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1- Introdução

As questões relativas ao sistema carcerário são cada vez mais evidentes em nosso 
país, sobretudo quando ocorrem crimes bárbaros com grande repercussão midiática, tal como se 
deu, nos últimos dias, com a discussão em torno da progressão de regime do pedreiro Ademar de 
Jesus, o qual após sair da prisão matou seis rapazes. Logo surgiu uma turba investida das mais 
distintas razões protestando acerca do instituto da progressão, protesto este que tem, pelo menos, o 
mérito de suscitar as mais variadas e até divergentes opiniões.

O fato  mencionado,  certamente,  não  é  uma excrecência  do  sistema prisional, 
posto não ser incomum a divulgação de notícias sobre a prática de crimes, de graus diversos, por 
condenados que alcançaram cumprir a pena em regime aberto. Entretanto, ao invés de ser tratado à 
luz da exacerbação das penas, deveria servir de combustível, de partida para discussões mais amplas 
em torno da política criminal e penitenciária adotada no Brasil, que vislumbrassem a prevenção da 
criminalidade não só do ponto de vista  da segurança pública,  mas,  sobretudo,  pela  vertente  da 
inafastabilidade da atuação na área social, por meio da elaboração e efetivação de políticas públicas 
voltadas para esta área.

No que tange ao tema “prisões no Brasil”, o que se buscará especificamente será 
apontar as diversas tentativas em torno da concretização de uma melhora no tratamento aos presos, 
da necessidade de atingir a ressocialização do condenado, enfim das diversas demandas surgidas ao 
longo dos anos em torno do sistema prisional. Para que, com a identificação de tais questões, se 
efetue a análise crítica do sistema.

Assim,  são  relacionados  os  seguintes  tópicos:  a)  organização  do  sistema 
penitenciário,  em que são descritos os principais órgãos de execução penal; b) INFOPEN, como 
tentativa  de  integração  dos  órgãos  de  administração  penitenciária  de  todo  Brasil;  c)  Fundo 
Penitenciário Nacional,  explicitando sua criação,  fontes de custeio e objetivos;  d) Plano diretor 
penitenciário, por suas metas e constatações acerca dos sistemas prisionais estaduais.

1 Advogada, professora do Centro Universitário Nilton Lins, Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do 
Estado do Amazonas.
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2- Organização:

Dentre os órgãos voltados para a consecução de atividades vinculadas ao sistema 
prisional pode-se destacar o Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária- CNPCP- e o 
Departamento  Penitenciário  Nacional  –  DEPEN,  bem como  os  sistemas  prisionais  estaduais  e 
federal.

O  CNPCP é  definido  pelo  Ministério  da  Justiça  como  o  primeiro  órgão  de 
execução penal, antecedeu à própria LEP (Lei n. 7.210/84), uma vez que foi instalado em junho de 
1980.  Sua  competência  é  definida  pelo  Decreto  nº  6.061/2007,  Anexo  I,  art.  39,  nos  termos 
seguintes:

Art.  39.   Ao  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária 
compete:
I  -  propor  diretrizes  da  política  criminal  quanto  à  prevenção  do  delito, 
administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de 
segurança;
II  -  contribuir  na  elaboração  de  planos  nacionais  de  desenvolvimento, 
sugerindo  as  metas  e  prioridades  da  política  criminal  e  penitenciária;
III  -  promover  a  avaliação  periódica  do  sistema  criminal  para  a  sua 
adequação às necessidades do País ;
IV - estimular e promover a pesquisa criminologia;
V  -  elaborar  programa  nacional  penitenciário  de  formação  e 
aperfeiçoamento do servidor;
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos 
penais e casas de albergados;
VII  -  estabelecer  os  critérios  para  a  elaboração  da  estatística  criminal;
VIII  -  inspecionar  e  fiscalizar  os  estabelecimentos  penais,  bem  assim 
informar-se,  mediante  relatórios  do  Conselho  Penitenciário,  requisições, 
visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos 
Estados  e  Distrito  Federal,  propondo  às  autoridades  dela  incumbida  as 
medidas necessárias ao seu aprimoramento;
IX - representar ao Juiz da Execução ou à autoridade administrativa para 
instauração  de  sindicância  ou  procedimento  administrativo,  em  caso  de 
violação das normas referentes à execução penal; e
X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em 
parte, de estabelecimento penal.

Trata-se  de  órgão  colegiado,  consultivo  e  fiscalizador  da  execução  da  pena, 
formado por 13 membros titulares, e igual número de suplentes, todos designados pelo Ministro da 
Justiça, nos termos estabelecidos pelo art. 69, da LEP.

Nota-se que dentre suas atribuições está  a proposição de diretrizes da política 
criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e 
das medidas de segurança, tais diretrizes estão dispostas na Resolução n. 05, de 19 de julho de 
1.999, podendo-se destacar as seguintes:

I - Política Criminal:
Art. 1º Desenvolver efetiva política de promoção do homem no plano social, 
dando-lhe oportunidade de emprego, e prestando-lhe assistência médica e 
educação básica, de primeiro e segundo graus e profissional.
(…)
Art. 4º Defender o instituto das penas alternativas, como forma de evitar a 



privação  da  liberdade,  a  qual  deve  ser  imposta  excepcionalmente,  como 
ultima ratio.
(…)
Art.  7º  Alertar  para a ineficácia de regramentos  normativos que visem a 
alargar a tipificação penal e oferecer maior rigor no tratamento de certos 
crimes, especialmente quando venham a contrariar o regime progressivo de 
cumprimento de pena, cientificamente voltado para reintegração social do 
condenado.
(…)
II - Política Penitenciária
Art.  15  Possibilitar  o  cumprimento  de  pena  privativa  de  liberdade  em 
estabelecimentos prisionais próximos à residência da família do condenado.
(…)
Art.  29 Viabilizar,  junto ao Congresso Nacional,  a remição da pena pela 
educação, assim como a exclusão da medida de segurança, - a ser encarada 
como um problema de saúde -, da alçada do Juiz da Execução Penal.

Na busca de seu mister, tem o CNPCP realizado fiscalizações em presídios ao 
longo do país; emitido parecer sobre os mais diversos temas, relatório sobre as visitas; celebrado, 
por meio do DEPEN, contratos e convênios com os Estados da Federação; realizado audiências 
públicas  sobre  os  sistemas  prisionais;  além  da  elaboração  do  Plano  Nacional  de  Política 
Penitenciária, dentre muitas outras realizações, na busca de oferecer significativa contribuição para 
a prevenção da violência e da criminalidade, administração da justiça criminal e execução das penas 
e das medidas de segurança.

O principal órgão de apoio ao CNPCP é o  DEPEN – Departamento Penitenciário 
Nacional,  que,  de acordo com o art.  71 da LEP, é órgão subordinado ao Ministério da Justiça, 
responsável  pela  execução  da  Política  Penitenciária  Nacional  e  pelo  apoio  administrativo  e 
financeiro ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Suas atribuições são: acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal 
em todo o território nacional; inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços 
penais;  assistir  tecnicamente  as  unidades  federativas  na  implementação  dos  princípios  e  regras 
estabelecidos nesta Lei; colaborar com as unidades federativas, mediante convênios, na implantação 
de estabelecimentos e serviços penais; colaborar com as unidades federativas para a realização de 
cursos  de formação de pessoal  penitenciário  e  de ensino  profissionalizante  do condenado e  do 
internado; estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das 
vagas  existentes  em estabelecimentos  locais  destinadas  ao cumprimento  de  penas  privativas  de 
liberdade aplicadas  pela  justiça de outra  unidade federativa,  em especial  para presos sujeitos a 
regime disciplinar. (art. 72 e incisos, LEP).

Incumbem  também  ao  Departamento  a  coordenação  e  supervisão  dos 
estabelecimentos penais e de internamento federais (art. 72, parágrafo único).

Observa-se que o DEPEN atua no âmbito estadual na qualidade de colaborador, 
enquanto que na esfera federal sua atuação é de coordenação e supervisão.

3- Sistemas Prisionais 

De acordo com Alvino Augusto de Sá, para que um sistema penitenciário seja 
tido como tal,  deve ser constituído por uma rede integrada de instituições,  órgãos,  comandos e 



ações. De tal sorte que esta rede disponha de consistência interna e coerência de comandos e acoes,  
“...tanto vertical (em toda sua estrutura e sua dinâmica, num recorte de tempo), como horizontal (ao 
longo do tempo)”. 

Prossegue o autor defendendo que o sistema há de “ter diretrizes fundamentais, 
previamente definidas, dentro de uma estrita coerência teórica e metodológica, que perpasse todas 
as  ações  e  seus  respectivos  protagonistas”.  E  mesmo diante da inexorável  base  ideológica  que 
permeia  qualquer  sistema,  deve-se  evitar,  ao  máximo,  que  se  admitam ideologias  antagônicas, 
voltadas para questões pontuais, que podem tornar inviável e descaracterizar a ideia de se constituir 
um sistema propriamente dito. 

Em outras palavras, não se pode permitir que as soluções sejam casuísticas, mas 
que decorram de diretrizes e  metas pré-estabelecidas,  sempre a partir  de debates intensos entre 
profissionais da área e a população, inclusive a carcerária.

Também não se pode permitir que um sistema estadual desconheça as demandas 
de sistema prisional de outro Estado, como, por exemplo, a existência de mandados de prisão para 
determinada pessoa em outro Estado, ou Comarca, ou até mesmo Juízo, sob pena de gerar situações 
prejudiciais à própria administração da Justiça, no que se refere, em especial, à execução criminal.

Sob esta perspectiva é que se mantem uma certa reserva em afirmar acerca da 
existência de um sistema penitenciário tanto estadual, quanto federal. 

No entanto, formalmente. há um sistema penitenciário federal, além dos diversos 
sistemas penitenciários estaduais. 

O  Sistema  Penitenciário  Federal  é  constituído  pelos  estabelecimentos  penais 
federais, subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN. É gerido pela Diretoria 
do  Sistema  Penitenciário  Federal,  que  tem na  sua  estrutura  a  Coordenação-Geral  de  Inclusão, 
Classificação e Remoção, Coordenação-Geral de Tratamento Penitenciário, Coordenação-Geral de 
Informação e Inteligência Penitenciária, Corregedoria-Geral e as Penitenciárias Federais. 

A despeito das atribuições previstas para a Diretoria do Sistema Penitenciário 
Federal, o que se observa é que os presídios federais têm função supletiva, pelo menos é o que se  
extrai da Lei 11.671/2008, sobretudo nas disposições contidas nos arts. 3° e 10, §1°.

O Sistema Penitenciário Estadual, por sua vez, não é uno, afinal, cada Estado da 
federação possui seu próprio sistema, com observância do Estatuto Penitenciário local, nos Estados 
que já elaboraram esta lei.

3.1 Estabelecimentos

Conceituação  e  classificação  de  Estabelecimentos  Penais,  de  acordo  com  a 
Resolução n. 05/2003-CNPCP:
a) Estabelecimentos Penais: todos aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade de alojar pessoas 
presas, quer provisórios quer condenados, ou ainda aqueles que estejam submetidos à medida de 
segurança;
b)  Estabelecimentos  para  Idosos:  estabelecimentos  penais  próprios,  ou  seções  ou  módulos 
autônomos, incorporados ou anexos a estabelecimentos para adultos, destinados a abrigar pessoas 
presas que tenham no mínimo 60 anos de idade ao ingressarem ou os que completem essa idade 
durante o tempo de privação de liberdade;
c)  Cadeias  Públicas:  estabelecimentos  penais  destinados ao recolhimento  de pessoas  presas  em 



caráter provisório, sempre de segurança máxima;
d)  Penitenciárias:  estabelecimentos  penais  destinados  ao  recolhimento  de  pessoas  presas  com 
condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado;
    d.1) Penitenciárias de Segurança Máxima Especial: estabelecimentos penais destinados a abrigar 
pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados exclusivamente de celas individuais;
    d.2) Penitenciárias de Segurança Média ou Máxima: estabelecimentos penais destinados a abrigar 
pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados de celas individuais e coletivas;
e)  Colônias  Agrícolas,  Industriais  ou  Similares:  estabelecimentos  penais  destinados  a  abrigar 
pessoas presas que cumprem pena em regime semi-aberto;
f) Casas do Albergado: estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas que cumprem 
pena privativa de liberdade em regime aberto, ou pena de limitação de fins de semana;
g)  Centros  de  Observação  Criminológica:  estabelecimentos  penais  de  regime  fechado  e  de 
segurança máxima onde devem ser realizados os exames gerais e criminológico, cujos resultados 
serão  encaminhados  às  Comissões  Técnicas  de  Classificação,  as  quais  indicarão  o  tipo  de 
estabelecimento e o tratamento adequado para cada pessoa presa;
h) Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico: estabelecimentos penais destinados a abrigar 
pessoas submetidas a medida de segurança.

4- INFOPEN

Tendo em vista a necessidade do governo federal de conhecer a realidade dos 
diversos sistemas penitenciários estaduais, foi lançado em Brasília, no dia 16 de setembro de 2004, 
o INFOPEN - Sistema de Informações Penitenciárias, que é um programa de computador (software) 
de  coleta de  Dados do  Sistema  Penitenciário  no  Brasil,  com o fim de integrar os órgãos de 
administração penitenciária de todo Brasil,  e, assim, possibilitar  a criação dos bancos de dados 
federal e estaduais sobre os estabelecimentos penais e populações penitenciárias. 

De acordo com o Ministério  da Justiça,  o  objetivo principal  do INFOPEN  é 
oferecer à União informações confiáveis, subsidiárias à administração do  Sistema Penitenciário 
Nacional e para o direcionamento  de  políticas públicas neste mesmo âmbito. Esperando-se que 
proporcione  maior  eficiência  e  visibilidade  no  acompanhamento  das  penas,  dos  presos  e  da 
realidade  de  cada  estabelecimento  de  execução  penal;  que  signifique  um  cadastro  único  de 
instituições,  de  presos,  de servidores,  advogados e  visitantes;  além de suprir  de informações  o 
processo  de  tomada  de  decisão  penitenciária  e  ações  de  inteligência  e  de  contra-inteligência 
penitenciária. 

5- Fundo penitenciário

O Fundo Penitenciário Nacional foi criado pela Lei Complementar nº 79, de 7 de 
janeiro de 1994, com a finalidade de proporcionar  recursos  e meios  para financiar  e  apoiar  as 
atividades  de  modernização  e  aprimoramento  do  Sistema  Penitenciário  Brasileiro.  O  FUNPEN 
encontra regulamentação no Decreto nº 1.093, de 3 de março de 1994.

O art. 2º da Lei Complementar nº 79/94, estabelece as receitas que compõem o 
Fundo Penitenciário Nacional. As receitas podem ser classificadas nos seguintes grupos: Custas 
Judiciais, Loterias Federais, Recursos Próprios Não Financeiros e Recursos Próprios Financeiros.

Os recursos do FUNPEN são destinados à “construção, reforma, ampliação de 
estabelecimentos  penais;  formação,  aperfeiçoamento  e  especialização  do  serviço  penitenciário; 
aquisição  de  material  permanente,  equipamentos  e  veículos  especializados  imprescindíveis  ao 



funcionamento  dos  estabelecimentos  penais;  formação  educacional  e  cultural  do  preso  e  do 
internado; programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes; e demais ações que 
visam o aprimoramento do sistema penitenciário em âmbito nacional. Outra destinação legal dos 
recursos do Fundo é custear seu próprio funcionamento”.

4- Plano Diretor

A partir deste ponto, os textos reproduzem as informações, ipsis litteris, contidas 
no sítio do Ministério da Justiça.

O Plano Diretor do Sistema Penitenciário é uma estratégia de planejamento, que 
estabelece um conjunto de ações a ser implementado pelas Unidades Federativas, com o escopo de 
cumprir os dispositivos da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal, e nas diretrizes da política 
criminal emanadas  do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, além de visar o 
fortalecimento institucional e administrativo dos órgãos de execução penal locais.

Este documento é composto por 22 metas, definidas pela União a partir de um 
estudo, que identificou as necessidades existentes no sistema, e as formas de capazes de reestruturar 
o atual modelo penitenciário. Almejando-se, sobretudo, alcançar um sistema mais humano, seguro , 
que proporcione tratamento coerente, não atentatório à dignidade humana aos presos provisórios ou 
condenados.

A elaboração do plano diretor do sistema penitenciário foi realizado a partir do 
estudo da situação carcerária atual de cada Unidade da Federação, com levantamento de dados 
quantitativos e qualitativos dos mais diversos,  identificação das necessidades de cada região.  A 
partir do qual, cada Unidade Federativa, em conjunto com a Comissão do DEPEN/MJ elaborou o 
Plano Diretor do Sistema Penitenciário, com base nas ações definidas para cada uma das 22 metas 
que o compõe, a saber:

META 01 (PATRONATOS) - LEP, art. 78 e 79
Criação de Patronatos ou órgãos equivalentes.
META 02 (CONSELHOS DE COMUNIDADE) - LEP, art. 80 e 81
Fomento à criação e implantação de Conselhos de Comunidade.
META 03 (OUVIDORIA)
Criação de Ouvidoria com independência e mandato próprio.
META 04 (CORREGEDORIA)
Criação de Corregedoria ligada ao órgão responsável pela administração penitenciária.
META 05 (CONSELHOS DISCIPLINARES)
Implantação de Conselhos Disciplinares nos estabelecimentos penais.
META 06 (COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO) - LEP, art. 6º
Criação de Comissões Técnicas de Classificação em cada estabelecimento penal.
META 07 (ESTATUTO E REGIMENTO)
Elaboração de Estatuto Penitenciário e Regimento Interno.
META 08 (ASSISTÊNCIA JURÍDICA) - LEP, art. 15 e 16
Criação ou ampliação, em cada unidade penal, de setores para assistência jurídica.
META 09 (DEFENSORIA PÚBLICA) - LEP, art. 15
Fomento à ampliação das Defensorias Públicas visando o pleno atendimento aos presos.
META 10 (PENAS ALTERNATIVAS) - LEP, art. 147 a 155
Fomento à aplicação de penas e medidas alternativas à prisão.
META 11 (AGENTES, TÉCNICOS E PESSOAL ADMINISTRATIVO) - LEP, art. 76 e 77
Criação de carreiras próprias de servidores penitenciários, e elaboração de um plano de carreira.



META 12 (QUADRO FUNCIONAL) - LEP, art. 76 e 77
Ampliação do quadro de servidores penitenciários.
META 13 (ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA) - LEP, art. 77
Criação de Escola de Administração Penitenciária.
META 14 (ASSISTÊNCIA À SAÚDE) - LEP, art. 14
Adesão a projetos ou convênios visando a plena assistência à saúde dos encarcerados.
META 15 (EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO) - LEP, art. 17 a 20
Adesão a projetos de instrução escolar, alfabetização e formação profissional.
META 16 (BIBLIOTECAS) - LEP, art. 21
Criação de espaços literários e formação de acervo.
META 17 (ASSISTÊNCIA LABORAL) - LEP, art. 28
Implantação de estruturas laborais nos estabelecimentos penais.
META 18 (ASSISTÊNCIA À FAMILIA DO PRESO) - LEP, art. 23, inciso VII
Adesão ou elaboração de projetos de assistência às famílias dos presos.
META 19 (INFORMATIZAÇÃO – INFOPEN)
Atualização constante dos dados do Sistema de Informações Penitenciárias – InfoPen.
META 20 (AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS) - LEP, art. 82 a 104
Construção, ampliação ou reforma com o objetivo de elevar o número de vagas aos encarcerados.
META 21 (APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO) - LEP, art. 82 a 104
Investimento em aparelhamento e reaparelhamento dos estabelecimentos penais.
META 22 (MULHER PRESA E EGRESSA) - LEP, art. 89
Adesão a projetos destinados a assistência para a mulher presa e egressa.

 Meta 1. Patronatos

O Mato Grosso do Sul, o Paraná, o Rio de Janeiro e a Bahia possuem patronatos 
públicos,  legalmente  instituídos  e  em  funcionamento.  O  segundo  e  o  terceiro  Estado  referido 
atendem mais de 90% da população egressa do seu respectivo Estado.

Rio  Grande  do  Sul  e  Rondônia  possuem  patronato  privado,  a  Fundação  de 
Atendimento  ao  Egresso  do  Sistema  Penitenciário  –  Faesp  e  Associação  Cultural  e  de 
Desenvolvimento do Apenado e Egresso – ONG, respectivamente.

Os  estados  do  Acre,  Amapá,  Maranhão,  Paraíba,  Piauí,  Rio  Grande  do Norte, 
Roraima, Santa Catarina e Sergipe não possuem patronatos ou órgãos equivalentes.

Não  existem  patronatos  no  Estado  do  Amazonas,  entretanto  a  Gerência  de 
Reintegração Social e Capacitação – GRSC, da Secretaria Executiva Adjunta de Justiça e Direitos 
Humanos, pode ser considerada com o órgão equivalente, a qual conta com o auxílio da Casa de 
Albergado.

Meta 2 Conselhos de Comunidade

Existem 639 Conselhos de Comunidade instalados em 23 Unidades Federativas, os 
quais fiscalizam 285 estabelecimentos penais. 

Acre,  Amazonas,  Paraíba  e  Roraima  não  possuem  nenhum  Conselho  de 
Comunidade atuante. Em alguns Estados, tal como o Acre, o Conselho está instituído, entretanto, 
não é atuante, deixando, portanto, de realizar a fiscalização dos estabelecimentos penais.

Atualmente, não existe nenhum Conselho da Comunidade formado no Estado do 



Amazonas, visto que a composição anterior foi destituída. Ações estão sendo articuladas pelo Juízo 
da  Vara  de  Execuções  Criminais  de  Manaus visando à  formação de  um grupo para  compor  o 
Conselho da Comunidade de Manaus.

Meta 3 Ouvidoria

Não possuem Ouvidoria os Estados do Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Paraíba e tampouco órgão que supra ou cumule essas funções. Apenas o último Estado 
mencionado não possui Projeto de Lei para a sua criação.

São Paulo está  promovendo um projeto inovador de Ouvidoria  Itinerante,  pela 
qual serão prestadas informações diretamente nas unidades penais do Estado, beneficiando presos, 
familiares e o corpo funcional.

Amazonas:   Não  há  no  Estado  uma Ouvidoria  do  Sistema Penitenciário,  com 
independência e mandato próprio.

· A Ouvidoria foi instituída na estrutura organizacional da Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos pela Lei Delegada nº 37, de 29 de julho de 2005. Inicialmente, a Ouvidoria foi 
idealizada  para  ser  própria  do  Sistema  Penitenciário,  entretanto,discussões  foram  realizadas  e 
atualmente, ela servirá de forma ampla para a Sejus, inclusive abrangendo o Sistema Penitenciário.

·  A Ouvidoria  ainda  não foi  implementada,  necessitando  da  nomeação  de  um 
Ouvidor  e  de  estruturação.  O Projeto  de  Estruturação  da  Ouvidoria  do  Cidadão  e  do  Sistema 
Penitenciário do Estado de Amazonas foi encaminho ao Departamento Penitenciário Nacional, em 
dezembro de 2007, aguardando a análise do pleito.

Meta 4 – Corregedoria.

A maioria dos estados promove de alguma forma a apuração de sindicâncias e 
procedimentos disciplinares de seus servidores.

Não  possuem  Corregedoria  ou  órgão  apurador  dos  desvios  de  conduta  dos 
servidores os estados de Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí e Tocantins.

Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do Norte designaram 
apenas comissões sindicantes para realizarem as apurações, posto não disporem de Corregedoria.

Amazonas: não há Corregedoria ligada ao órgão responsável pela Administração 
Penitenciária do Estado. Não existe, ainda, Projeto de Lei que vise à criação da Corregedoria.

Meta 5- Conselhos disciplinares

Apenas 10 Unidades Federativas possuem Conselhos Disciplinares formados em 
todos os estabelecimentos penais (exceto nos Hospitais de Custódia e Tratamento), são elas: Amapá, 
Distrito  Federal,  Maranhão,  Minas  Gerais,  Mato  Grosso  do  Sul,  Pernambuco,  Rio  de  Janeiro, 
Roraima, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Amazonas:  todas  as  unidades  da  capital  possuem  Conselhos  Disciplinares 
regularmente instituídos nos moldes da Lei de Execuções Penais.



O Conselho Disciplinar é presidido pelo diretor da unidade prisional e tem como 
membros  os  seguintes  técnicos:  assistente  social,  psicólogo,  gerente  de  produção,  pedagogo 
(vinculado à Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino - Seduc), gerente de segurança interna e 
assistente jurídico.

Os estabelecimentos penais do interior não dispõem de Conselhos Disciplinares, 
por falta de técnicos, então a apuração das faltas é realizada por ato motivado e fundamentado do 
diretor da unidade prisional.

Meta 6 – Comissão Técnica de Classificação

Amazonas:  Os  Estabelecimentos  Penais  do  Estado  contam  com  Comissões 
Técnicas  de  Classificação  (CTCs)  criadas  pela  Lei  nº  2.711,  de  28  de  dezembro  de  2001, 
regularmente constituídas nos moldes da Lei de Execuções Penais, tendo por objetivo a elaboração 
de programa individualizador da pena.

Os  membros  da  CTC ainda  não  foram nomeados  por  Portaria  do  diretor  dos 
estabelecimentos da capital.

As unidades do interior do Estado não dispõem de CTC em razão da inexistência 
de técnicos para realizar a individualização da pena. Atualmente, a Sejus conta com o trabalho de 
assistentes sociais  e psicólogos concursados, que ocupam cargos em comissão. As reuniões das 
CTCs  são  realizadas  conforme  a  necessidade  de  elaboração  de  pareceres  para  a  concessão  de 
benefícios.

Uma das maiores deficiências do Sistema Penitenciário Brasileiro é a realização 
do programa individualizador da pena, em vista da falta de técnicos e de treinamento dos mesmos 
para comporem as Comissões Técnicas de Classificação.

Apenas  o Distrito  Federal,  Espírito  Santo,  Minas  Gerais,  Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná e Rio de Janeiro possuem Comissão Técnica de Classificação 
instituída em todos os estabelecimentos penais.

O Espírito Santo possui 3 estabelecimentos que dispõem de CTC, embora em 11 
estejam legalmente instituídas por Portaria.

Maranhão, Paraíba e São Paulo possuem Comissões Técnicas de Classificação - 
CTCs instituídas em algumas unidades.

As  principais  dificuldades  apontadas  pelas  Unidades  Federativas  para  a  não 
instituição de CTCs é a falta de técnicos e de infra-estrutura.

Meta 7 – Estatuto e Regimento

O Estatuto do Sistema Penitenciário do Amazonas é regido pela Lei nº 2.711, de 
28 de dezembro de 2001. Não existe Regimento Único para as unidade penais. 

Em 29 de julho de 2005, foi editada a Lei Delegada nº 37, que criava o Regimento 
Interno da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Amazonas. Entretanto,  a Lei 
Delegada nº 76, de 23 de dezembro de 2007 revogou a Lei Delegada nº 37 e apenas dispôs sobre a 



estrutura organizacional, disciplinando que a própria Secretaria deve regulamentar o seu Regimento 
Interno.

O Regimento Interno da Sejus está em fase de elaboração, o qual deverá dispor, 
também,  sobre  a  estrutura  organizacional  e  atribuições  de todos os  estabelecimentos  penais  do 
Estado.

Apenas o Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná possuem Estatuto do Sistema 
Penitenciário do Estado e Regimento Interno Padrão para todos os estabelecimentos penais.

Além desses, outros 5 estados, quais sejam, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, 
Maranhão e Rio Grande do Norte, editaram Estatutos Penitenciários.

Regimento Interno Único para todos os estabelecimentos foram criados pelo Acre, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e 
Tocantins.

Os  Estados  de  Alagoas,  Bahia,  Goiás,  Paraíba,  Piauí  e  Sergipe  não  possuem 
Estatuto, nem Regimento Interno Padrão para todos as unidades penais, e tampouco Regime Interno 
para cada estabelecimento penal. O primeiro Estado instituiu um Regulamento que supre a ausência 
dos normativos. Os demais, com exceção da Paraíba, estão elaborando Projeto de Lei para a criação 
dos regulamentos.

Rio  Grande  do  Sul,  Rondônia  e  Pernambuco  não  possuem  Estatuto  e  nem 
Regimento Interno Padrão, alternativamente utilizam o Regimento Interno de cada Unidade Penal.

Meta 8- Assistência Jurídica

Na maioria das Unidades Federativas a assistência judiciária é efetiva nas capitais, 
havendo pouquíssimos profissionais da área atendendo as unidades do interior, sendo a falta de 
recursos humanos o principal fator do precário atendimento jurídico prestado aos reclusos.

No  semestre  pesquisado,  apurou-se  a  presença  de  533  advogados  e  monitores 
prestando assistência aos presos, auxiliados por 318 estagiários, em 19 Unidades da Federação. As 
demais não possuem ou não souberam informar o quantitativo de servidores da área.

A assistência  prestada  é  deficitária  na  maioria  das  Unidades  Federativas,  não 
sendo capaz de suprir a demanda existente.

Meta 9 – Defensoria Pública

Atualmente,  29%  dos  estabelecimentos  penais  existentes  no  país  recebem  o 
atendimento jurídico prestado pela Defensoria Pública Estadual.

O  atendimento  jurídico  prestado  aos  presos  pelas  Defensorias  Públicas  das 
Unidades Federativas pesquisados não é pleno, há uma enorme carência de profissionais para a 
realização dessa tarefa.

O número de defensores em todos as Unidades da Federação é insuficiente, sendo 
o principal fator impeditivo para a ampliação e melhora da assistência que é precariamente prestada.



No Estado do Paraná existe Defensoria Pública, entretanto ela não é atuante. É 
uma situação peculiar,  visto  a  preferência  pelo Estado de lotação de 37 advogados do Quadro 
Próprio de Advogados da Procuradoria Geral do Estado nos estabelecimentos penais, ao invés da 
expansão do quadro da Defensoria Pública. Estes advogados realizam plenamente o trabalho de 
assistência jurídica aos presos.

O  Estado  de  Santa  Catarina  não  possui  Defensoria  Pública,  tampouco  tem  o 
objetivo de instituí-la. Alternativamente, foi criada a Defensoria Dativa, por meio da qual 3.500 
advogados particulares podem ser nomeados pelos Juízes das comarcas do Estado para promoverem 
a assistência  jurídica dos hipossuficientes.  Em todas as comarcas  do Estado,  onde há unidades 
penais, inclusive sedes de delegacias de polícia, existem advogados cadastrados para fazer a defesa.

A Defensoria Pública do Estado de Goiás foi criada pela Lei Complementar nº 51, 
de 19 de abril de 2005, cargos foram criados, mas não foram providos, não tendo havido até a 
presente data a sua implementação, tampouco há essa intenção por parte do Governo Estadual.

Das 1.158 unidades penais existentes nas Unidades Federativas apenas 336 são 
atendidas pela Defensoria Pública dos Estados.

Meta 10 – Penas Alternativas

A utilização de penas alternativas à prisão está em crescente ascensão. No período 
de  janeiro  a  novembro  de  2007,  foram  aplicadas  cerca  de  58.879  penas  e  303.592  medidas 
alternativas pelas Unidades Federativas. Nesse mesmo período, encontram-se em execução 25.458 
penas e 35.817 medidas alternativas.

Todos as Unidades da Federação possuem Varas Especializadas na Aplicação de 
Penas  e  Medidas  Alternativas,  exceto  Mato  Grosso,  Piauí  e  Santa  Catarina.  Nestes  3  Estados 
referidos já está tramitando projeto junto ao Depen para a implantação das Centrais de Penas e 
Medidas Alternativas – Ceapa.

Apenas o Acre, Espírito Santo e Paraná não desenvolvem ações de fomento para a 
ampliação do número de penas e medidas alternativas aplicadas pelo Poder Judiciário.

1.743 municípios são abrangidos por Varas Especializadas e/ou Centrais de Penas 
e Medidas Alternativas em 12 Unidades Federativas que dispunham de informação a respeito.

No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em 
Mato Grosso do Sul, em Rondônia, em Tocantins e no Distrito Federal 100% dos municípios das 
Unidades Federativas são abrangidos por comarcas que aplicam penas e medidas alternativas.

Nas demais Unidades Federativas, é baixo o índice de abrangência de municípios 
contidos  por  comarcas  que  aplicam penas  e  medidas  alternativas,  sendo  que  13  Unidades  da 
Federação tampouco dispõem de controle sobre o tema em questão.

Meta 11 – Agente, Técnico e pessoal administrativo.

A utilização de penas alternativas à prisão está em crescente ascensão. No período 
de  janeiro  a  novembro  de  2007,  foram  aplicadas  cerca  de  58.879  penas  e  303.592  medidas 
alternativas pelas Unidades Federativas. Nesse mesmo período, encontram-se em execução 25.458 



penas e 35.817 medidas alternativas.

Todos as Unidades da Federação possuem Varas Especializadas na Aplicação de 
Penas  e  Medidas  Alternativas,  exceto  Mato  Grosso,  Piauí  e  Santa  Catarina.  Nestes  3  Estados 
referidos já está tramitando projeto junto ao Depen para a implantação das Centrais de Penas e 
Medidas Alternativas – Ceapa.

Apenas o Acre, Espírito Santo e Paraná não desenvolvem ações de fomento para a 
ampliação do número de penas e medidas alternativas aplicadas pelo Poder Judiciário.

1.743 municípios são abrangidos por Varas Especializadas e/ou Centrais de Penas 
e Medidas Alternativas em 12 Unidades Federativas que dispunham de informação a respeito.

No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em 
Mato Grosso do Sul, em Rondônia, em Tocantins e no Distrito Federal 100% dos municípios das 
Unidades Federativas são abrangidos por comarcas que aplicam penas e medidas alternativas.

Nas demais Unidades Federativas, é baixo o índice de abrangência de municípios 
contidos  por  comarcas  que  aplicam penas  e  medidas  alternativas,  sendo  que  13  Unidades  da 
Federação tampouco dispõem de controle sobre o tema em questão.

Meta 12 – Quadro funcional

Algumas Unidades Federativas por não possuírem Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Penitenciários formaram um quadro funcional com servidores de outras categorias, ou 
lotaram as unidades com funcionários contratados temporariamente.

Existem 15.300 cargos vagos em 19 Unidades da Federação que informaram o 
quantitativo do quadro funcional.

10 Unidades da Federação estão com concursos em andamento ou com a intenção 
de prover mais cargos através da nomeação de candidatos aprovados em certame ainda vigente para 
ampliação do quadro funcional.

Pretendem realizar concurso, após a aprovação do Plano de Cargos e Salários os 
Estados de Tocantins, Roraima e Santa Catarina. Outras 9 Unidades Federativas pretendem realizar 
concurso público para ampliar o quadro funcional.

Meta 13 – Escola de Administração Penitenciária.

As Escolas de Administração Penitenciária estão num movimento de expansão, 
possível por meio de investimento de recursos federais e estaduais, com previsão de implantação até 
o final de 2008, nas 27 Unidades Federativas.

Amazonas,  Bahia,  Distrito  Federal,  Maranhão,  Pernambuco  e  Roraima  não 
possuem Escola de Administração Penitenciária implantada. As 6 Unidades Federativas referidas já 
formalizaram convênio  com  o  Depen  para  a  implantação  das  Escolas,  sendo  que  os  projetos 
atualmente estão sendo executados. Com exceção da Bahia, os demais já viabilizaram terreno ou 
imóvel destinado à instalação da mesma.

Nas outras Unidades da Federação já houve a implantação das Escolas, as quais 



promovem  cursos  de  formação,  palestras,  seminários,  capacitação  profissional,  entre  outras 
atividades.

Os Estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, 
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo possuem a Escola Penitenciária 
instalada em sede própria.

O Estado da Bahia está elaborando Projeto de Lei para a criação da Escola, e, em 
que pese não disponha da mesma, desenvolve cursos de formação dos agentes penitenciários.

Meta 14 – Assistência à saúde

Um dos pontos mais críticos do Sistema Penitenciário é a promoção de saúde aos 
presos.  Os  Estados  aderiram ao  Plano  Nacional  de  Saúde  do  Sistema  Penitenciário  –  PNSSP, 
entretanto, há muita dificuldade na habilitação dos estabelecimentos penais, frente às exigências de 
adequação  do  espaço  físico  e  número  mínimo  de  profissionais  requeridos  pela  Portaria 
Interministerial nº 1.777, de 09 de setembro de 2003.

· Os Estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins 
habilitaram 141 unidades penais do Estado no PNSSP.

· Nenhuma das Unidades Federativas dispõe de número adequado de profissionais 
de acordo com a Portaria Interministerial nº 1.777, de 9 de setembro de 2003, para atendimento por 
equipes de saúde à toda a população carcerária.

·  Atuam  no  Sistema  Penitenciário,  3.167  profissionais  da  área  de  saúde.  ·  A 
assistência à saúde dos presos é prestada pelo Sistema Único de Saúde nos Estados do Pará, Rio 
Grande do Sul, Alagoas, Rondônia e Bahia.

·  Excetuado  Pernambuco  e  Ceará,  nas  demais  Unidades  da  Federação  a  rede 
hospitalar estadual e municipal disponibiliza leitos para atendimento aos presos.

Meta 15 – Educação e profissionalização

No Amazonas todos os estabelecimentos prisionais da capital possuem salas de 
aula e cursos profissionalizantes para a população encarcerada.

A educação básica é oferecida pela Escola Giovane Figlioulo, a qual é vinculada à 
Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino do Estado do Amazonas, e atende todas as unidades 
penais.

12  salas  de  aula  estão  funcionando  em  espaços  adequados,  nas  unidades 
masculinas de regime fechado do Compaj, Instituto Penal Antonio Trindade - Ipat, Penitenciária 
Feminina de Manaus - PFM e Casa do Albergado de Manaus – CAM.

5  salas  de  aula  estão  funcionado  em  espaços  adaptados  na  Cadeia  Pública 
Feminina de Manaus, unidade de regime semi-aberto do Compaj, no HCTPM, na CPDRVP e na 
inclusão do regime fechado masculino.

São atendidos  100 presos  na  alfabetização,  300 no ensino  fundamental,  30  no 
ensino médio e 50 no ensino profissionalizante.

A Sejus possui parceria com o Sistema “S”, com cursos profissionalizantes em 



diversas áreas.
Projetos nas áreas de educação e de profissionalização:
o Projetos de Reciclagem;
o Projeto de Literatura;
o Projeto de Poesia;
o Olimpíada de Matemática;
o Programa de  Capacitação Profissional  da Gerência de Reintegração Social  e 

Capacitação da Sejus.

Na Penitenciária Feminina de Manaus funcionam várias oficinas, como costura, 
pintura, biscuit, padaria, salão de beleza e artesanato.

No regime semi-aberto masculino existe cultivo de hortaliças e alguns apenados 
trabalham na Embrapa.

A Penitenciária Feminina de Manaus, a Colônia Agrícola Anísio Jobim – regime 
semi-aberto masculino, a unidade masculina de regime fechado do Compaj e todas as unidades do 
interior têm possibilidades de ampliação e/ou implantação de espaços dedicados à salas de aula.

O Curso de Acesso Digital foi realizado no Centro de Informação Tecnológica do 
Estado do Amazonas – Cefet, em novembro de 2007, para os presos do regime aberto e semi-aberto, 
feminino e masculino e egressos. O curso de informática básica teve a duração de 40 horas e foi 
oferecido para 20 alunos.

A maioria das Unidades Federativas tem firmado convênios com a Secretaria de 
Estado  de  Educação  para  a  disponibilização  de  professores,  a  fim de  que  desempenhem suas 
atividades nas unidades penais.

12,25%  do  total  da  população  do  sistema  penitenciário  é  beneficiado  com 
assistência  educacional  ou profissionalizante,  considerando presos  nos  regimes fechado e semi-
aberto.

· O número de presos atendidos nas Unidades Federativas visitados é o que segue:
o Na alfabetização: 19.586
o No ensino fundamental: 16.467
o No ensino médio: 5.496
o Ensino superior: 24
o No ensino profissionalizante: 2.627

Todas  as  Unidades  Federativas  pesquisados  possuem cursos  profissionalizantes 
sendo ministrados nas unidades do sistema penitenciário, nas mais variadas áreas. 

Meta 16 – Bibliotecas

AMAZONAS:  Segundo  dados  da  Sejus,  2  estabelecimentos  penais  possuem 
biblioteca em espaços adaptados, a unidade masculina de regime fechado do Compaj e Penitenciária 
Feminina.

Todos os livros foram doados mediante campanhas e pela Secretaria de Educação 
e Qualidade de Ensino – Seduc, e o acervo abrange livros de literatura, poesia, paradidáticos, ensino 
básico e superior.



SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL: Dos 1.148 estabelecimentos  penais 
existentes nos estados pesquisados, apenas 305 possuem bibliotecas.

O acervo disponibilizado aos presos é limitado e em regra, foi formado através de 
campanhas de doação de livros fornecidos pela comunidade e por instituições públicas e privadas. 
Os livros, na sua maioria, são didáticos e de literatura variada.

A principal dificuldade para a criação das bibliotecas é a falta de espaço físico nas 
unidades penais. Em Minas Gerais, foi implantado o Projeto Sala de Leitura que prevê a criação de 
salas de leitura, bem como a doação de 1.000 livros para os estabelecimentos penais do Estado.

O  Instituto  Oldemburg  de  Desenvolvimento  realizou  importantes  doações  às 
unidades penais, nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo.

Meta 17 – Assistência laboral

448 estabelecimentos penais oferecem estrutura laboral para o desenvolvimento de 
atividades produtivas no país, ou seja, 38% do total das unidades em território nacional.

·  Atualmente,  existem 89.009 presos  exercendo  atividade  laboral  nas  unidades 
penais, o que representa 24% da população carcerária. Excluindo-se os presos provisórios, para os 
quais  não  há  obrigatoriedade  de  as  Unidades  Federativas  proporcionarem  trabalho,  os  presos 
submetidos à medida de segurança e os presos em regime aberto, que na maioria das Unidades da 
Federação  o  cumprimento  se  dá  em prisão  domiciliar  pela  inexistência  de  albergues,  pode-se 
afirmar que 41% do total  dos presos do regime fechado e semi-aberto exerce alguma atividade 
produtiva.

· O valor médio de remuneração mensal vertido para os presos é de R$ 309,00, 
variando de R$ 10,00 a R$ 1.000,00.

·  Todas  as  Unidades  da  Federação  estão  desenvolvendo  projetos  na  área  de 
laborterapia e tem a intenção de promover a criação de mais oficinas de trabalho, a fim de ampliar o 
número de vagas nesses canteiros remunerados e beneficiar um número maior de presos do Sistema 
Penitenciário.

·  O  principal  fator  para  evitar  a  reincidência  é  proporcionar  meios  de 
sustentabilidade aos presos,  através  da geração de postos de trabalho e incremento no nível de 
escolaridade e profissionalização. Nesse ínterim, causa de transtorno latente externado por várias 
Unidades  Federativas  é  o  rompimento  de  parcerias  firmadas  com  grandes  empresas,  face  à 
exigência atual de recolhimento de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos presos por 
parte do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Meta 18 – Assistência à família do preso

A maioria das Unidades Federativas presta assistência aos familiares dos presos de 
alguma forma, com exceção do Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

· A assistência é realizada através dos setores de serviço social e psicológico das 
unidades  penais,  não  sendo  focado  exclusivamente  na  orientação  e  apoio  aos  familiares, 
restringindo-se apenas aos visitantes dos presos.

· Há uma carência enorme de profissionais na área social e psicológica, o que por 
si só, inviabiliza o trabalho de orientação e assistência aos familiares em muitos estabelecimentos 
penais brasileiros.

· A manutenção dos vínculos familiares é essencial para a reintegração social do 
apenado, devendo haver um destaque especial a esse trabalho junto aos profissionais da área, a ser 



estimulado pelos Órgãos de Administração Prisional.
· O Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Espírito Santo, entre outros 

estão desenvolvendo projetos para prestar assistência às famílias dos presos. 
· O Rio de Janeiro desenvolve, através da Coordenação de Serviço Social, diversas 

frentes de trabalho que buscam contemplar a assistência à família de presos:
o Criação, implantação e coordenação de um processo de trabalho humanizado no Núcleo de 

Credenciamento  de  Visitantes  do  Complexo  de  Gericinó,  e  nas  demais  unidades  do  sistema 
prisional  do Estado do Rio  de Janeiro  –  Implementado em Gericinó  e  em implementação nos 
demais complexos.

o Projeto “Exercendo a Cidadania” que conjuga ações voltadas para orientação e atendimento 
das famílias dos apenados no Núcleo de Credenciamento de Visitantes, nas Unidades Prisionais e na 
própria Coordenação de Serviço Social .

o  Constituição  de  um grupo  de  trabalho  composto  de  Assistentes  Sociais  da  Seap,  para 
elaboração  de  uma  política  de  Serviço  Social  na  Execução  Penal,  traduzido  em  8  programas 
temáticos, entre os quais um voltado para Assistência à Família, que são guias de orientação aos 
projetos  e  subprojetos,  a  serem criados  e  implementados pelos  assistentes  sociais  nas  unidades 
prisionais e hospitalares do Sistema Penal, adequando-os às condições de vida e regimes de pena e 
às medidas de segurança.

o Existe projeto visando à humanização e aprimoramento do processo de revista nas unidades 
prisionais  do Estado do Rio  de  Janeiro.  Busca a  implantação de  equipamentos  correcionais  de 
segurança eletrônica.

·  O Estado da Bahia,  por  meio  da Secretaria  de  Justiça,  Cidadania  e  Direitos 
Humanos,  está  elaborando  o  Projeto  “Família  Cidadã”  em  parceria  com  a  Secretaria  de 
Desenvolvimento Social, que terá como objetivo a orientação, amparo e assistência às famílias dos 
presos.

· Todas as segundas-feiras o Núcleo de Assistência Social do Sistema Penal presta 
atendimento às famílias dos presos nas unidades penais do Espírito Santo. Estão desenvolvendo 
projeto para prevenção às doenças sexualmente transmissíveis – DST – AIDS aos familiares dos 
presos.

Meta 19 – Informatização – INFOPEN

Todos  as  Unidades  Federativas  estão  informando  mensalmente  os  dados  do 
Sistema Penitenciário, através do preenchimento do InfoPen Estatística.

Na maioria das Unidades da Federação, tais como Pará, Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Alagoas, Bahia e Espírito Santo, o InfoPen Estatística é preenchido através das Secretarias 
de Estado, de forma centralizada.

·  No Acre,  Distrito  Federal,  Minas  Gerais,  Mato  Grosso do  Sul,  Pernambuco, 
Paraná,  Rio  Grande  do  Norte,  Santa  Catarina  e  São  Paulo,  cada  unidade  penal  realiza  o 
preenchimento das informações.

· O Infopen Gestão foi implantado no Estado do Espírito Santo e está em fase de 
cadastramento  dos  custodiados,  através  de  32  computadores  doados  pelo  Departamento 
Penitenciário Nacional. Pernambuco também recebeu a doação de 38 computadores, assim como o 
Paraná  e  Tocantins  que receberam 42 computadores  cada,  a  fim de  viabilizar  a  implantação o 
Sistema.

· Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Amapá, Rio Grande do Norte, Maranhão, 
Amazonas e Acre assinaram o Termo de Cooperação, estando em fase de implantação do InfoPen 



Gestão.

Meta 20 – Ampliação do número de vagas

Pelos  levantamentos  realizados  junto  às  Unidades  Federativas,  apurou-se  a 
existência  de  241.117  vagas  nos  regimes  fechado,  semi-aberto  e  para  presos  provisórios  e 
submetidos à medida de segurança.

Segundo os dados fornecidos pelos Estados, atualmente há um déficit de 126.564 
vagas, no sistema penitenciário. Caso se desconsiderem os presos do regime aberto, visto que a 
maioria cumpre pena em regime domiciliar, o déficit importa em 110.358 vagas.

· Levando em consideração os presos mantidos em delegacias, deve-se acrescer 
73.025 vagas de déficit, totalizando uma carência de 183.383 vagas.

Segundo o déficit atual de vagas faltariam ainda 82.555, sem levar em conta o 
crescimento populacional.

· Segundo estudos da População Carcerária Brasileira (Quinquênio 2003-2007), 
publicada pelo Depen, a taxa média de crescimento anual é de aproximadamente 8,19%. Dessa 
forma,  ao  final  de  2011,  teremos  por  estimativa  uma população  carcerária  de  569.165 presos, 
gerando um déficit de 224.923.

O déficit de vagas, entre os anos de 2007 e 2011, segundo os dados levantados, 
permanecerá, em média, de 39% em relação à população carcerária.

· O que nos permite concluir que a elevação do número de vagas apenas suporta o 
crescimento médio anual da população carcerária, não diminuindo ou minimizando a superlotação 
nos estabelecimentos penais.

Meta 21 – Aparelhamento e aparelhamento

A  modernização  dos  procedimentos  dentro  dos  estabelecimentos  penais  das 
Unidades da Federação ainda é muito tímida, dispondo a maioria deles de um número insuficiente 
de equipamentos.

· O Pará está desenvolvendo 2 projetos, um para a aquisição de equipamentos de 
apoio à Inteligência Penitenciária e outro, para a aquisição de viaturas celular.

·  O Rio Grande do Sul  possui  projeto para aquisição de detectores  de metais, 
armamento  e  equipamentos  de  segurança,  o  qual  encontra-se  em  análise  no  Departamento 
Penitenciário Nacional, pendente de aprovação.

· No Rio de Janeiro as aquisições de equipamento e munições menos-letais têm 
regularidade anual.

· Alagoas desenvolveu projeto de aquisição de equipamentos de segurança para o 
Complexo Prisional do Estado, prevendo munições letais e menos-letais.

·  Minas  Gerais  tem  vários  projetos  em  andamento,  sendo  que  2  já  foram 
aprovados, para a aquisição de 2 aparelhos de vídeo-conferência, 5 aparelhos detectores de metais 
raio-x e para a compra de 1 ônibus e 8 viaturas cela.

·  No  Paraná  estão  sendo  desenvolvidos  3  projetos  específicos  visando  o 
aparelhamentos das unidades  penais.  Dois referem-se à aquisição de algemas e  rádios HT´s.  O 
terceiro, já foi encaminhado ao Depen para a aquisição de rádios HT´s, detectores de metais e raio-
x, veículos e sistema CFTV – Circuito Fechado de Televisão.

·  Espírito  Santo  investiu  pesadamente  em  2007,  na  aquisição  de  armamento, 
munições e equipamentos menos-letais e anti-tumulto. Está em fase de compra 50 kits de material  
anti-tumulto, compostos por capacetes, escudos, caneleiras e luvas.



· Pernambuco também tem vários projetos em andamento visando à aquisição de 
detectores de metais, equipamentos de inteligência, viaturas, munições não-letais.

· Distrito Federal está bastante avançado em projetos de modernização do Sistema 
Penitenciário, com 3 convênios firmados com o Depen em 2007, para aquisição de viaturas, de 
portais,  detectores  de  metais  e  aparelhos  de  raio-x  e  scanner  de  corpo.  Têm  previsão  de 
encaminhamento  em 2008,  de  projetos  para  aquisição  de  viaturas,  armamento,  equipamentos  e 
computadores.

·  O  Acre  possui  projetos  de  aquisição  de  rádio  comunicadores,  detectores  de 
metais, raio-x, entretanto possui recursos bastante limitados para investimento nessa área.

· Amazonas está fazendo o levantamento das necessidades de aparelhamento dos 
estabelecimentos penais do Estado.

· Praticamente inexiste aparelhamento das unidades penais do Estado do Amapá. 
Em 2007, foi realizado convênio com o Depen para esse fim, composto de 3 detectores de metais 
pórticos, 15 detectores de metais portáteis, 15 banquetas de inspeção íntima, 3 aparelhos de raio-x, 
3 furgões para transporte de presos e 2 ambulâncias.

· Mato Grosso do Sul possui um número considerável de equipamentos e possui 
vários  projetos  na  área,  como  de  aquisição  de  veículos,  equipamentos  de  informática  e  de 
receptação. Da mesma forma o Estado de Goiás, que está desenvolvendo inúmeros projetos na área, 
inclusive prevendo o aparelhamento das novas unidades previstas na meta de ampliação do número 
de vagas.

·  Rondônia  possui  diversos  projetos  de  aparelhamento  e  reaparelhamento, 
inclusive de CFTV e de escuta ambiental para o setor de inteligência.

· Os Estados da região nordeste são muito deficitários de equipamentos na área de 
segurança e de inteligência. Todos estão desenvolvendo projetos para minimizar essa carência.

· São Paulo possui a maioria dos estabelecimentos penais equipados, entretanto 
não  supre  a  demanda  atual,  tendo  a  intenção  de  expandir  a  frota  de  veículos  e  o  parque  de 
equipamentos de segurança e inteligência.

·  Tocantins  não  possui  aparelhos  de  raio-x  e  nem  equipamentos  de  apoio  à 
inteligência, tendo traçado ações para reverter esse quadro e aperfeiçoar a área de segurança.

· Há previsão por parte do Estado de Roraima de adquirir câmeras de vigilância, 3 
veículos celulares, 1 ambulância e de 5 automóveis para servir à administração das unidades penais 
do Estado.

·  A maioria  das Unidades Federativas não realizou investimento nessa área no 
exercício de 2007. Primordialmente são investidos recursos oriundos de convênios com o Depen, 
devido à escassez dos mesmos por parte do orçamento estadual.

Meta 22 – Mulher presa e egressa

Existem 58 estabelecimentos exclusivos para mulheres nas Unidades`Federativas. 
Apenas em Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, 
Roraima e Sergipe não existem alas adaptadas para mulheres em unidades masculinas.

No Acre,  Amazonas,  Goiás,  Pará,  Paraíba,  Pernambuco,  Piauí,  Rio  Grande  do 
Norte, Roraima e Tocantins nenhum estabelecimento dispõe de creche ou berçário para os filhos das 
presas. Santa Catarina possui 4 creches e berçários a disposição das mulheres encarceradas. Nas 
demais Unidades da Federação existe somente uma creche ou berçário nas suas respectivas bases 
territoriais. As vagas disponibilizadas são insuficientes para a demanda atualmente existente.

Ressalta-se  a  Unidade  Materno-Infantil  criada  pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro, 
unidade própria para abrigar recém-nascidos e que conta com equipe multidisciplinar direcionada 
especificamente para o gênero feminino.



Em Minas Gerais, há projeto para a criação do “Centro de Referência da Gestante 
Privada de Liberdade – Anexo Creche”, já aprovado pelo Depen, com previsão de atender a 100 
gestantes privadas de liberdade.

No  Pará,  há  previsão  para  a  construção  de  um berçário,  através  de  convênio 
firmado com o Depen. Não existem projetos destinados à integração da mulher presa no Acre, na 
Paraíba, no Piauí e em Santa Catarina.

As  Unidades  Federativas  desenvolvem  muitos  projetos  identificados 
especificamente destinados para a integração da mulher presa à sociedade, são eles (transcrevemos 
somente três, os demais podem ser lidos no relatório da meta 22):

o ALAGOAS: artesanato, cabeleireiro, corte e costura, pedicuro e manicuro, entre 
outros;

o AMAPÁ: Pintando a Liberdade, Pró-Verde, Liberdade e Cidadania, Costurando 
a Liberdade, Cidadania Colorida, Reeducanto, serviços gerais, brinquedoteca. Estão desenvolvendo 
o projeto Marias do Norte, o qual visa à capacitação das apenadas em diversas áreas através de 
parceria com o Sistema “S”;

o AMAZONAS: cursos de costura, culinária, cabeleireira, manicuro e pedicuro, 
bordado, pintura em tecido, panificação. Anualmente são realizadas campanhas de saúde de caráter 
preventivo, relativa a doenças sexualmente transmissíveis, câncer de mama, exame Papanicolau e 
de  rotina,  vacinação,  desenvolvimento  de  atividades  especiais  diversas,  de  cunho  cultural  e 
religioso. Além disso, são promovidas palestras educativas, atividades de lazer e recreação, curso de 
confecção de ovos de páscoa, cursos de caráter profissionalizante, curso de confecção de artigos 
natalinos,  montagem  de  bazar  de  natal,  grupo  de  teatro,  implantação  de  oficina  de  trabalho 
industrial.

7- Considerações finais

A partir dos dados mencionados pode-se inferir que ocorreu uma revolução no 
modo  de  encarar  o  sistema  prisional  brasileiro,  principalmente  em decorrência  da  atuação  do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, cujo grande mérito, dentre outros é o de 
explicitar a realidade prisional, e estabelecer metas para sua melhoria.

Evidente que o simples  conhecimento da situação dos encarcerados não tem o 
condão  de  melhorar  o  que  Sérgio  Salomão  Schecaira,  ex  Presidente  do  CNPCP,  chamou  de 
vergonha internacional. É necessário que haja confluência de vontades e fazeres políticos para atuar 
nos diversos níveis sociais para modificar esta realidade.

Provavelmente  o  estabelecimento  de  metas  pelo  CNPCP seja  um dos  grandes 
avanços encampados neste sentido, ao lado das atuações do Conselho Nacional de Justiça, das Varas 
de Execução criminal  de penas alternativas, enfim da integração de diversos atores sociais na busca 
da mudança do atual quadro,  observando não apenas a necessidade de melhorar a situação dos 
encarcerados, mas de implementar políticas públicas com decisões e ações interligadas envolvendo 
áreas de educação, segurança pública e demais aspectos da vida social,  a fim de evitar que  o 
indivíduo enverede pelo caminho da criminalidade e venha a incrementar a população carcerária 
brasileira, frise-se, a quarta maior do mundo.
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