTAL 28 
Fonte: Bahia. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia/Assessoria Especial da Presidência I – Magistrados, 2005 
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Apêndice B – Cópia do instrumento de pesquisa 
 
 
INSTRUMENTO DE QUESTIONÁRIO 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR 
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA FAMÍLIA 
PESQUISADOR: MARCOS ANTONIO PITHON NASCIMENTO  
 
 
Número do Instrumento: _________________________ 
 
Número do Prontuário:___________________________ 
Aplicador:_____________________________________  
Data de nascimento: _____________________________ Não sabe  (   ) 
Idade:  ________________________________________ 
Naturalidade: ___________________________________ 
Onde residia antes da prisão:_______________________ 
 
Estado Civil: solteiro  (   )  casado  (   ) separado judicialmente  (   ) 
 divorciado  (   )  viúvo  (   ) companheiro   (   ) 
 
Possui filhos?  Sim (   )     Não  (   )  
 
Quantos?_____________________________________ 
 
Todos Registrados?  Sim (   ) Não (   )  
 
Quantos?_____________________________________ 
 
Qual o local onde vive a companheira ou esposa? ____________________________ 
 
Pai vivo?  Sim (   ) Não (   ) 
 
Mão viva?  Sim (   ) Não (   )  
 
Irmãos?  Sim (   ) Não (   ) Quantos? _____________________ 
 
Alfabetizado?  Sim (   )     Não (   )  
 
Última série cursada: __________________________ 
 
Freqüenta Escola na PLB? Sim   (   )     Não  (   ) 
 
Gostaria?  Sim  (   ) Não (   )  
 
Exerce atividade laborativa   Sim  (   )    Não  (   )  
 
Gostaria de exercê-la?   Sim  (   )    Não  (   )  
Porque? __________________________________________________________________ 
 
Do que mais sente falta ? _____________________________________________________ 
 
E de quem mais sente falta? ___________________________________________________ 
 
Se você sair amanhã para onde vai? _____________________________________________ 
 
Qual o esporte predileto? ______________________________________________________ 
 
Com quem você conta aqui na PLB? _____________________________________________ 
 
E lá fora? ___________________________________________________________________ 
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Qual seu projeto de vida? ______________________________________________________ 
 
Conta com o apoio familiar?  Sim  (  )   Não   (   )  
 
Recebe visitas?      Sim  (  )   Não   (   )  
 
Com que freqüência?  Semanal  (  ) Mensal  (   ) 
 Trimestral (  )  Semestral  (   ) Anual  (   )  
 
Quem o visita?   Mulher  (  ) Companheira  (   ) filhos  (   )  Outros (  )  
 
Tem tido contatos telefônicos?        Sim  (   )    Não (   )  
 
Encontra-se distante do seu referencial familiar ?   Sim  (   )   Não  (   ) 
  
Gostaria de cumprir a pena próximo à sua família?     Sim  (   )   Não  (   )  
Porque? ____________________________ 
 
Tendo o apoio da família poderá conseguir mais facilmente um emprego ou algo semelhante para sua 
manutenção e de sua família? ____________________________________________ 
 
Na Penitenciária já recebeu a visitação de Representante do Ministério Público?  Sim  (   )  Não  (   ) 
 
Do Juiz da Execução?      Sim   (   )    Não (   )  
 
Do Defensor Público?’     Sim (   ) Não (   )  
 
Do Conselho Penitenciário?     Sim (   ) Não (   )  
 
Do Conselho da Comunidade?     Sim (   ) Não (   )  
 
Da Pastoral?     Sim (   )     Não  (   ) 
 
De representantes de cultos religiosos?       Sim  (   )    Não  (   ) 
 
Do Patronato?      Sim  (   )    Não  (   )  
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ANEXO I – Provimentos 

a) PROVIMENTO Nº CGJ - 006/2001 
 
 
REEDITA E CONSOLIDA OS PROVIMENTOS Nºs 10/94, 18/96-CGJ, 24/98-AE E 13/2000 – SEC, 
UNIFORMIZANDO A EXECUÇÃO DE PENAS E DE MEDIDAS DE SEGURANÇA EM TODO O 
ESTADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS SOBRE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, PARA 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, PROFERIDA CONTRA 
RÉU QUE, NA DATA DO JULGAMENTO, JÁ SE ENCONTRE RECOLHIDO À PRISÃO, E SOBRE O 
CUSTODIAMENTO DE PRESOS PROCESSUAIS E CONDENADOS, NOS DIVERSOS 
ESTABELECIMENTOS PENAIS DO ESTADO DA BAHIA. 
 
 
 
O Desembargador JUSTINO TELLES, Corregedor Geral da Justiça do Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 39 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia; 
 
CONSIDERANDO que, para evitar procedimentos díspares entre os juízos criminais do Estado, resulta 
imperiosa a uniformização da competência dos Juizes das Varas Criminais e das Execuções Penais do Estado; 
 
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, no seu art. 65, estabelece que “A execução penal 
competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”; 
 
CONSIDERANDO que, a teor do disposto no art. 83 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, ao 
Juiz da Vara das Execuções Penais da Capital compete “executar as sentenças condenatórias, inclusive as 
proferidas pelos juizes do interior, quando a pena tenha de ser cumprida na penitenciária da Capital do Estado”; 
 
CONSIDERANDO que, à luz desse dispositivo legal, aos juizes das varas criminais do interior do Estado, que 
acumulam a competência das execuções penais, compete executar as sentenças do seu respectivo Juízo, salvo 
quando a pena deva ser cumprida em Salvador; 
 
CONSIDERANDO que, consoante interpretação analógica dessas normas legais, aos Juizes das Varas das 
Execuções Penais de Comarcas que possuem presídios destinados à custódia de condenados, compete executar 
as sentenças daqueles que cumprem pena em unidade prisional situada na sua Comarca; 
 
CONSIDERANDO que, inobstante o direito de punir do Estado (ius puniendi), ao preso provisório ou 
condenado são assegurados, igualmente, todos os direitos previstos na Lei de Execução Penal (Art. 1º, parágrafo 
único, da Lei nº 7.210/84); 
 
CONSIDERANDO que presos provisórios, recolhidos em casas de detenção e cadeias públicas, aguardando 
julgamento de recurso da defesa, não raro, acabam cumprindo integralmente a sua pena, em regime fechado, 
quando, se procedida a execução  penal, teria direito a benefícios como o livramento condicional, remição, 
progressão de regime, etc.; 
 
CONSIDERANDO que essa prática se constitui excesso e desvio de execução, além de ofender o status 
libertatis e os correlatos direitos individuais do sentenciado; 
 
 
CONSIDERANDO, ainda, que diversos Tribunais de Justiça têm decidido e o Superior Tribunal de Justiça já 
consagrou que esse impasse deve ser resolvido mediante a execução provisória da pena, antecipando os efeitos 
da sentença penal condenatória, naquilo que é imutável, como a qualidade e a quantidade da pena, insuscetível 
de agravação à ausência de recurso do Ministério Público (non reformatio in peius).  
 
CONSIDERANDO, de resto, que essa providência, conquanto não esteja expressamente disciplinada na 
legislação, não se incompatibiliza com o sistema de execução prevista na Lei de Execução Penal; 
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RESOLVE: 
DAS UNIDADES PRISIONAIS 
 
Art. 1º - As unidades prisionais do estado da Bahia destinam-se ao recolhimento de presos condenados e 
provisórios, conforme disciplinado no anexo único deste Provimento. 
 
Parágrafo Único - Fica vedada a custódia, remoção ou transferência de presos para unidade diversa da prevista 
no anexo único, salvo expressa autorização do Corregedor Geral da Justiça ou, mediante delegação, de Juiz 
Corregedor. 
 
DAS VARAS DAS EXECUÇÕES PENAIS 
 
Art. 2º - Aos Juizes das Varas das Execuções Penais das Comarcas de Salvador, Feira de Santana, Jequié e 
Teixeira de Freitas, compete executar, de acordo com a Lei de Execução Penal, com a Lei de Organização 
Judiciária do Estado da Bahia e com este Provimento, as sentenças condenatórias, qualquer que seja o regime de 
cumprimento de pena, proferidas na comarca respectiva, bem como as sentenças de réus que devam cumprir 
pena, em regime fechado ou semi-aberto, no estabelecimento penal situado em sua comarca. 
 
Parágrafo único - O disposto neste artigo se estenderá às comarcas onde venham a ser construídos presídios 
destinados ao recolhimento de presos condenados.   
 
Art. 3º - Aos Juizes das Varas Criminais, de comarcas onde não existam presídios destinados ao recolhimento de 
condenados, compete executar as sentenças condenatórias do seu Juízo, que imponham as penas privativas de 
liberdade em regime aberto, as penas restritivas de direito e de multa, quando não aplicadas cumulativamente 
com pena privativa de liberdade, bem como conceder a suspensão condicional da pena (SURSIS). 
 
Art. 4º - As penas privativas de liberdade em regime fechado e semi-aberto serão cumpridas em estabelecimento 
penal apropriado, de acordo com o anexo único deste provimento. 
 
Art. 5º - As medidas de segurança aplicadas em todo o Estado, ressalvadas as previstas na Lei nº 8.069/90 
(ECA), serão executadas pelo Juiz da Vara das Execuções Penais da Capital, devendo ser cumprida no Hospital 
de Custódia e Tratamento (Manicômio Judiciário).  
 
DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL 
 
Art. 6º - Os autos da ação penal, com sentença condenatória transitada em julgado, deverão permanecer no juízo 
da condenação, sendo vedada a sua remessa a outro juízo para execução da pena. 
 
DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO RÉU 
 
Art. 7º - A execução da pena privativa de liberdade e da medida de segurança far-se-á, exclusivamente, mediante 
a GUIA DE RECOLHIMENTO DO RÉU, em cinco vias, expedida pelo juízo da condenação, com as peças 
elencadas nos arts. 106 e 173, da Lei de Execução Penal, acrescida de: 
 
• cópia da denúncia ou queixa; 
• cópia de auto de prisão em flagrante, mandado de prisão e alvará de soltura, quando existentes; 
• certidão informativa sobre a prisão processual, quando ocorrente, contendo a data do encarceramento e da 

soltura; 
• certidão informativa da conduta carcerária durante a prisão processual; 
• cópia da sentença condenatória e acórdão, quando for o caso; 
• certidão do trânsito em julgado do decisum condenatório; 
• cópia dos documentos pessoais do condenado, quando disponíveis; e 
• cópias de outros documentos que se fizerem necessários, a critério do Juiz da condenação. 
 
§ 1º - A primeira via da guia de recolhimento deverá ser encaminhada ao Juiz da Vara das Execuções Penais, 
quando for o caso, e a segunda via ao Diretor da Unidade Prisional de destino do condenado, ambas igualmente 
instruídas com os documentos relacionados neste artigo. 
§ 2º - A terceira via da guia de recolhimento permanecerá nos autos da ação penal, a quarta via será remetida ao 
Conselho Penitenciário e a quinta via deverá ser entregue, pessoalmente, ao condenado, mediante recibo. 
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§ 3º - Caberá ao Juiz da condenação, antes de iniciada a execução da pena, providenciar, junto às autoridades 
policiais, a prisão do condenado, para que tenha início a execução da pena. 
§ 4º - Havendo omissão ou falta de documentos essenciais na guia de recolhimento do condenado, deverá o Juiz 
da Vara das Execuções Penais informar, por ofício, o defeito ao Juiz da condenação, que terá o prazo de 10 (dez) 
dias para supri-lo; 
 § 5º - Os documentos que instruírem as guias de recolhimento devem apresentar-se sob a forma de cópias 
autênticas ou reprográficas conferidas pelo cartório da vara criminal correspondente. 
 
DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA  
 
Art. 8º - Poderá o Juiz competente para execução da pena, de ofício ou a requerimento dos interessados, nos 
termos da Lei de Execução Penal e na pendência de julgamento de recurso unicamente da defesa, promover a 
execução provisória da pena, para antecipar os efeitos da sentença penal condenatória, proferida contra réu que, 
na data do julgamento, já se encontre recolhido à prisão, naquilo que é imutável, como a qualidade e a 
quantidade da pena, quando insuscetível de agravação à ausência de apelo do Ministério Público (non reformatio 
in peius).  
 
§ 1º - Para possibilitar a execução provisória da pena e antecipar os efeitos da sentença, da qual apenas a defesa 
recorreu, o juiz que a prolatou, antes de remeter o processo ao Tribunal de Justiça, ordenará ao escrivão a 
expedição da guia provisória de recolhimento do réu, nela fazendo constar a expressão “PROVISÓRIA”, em 
seqüência ao título da guia de recolhimento do réu de que trata o art. 7º deste provimento,. 
§ 2º - Para facilitar a identificação da situação processual será colocada, na capa dos autos da execução criminal, 
tarja amarela, anotando-se a expressão “PROVISÓRIA”, que será cancelada quando a execução se tornar 
definitiva. 
 § 3º - A guia provisória deve se fazer acompanhar das cópias autênticas, ou reprográficas conferidas pelo 
cartório da Vara Criminal, dos documentos a que alude o art. 7º deste Provimento, à exceção daquele relacionado 
no seu inciso VI, bem como da certidão afirmativa de que a sentença transitou em julgado para o Órgão do 
Ministério Público. 
§ 4º - Caso o Juízo da condenação não seja o competente para a execução da pena, deverá a guia de recolhimento 
provisória, com os documentos referidos no parágrafo anterior, ser remetida ao Juiz competente, que poderá 
proceder à execução provisória da pena. 
§ 5º - Retornando os autos do Tribunal, expedir-se-á, em conformidade com o decisum de segundo grau, a guia 
de recolhimento definitiva do réu. 
Art. 9º - Poderá ser promovida a execução provisória da sentença penal prolatada em processo que já se 
encontre, em grau de recurso, no Tribunal, mediante requerimento devidamente instruído com as cópias 
mencionadas no § 2º do artigo anterior. 
Art. 10 – Procedida à execução provisória, o juízo da execução comunicará ao Tribunal a ocorrência de 
progressão ou regressão de regime, livramento condicional, indulto, comutação, remição de penas, evasões e 
recapturas, extinção de penas e da punibilidade, remoção e transferência de estabelecimento prisional, bem como 
a remessa dos autos da execução a outro juízo.  
Art. 11 - Em nenhuma hipótese serão executados provisoriamente os efeitos da sentença penal se o Ministério 
Público dela tiver recorrido. 
 
DOS PROCESSOS APENSOS À EXECUÇÃO PENAL 
 
Art. 12 - Os expedientes processados em apenso aos autos da execução penal, tão logo sejam apreciados, devem 
ser arquivados, certificando-se o ocorrido no processo principal. 
 
DA BAIXA DA AÇÃO PENAL 
 
Art. 13 - Concluída a execução da pena, o Juiz da Vara das Execuções Penais comunicará, se for o caso, no 
prazo de 05 (cinco) dias, ao Juízo da condenação, que deverá, em igual prazo, determinar o arquivamento e 
baixa, inclusive na Distribuição da comarca, dos autos da ação penal respectiva.  
 
DO CADASTRO GERAL DOS SENTENCIADOS 
 
Art. 14 – À Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador compete organizar o Cadastro Geral dos 
Sentenciados, devendo o Juiz da condenação a ela comunicar qualquer modificação que ocorrer durante a 
execução da pena, como extinção da punibilidade, concessão e revogação de benefícios, condenações 
supervenientes, alterações de regime, fugas, transferências e óbitos.  
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Art. 15 - Aos Juizes de Direito das Varas Criminais e das Varas das Execuções Penais de todo o Estado compete, 
ainda, velar pelo cumprimento deste Provimento, sobretudo no que se referir a direito constitucional de presos. 
Art. 16 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17 - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Secretaria da Corregedoria Geral da Justiça, em 25 de abril de 2001. 
Des. JUSTINO TELLES 
Corregedor Geral da Justiça 
 
ANEXO ÚNICO 
 
 
PENITENCIÁRIA LEMOS BRITO – PLB PENITENCIÁRIA FEMININA 
Presídio de segurança máxima, destinado ao 
cumprimento de pena, em regime fechado, dos 
condenados oriundos desta Capital e das comarcas 
não relacionadas neste anexo único. 
 
LOCALIZAÇÃO: Estrada da Mata Escura, s/nº, 
Salvador/BA – CEP 41.225-00. 
CAPACIDADE: 1288 VAGAS. 
Telefones: (71) 306-4977/306-4570/306-8222 

Presídio de segurança máxima, destinado à custódia 
de presas provisórias e condenadas, em regime 
fechado e semi-aberto, da comarca de Salvador e, 
quando autorizado pela Corregedoria Geral da 
Justiça, de comarcas do interior. 
 
LOCALIZAÇÃO: Estrada da Mata Escura, s/nº, 
Salvador/BA – CEP 41.225-000. 
CAPACIDADE: 132 VAGAS. 
Telefones: (71) 306-0737/306- 0738 

PRESÍDIO DE SALVADOR COLÔNIA LAFAYETE COUTINHO 
Presídio de Segurança máxima, destinado à 
custódia de presos provisórios da comarca da 
Capital e de comarcas do interior, quando 
autorizado pela Corregedoria Geral da Justiça. 
 
LOCALIZAÇÃO: Estrada da Mata Escura, s/nº, 
Salvador/BA – CEP 41.225-000. 
CAPACIDADE: 805 VAGAS. 
Telefones: (71) 306-8035/306-8393/306-5600 
Pool de Transportes: (71)306-0739  

Destina-se à custódia de presos, em regime semi-
aberto, da comarca de Salvador e, quando autorizado 
pela Corregedoria Geral da Justiça, de comarcas do 
interior. 
 
LOCALIZAÇÃO: Rua A, 3ª Etapa, Castelo Branco, 
s/nº, Salvador/BA – CEP 41.320-010. 
CAPACIDADE: 284 VAGAS. 
Telefones: (71) 395-1449/395-1461 

CASA DO ALBERGADO E EGRESSO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO 
Destina-se ao cumprimento de penas em regime 
aberto e limitação de finais de semana, dos 
condenados da comarca de Salvador. 
 
LOCALIZAÇÃO: Estrada da Mata Escura, nº 680, 
Salvador/BA – CEP 41.225-000. 
CAPACIDADE : 68 VAGAS. 
Telefones: (71) 306-5500/306-1446 

Destina-se à internação para perícia, custódia e 
tratamento de indiciados, processados e 
sentenciados, suspeitos ou comprovadamente 
portadores de doença mental ou de desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, em regime fechado 
e com segurança máxima. 
 
LOCALIZAÇÃO: Av. Afrânio Peixoto, Baixa do 
Fiscal, s/nº, Salvador/BA – CEP 40405-180. 
CAPACIDADE : 280 VAGAS 
Telefones: (71) 312-0092/ 312-2331/ 312-5336/ 
313-8171. 

CENTRO DE OBSERVAÇÃO PENAL – COP 
Destina-se à realização de exames gerais e o criminológicos de presos condenados da comarca de 
Salvador, bem como ao recolhimento especial de presos provisórios, quando autorizado pela Corregedoria 
Geral da Justiça. 
 
LOCALIZAÇÃO: Estrada da Mata Escura, s/nº, Salvador/BA – CEP 41.225-00. 
CAPACIDADE: 48 VAGAS. 
Telefones: (71) 306-0736 / 306-3570 
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CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE 
SANTANA 

PRESÍDIO REGIONAL ADVOGADO 
ARISTON CARDOSO – ILHÉUS 

Destina-se ao recolhimento de presos provisórios e 
condenados ao cumprimento de pena, em regime 
fechado, das seguintes comarcas: 
 
Feira de Santana; 
Santo Estevão; 
Irará; 
Ipirá; 
São Gonçalo dos Campos; 
Castro Alves;  
Conceição do Jacuípe; 
Coração de Maria; 
Santa Bárbara; 
Serra Preta; 
Amélia Rodrigues; 
Santo Amaro; e 
Terra Nova. 
 
LOCALIZAÇÃO: Rua Senador Quintino, s/nº - 
Feira de Santana/BA – CEP 44070-000. 
CAPACIDADE : 340 VAGAS. 
Telefones: (75) 614-2211 / 614-2882 
 

Destina-se ao recolhimento de presos provisórios, 
nos casos em que a cadeia pública não tem 
condições para custódia ou por medida de segurança 
do detento, das seguintes comarca: 
 
Ilhéus; 
Itacaré; 
Uruçuca; 
Una; 
Ubaitaba; 
Aurelino Leal; 
Buerarema; 
Canavieiras; 
 
LOCALIZAÇÃO: Av. Roberto Santos, s/nº, 
Ilhéus/BA – CEP 45660-000. 
CAPACIDADE : 114 VAGAS. 
Telefone: (73) 231-2068 / 634-5374 /634-5344 
Telefax: (73) 231-3968 

PRESÍDIO REGIONAL ADVOGADO NILTON 
GONÇALVES - VITÓRIA DA CONQUISTA 

COLÕNIA ADVOGADO RUY PENALVA - 
ESPLANADA 

Destina-se ao recolhimento de presos provisórios, 
nos casos em que a cadeia pública não tem 
condições para custódia ou por medida de 
segurança do detento, das seguintes comarca: 
 
Vitória da Conquista; 
Porções; 
Anagé; 
Planalto; 
Barra do Choça; 
Cândido Sales; 
Encruzilhada; 
Tremedal. 
 
LOCALIZAÇÃO: Rua 24, Conveima I, nº 13 – 
Vitória da Conquista/BA – CEP 45100-000. 
CAPACIDADE : 75 VAGAS. 
Telefax: (77) 422-4611 

Destina-se ao recolhimento de presos provisórios, 
nos casos em que a cadeia pública não tem 
condições para custódia ou por medida de segurança 
do detento, das seguintes comarca: 
 
Esplanada; 
Acajutiba; 
Aporá; 
Conde; 
Entre Rios; 
Rio Real, Alagoinhas; 
Crissópolis. 
 
LOCALIZAÇÃO: Rua Adolfo Machado, s/nº - 
Esplanada/BA – CEP 48370-000 
CAPACIDADE : 56 VAGAS. 
Telefax: (75) 427-1047. 
 

PRESÍDIO REGIONAL DE PAULO AFONSO CONJUNTO PENAL DE JEQUIÉ 
Destina ao recolhimento de presos provisórios das 
seguintes comarcas: 
     1) Paulo Afonso; 
     2) Glória; 
     3) Santa Brígida; 
     4) Jeremoabo; e  
     5) Antas. 
 
LOCALIZAÇÃO: Rua Murumbim, s/nº, Vila 
Mariana França BTN-3 – Paulo Afonso/BA – CEP 
48600-000. 
CAPACIDADE : 92 VAGAS. 
Telefones: (75) 892-1051 / 892-1040  
 

Destina-se ao recolhimento de réus condenados, nos 
regimes fechados, semi-aberto e aberto, de ambos os 
sexos, das seguintes comarca: 
Jequié; 
Anagé; 
Barra do Choça; 
Belo Campo; 
Boa Nova; 
Cândido Sales; 
Encruzilhada; 
Ibicuí; 
Ibirataia; 
Iguaí; 
Ipiaú; 
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          CONJUNTO PENAL  
     DE TEIXEIRA DE FREITAS 
 
 
Destina-se ao Recolhimento de presos provisórios e 
condenados, nos regimes fechado, semi-aberto e 
aberto, de ambos os sexos, das seguintes comarcas: 
Alcobaça; 
Belmonte; 
Caravelas; 
Eunápolis; 
Guaratinga, Ibirapoã; 
Itabela; 
Itagimirim; 
Itamaraju; 
Itanhém; 
Itapebi; 
Medeiros Neto; 
Mucuri; 
Nova Viçosa; 
Porto Seguro; 
Prado; 
Santa Cruz de Cabrália e 
Teixeira de Freitas. 
 
LOCALIZAÇÃO: Rua E, s/nº, Bairro Kaikan, 
Teixeira de Freitas-BA – CEP 45.995-00  
CAPACIDADE : 268 VAGAS. 
Telefones:  

Itagi; 
Itagiba; 
Itambé; 
Itapetinga; 
Itaguara; 
Itarantim; 
Itiruçu; 
Itororó 
Jaguaquara; 
Jitaúna; 
Macarani; 
Maracás; 
Nova Canaã; 
Planalto; 
Poções; 
Potiraguá; 
Santa Inês; 
Tremendal; 
Vitória da Conquista.  
 
LOCALIZAÇÃO: Fazenda Sítio Pangolândia – 
Zona da Cachoeirinha - Jequié/BA – CEP 48.600-
000. 
CAPACIDADE : 368 VAGAS. 
Telefone: (73) 525-9933 
Telefax: (73) 525-9934 
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ANEXO II - Provimento Nº CGJ - 006/2001 

 
INCLUI, DENTRE AS UNIDADES PRISIONAIS DE QUE TRATA O ANEXO ÚNICO DO 
PROVIMENTO Nº 006/2001, PUBLICADO NO D.P.J. DO DIA 11/05/01, O CONJUNTO PENAL DE 
VALENÇA. 
 
 
O Desembargador LUIZ FERNANDO DE SOUZA RAMOS, Corregedor Geral da Justiça do Estado da Bahia, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 39 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia; 
 
CONSIDERANDO a iminente instalação do Conjunto Penal de Valença, que foi noticiada através do Ofício nº 
811/02 (PA 43413-2/02), do Excelentíssimo Senhor Secretário da Justiça e Direitos Humanos deste Estado da 
Bahia; 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Incluir, dentre as unidades prisionais de que trata o anexo único do Provimento nº 006/01, publicado no 
Diário do Poder Judiciário do dia 11/05/2001, o Conjunto Penal de Valença, com capacidade para abrigar 268 
(duzentos e sessenta e oito) internos. 
 
Art. 2º - O Conjunto Penal de Valença destina-se ao recolhimento de réus condenados, nos regimes fechado, 
semi-aberto e aberto, da comarca de Valença, bem como os condenados, de ambos os sexos,  nos regimes 
fechado e semi-aberto, das comarcas de Camamu, Ituberá, Maraú, Nilo Peçanha e Taperoá, incluindo os 
municípios/distritos de Cairú, Igrapiúna, Piraí do Norte e Presidente Tancredo Neves. 
 
Art. 3º - Destina-se, de igual modo, aos presos provisórios, de ambos os sexos, das comarcas e 
municípios/distritos acima mencionados, quando se tratar de réus de alta periculosidade ou quando as respectivas 
cadeias públicas não tiverem condições de segurança ou salubridade. 
 
Art. 4º - Fica determinado aos Juízos das Varas de Execuções Penais de Salvador e Feira de Santana que sejam 
adotadas providências visando a remoção dos presos condenados, oriundos das comarcas referidas no artigo 2º 
deste Provimento, para o Conjunto Penal de Valença, imediatamente após a sua instalação. 
 
Art. 5º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Secretaria da Corregedoria Geral da Justiça, em 12 de dezembro de 2002. 
 
 
Des. LUIZ FERNANDO DE SOUZA RAMOS 
Corregedor Geral da Justiça 
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ANEXO III – Rol de Direitos do Preso 

São reconhecidos e assegurados, assim, os seguintes direitos de índole 
constitucional: 

1- o direito à vida (art.5º, caput, da CF); 

 2- o direito à integridade física e moral (Arts. 5º, III, V, X e XLIII, da CF e 38 do 
CP); 

 3 - o direito à propriedade (material ou imaterial), ainda que o preso não possa 
temporariamente exercer alguns dos direitos do proprietário (art. 5º, XXII, XXVII, 
XXVIII, XXIX e XXX); 

4 - o direito à liberdade de consciência e de convicção religiosa (art. 5º, VI, VII, VIII 
da CF e 24 da LEP); 

 5 - o direito à instrução (arts. 208, I e  1º, da CF e 17 a 21 da LEP) e o acesso à 
cultura (art. 215 da CF); 

 6 - o direito e o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas (arts. 5º, 
XII, da CF, e 41, XV, da LEP); 

 7 - o direito de representação e de petição aos Poderes Públicos, em defesa de 
direito ou contra abuso de autoridade (arts. 5º, XXXIV, a, da CF, e 41, XIV, da 
LEP); 

 8 - o direito à expedição de certidões requeridas às repartições administrativas, para 
defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal (art. 5º, 
XXXIV, b, LXXII, a e b, da CF); 

 9 - a direito à assistência judiciária (arts. 5º, LXXIV, da CF e 15 e 16 da LEP); 

 10 - o direito às atividades relativas às ciências,, às letras, às artes e à tecnologia 
(art. 5º, IX e XXIX, da CF); 

11 - a indenização por erro judiciário ou por prisão além do tempo fixado na 
sentença (art. 5º, LXXV).  

Por disposição da própria Lei de Execução Penal são também conferidos ao 
sentenciado, ou por ela reconhecidos: 

1 - o direito ao uso do próprio nome (art. 41, XI da LEP); 

2 - o direito à alimentação, vestuário e alojamento, ainda que tenha o condenado o 
dever de indenizar o Estado na medida de suas possibilidades pelas despesas com ele 
feitas durante a execução da pena (arts. 12, 13, 41, I e 29, 7, 1º, d, da LEP); 

3 - o direito a cuidados e tratamento médico-sanitário em geral, conforme a 
necessidade, ainda com os mesmos deveres de ressarcimento (art. 14 e 7 2º, da 
LEP), garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado 
ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a 
fim de acompanhar o tratamento (art. 43, da LEP); 

4 - o direito ao trabalho remunerado (arts. 39 do CP e 28 a 37 e 41, II, da LEP); 

5 - O direito de se comunicar reservadamente com seu advogado (arts. 7º, III, da Lei 
nº 8.906, de 4/7/1984 – Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil 
– e 41, IX, da LEP);  

6 - o direito à previdência social, embora com forma própria (nos termos do Art. 43 
da LOPS e arts. 91 a 93 do respectivo regulamento, e arts. 39 do CP e 41, III, da 
LEP); 

7 - o direito a seguro contra acidente de trabalho (art. 41, II, da LEP, e, 
implicitamente, art, 50, IV, da LEP); 

8 - o direito à proteção contra qualquer forma de sensacionalismo (art. 41, VIII, da 
LEP); 
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9 - o direito à igualdade de tratamento salvo quanto à individualização da pena (art. 
41, XII, da LEP); 

10 - o direito à audiência especial com o diretor do estabelecimento (art. 41, XIII, da 
LEP); 

11 - o direito na proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o 
descanso e a recreação (art. 41, X, da LEP); 

12 - o direito à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados (art. 41, X, da LEP); 

13 - o direito a contato com o mundo exterior por meio de leitura e outros meios de 
informação que não comprometam a moral e os bons costumes (art. 41, XV). 
(MIRABETE, 2000, p. 39 - 41).  
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CRÉDITOS DO AUTOR 

 

Natural de Vitória da Conquista, Bahia, concluiu o primeiro grau em 1978 no Colégio Dom 

Bosco, Brasília, Distrito federal. Já no ano de 1981 concluiu o segundo grau no Colégio 

Antonio Vieira, nesta Cidade do Salvador, Bahia.  

Ingressou na Universidade Católica do Salvador no segundo semestre do ano de 1982 e 

formou-se em 30 de agosto de 1986, tendo exercido a advocacia particular até o ano de 1993. 

No ano de 1991 realiza o curso na Escola de Preparação e Aperfeiçoamento da Magistrados 

da Bahia (EPAN) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia com carga horária de 578 horas.  

Em 1993 ingressou nos quadros da Defensoria Pública do Estado da Bahia mediante concurso 

público de provas e títulos.  

Como Defensor Público atuou junto às Comarca de Barreiras, Alagoinhas e Lauro de Freitas, 

encontrando-se atualmente na Comarca do Salvador – Bahia, designado para atuar como 

titular da 11ª Vara Crime da capital e Penitenciária Lemos Brito.  

Em 1994 é aprovado em concurso público de provas e títulos da Universidade do Estado da 

Bahia, como professor auxiliar na Cidade de Barreiras – Bahia.  

Atuou junto à FFPA – Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas da UNEB, sendo 

o primeiro Coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania e responsável pela implementação do 

Projeto Pelé – Esporte Solidário do Ministério da Educação e do Desporto, INDESP, 

Programa Esporte Solidário.  

Professor visitante do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia da UNEB no 

Campus XIX da Cidade de Camaçari – Bahia no período do segundo semestre de 1999 à 

Janeiro de 2001 .  

Lotado no Campus I do Departamento de Ciências Humanas da UNEB nesta cidade do 

Salvador – Ba, ministrando as disciplinas de Instituição de Direito Público e Privado, Ciências 

Jurídicas e Sociais e Direito Comercial. 

Em Março de 2001, concluiu o Curso de Especialização de Direitos Humanos com carga 

horária de 450 horas, realizado pela Universidade do Estado da Bahia em parceria com a 

Fundação Escola Superior do Ministério Público, Fundação de Administração e Pesquisa 
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Econômico-social, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público Estadual, Pró 

Reitoria de Pós Graduação e Departamento de Ciências Humanas Campus I. 

Designado presidente da Comissão para fins de agilização dos processos judiciais dos internos 

do sistema penitenciário do Estado da Bahia através da Portaria de n.º 022 de 02/03/2001 da 

lavra do Exmº Secretário da Justiça do Estado da Bahia.   

Coordenador do Projeto Mutirão Penitenciário do Estado da Bahia da 01/06/2001 à 

01/06/2003.  

Professor da Disciplina Lei de Execução Penal no Curso de Aperfeiçoamento dos Agentes 

Penitenciários realizado em Salvador –Bahia, no período de 08 à 20 de abril de 2002 e de 27 

de Maio à 07 de Junho de 2002 como parte do Programa “Menos Preso Mais Cidadão” 

realizado pela Secretaria da Justiça do Estado da Bahia em parceria com o Ministério da 

Justiça e Universidade do Estado da Bahia.  

Professor do 1º Curso Seqüencial em Administração Tributária e Finanças Governamentais da 

Universidade do Estado da Bahia durante o primeiro semestre de 2003, sendo também 

convidado para participar da segunda turma do mesmo curso com início previsto para Maio 

de 2005 .   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


