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“A prisão não são as grades, 

e a liberdade não é a rua; existem 

homens presos na rua e livres na 

prisão. É uma questão de 

consciência.” 

Mahatma Gandhi 



 

RESUMO 

 

 

Desde sua origem, o sistema penitenciário brasileiro traz consigo diversos problemas 

crônicos como a superlotação, precariedade estrutural e a falta de treinamento adequado 

dos servidores, terreno fértil que propiciou o surgimento de um dos mais graves e 

preocupantes problemas da sociedade atual: as “Facções Criminosas”. No contexto de 

um sistema penitenciário estadual falido e da premente necessidade de desarticular tais 

organizações criminosas, a partir do isolamento de presos altamente perigosos, o Estado 

brasileiro propôs a criação de um Sistema Penitenciário Federal – SPF, atribuindo sua 

gestão ao Departamento Penitenciário Nacional, órgão do Ministério da Justiça – 

Depen/MJ. Diante disso, o trabalho acadêmico buscou identificar em que medida o 

modelo de custódia adotado pelo SPF poderia contribuir para amenizar os graves 

problemas existentes atualmente no sistema carcerário estadual. Inicialmente, abordou-

se o histórico brasileiro que levou ao surgimento desse Sistema modelo de 

aprisionamento, bem como as normas que o consubstanciou. Por conseguinte, foram 

discutidos os aspectos positivos e negativos dentro da gestão do SPF, e em que medida 

os objetivos institucionais almejados são alcançados. Desse modo, o presente trabalho 

se propõe a realizar uma análise crítica da gestão do SPF, sob o foco da segurança 

pública, que é vista como prioridade número um dentro desse Sistema cuja finalidade 

precípua é a ressocialização dessas pessoas. Finalmente, os resultados desse estudo 

apontam para a possibilidade de expansão, ainda que parcial, do modelo adotado no 

SPF ao sistema carcerário convencional. 
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SUMMARY 

 

 

Since its origins, the Brazilian prison system brings in itself many chronic  problems 

such as overcrowding, structural instability and  lack of proper training of public 

servers, fertile ground to one of the most serious and troubling problems of the present 

society: "Criminal Factions ". In the context of a failed state prison  system and the 

urgent need to dismantle these criminal organizations, through the isolation of highly 

dangerous prisoners, the Brazilian government proposed the creation of a National 

Prison Department (Sistema Penitenciário Federal – - SPF), assigning its management 

to the National Penitentiary Department, organ the Ministry of Justice adopted by the 

SPF could effectively  address  the serious problems currently existing in the state 

prison system.  Initially we present the historical perspective that led to the emergence 

of this entrapment model system, and the rules that embodied it. The positive and 

negative aspects of  management within the SPF, and to what extent the desired 

institutional objectives are achieved have been discussed. Thus, this study aims to 

conduct a review of SPF management, under the focus of public security, which is seen 

as the number one priority within that system whose main purpose is the rehabilitation 

of the prison population. Finally, the results of this study point to the possibility of this 

 model of  the SPF  being incorporated by the conventional prison system. 
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8 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho acadêmico tem como objetivo realizar uma análise crítica 

sobre o modelo de gestão do Sistema Penitenciário Federal, que teve sua 

regulamentação a partir do advento do Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro de 2007 

(com previsão sobre a organização, finalidade, características e estrutura dos 

estabelecimentos penais federais), com destaque à relação existente entre segurança 

pública e ressocialização do preso submetido a este regime especial. 

Entretanto, vale informar que o Sistema Penitenciário Federal foi previsto em 

1984, pela Lei de Execução Penal – LEP (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984), 

conforme consta em seu artigo 86. A autorização constante da LEP para que, no 

interesse da segurança pública, a pena seja executada em local diverso daquele em que o 

crime foi cometido permitiu a criação do Sistema Penitenciário Federal, com destinação 

para presos constituintes de lideranças criminosas, que precisavam ser isolados, e 

também uma opção de execução da pena para os condenados pela Justiça Federal. 

Cerca de 22 anos após a LEP, foi editada a Portaria MJ nº 156, de 06 de 

fevereiro de 2006, a qual regulamentou o Decreto nº 5.535, de 13 de setembro de 2005, 

o que fez menção ao Sistema Penitenciário Federal ainda como Coordenação-Geral. E, 

em 2006, o Decreto nº 5.834 trouxe o status de Diretoria. 

Para tanto, tem-se como ponto de partida a história do sistema prisional 

brasileiro, bem como o atual cenário jurídico-carcerário do Brasil no âmbito estadual e 

federal, com especial enfoque na eficácia, eficiência e efetividade desse sistema, na 

concretização das políticas de segurança pública e, por conseguinte, a garantia da ordem 

pública. 

É de amplo conhecimento o fato de que o sistema prisional brasileiro vivencia, 

nos dias de hoje, uma verdadeira crise, consubstanciada na explosão demográfica da 

população carcerária, da falta de investimento em infraestrutura de presídios, 

tecnologia, gestão, capacitação e qualificação de agentes penitenciários, assim como das 

péssimas condições de encarceramento do preso e, sobretudo, no surgimento de 

poderosas organizações criminosas, dentre vários outros motivos. Em decorrência, nota-

se o fracasso do propósito mais sublime desse sistema, qual seja, a garantia da ordem 

pública através de políticas de segurança pública, não apenas repressiva, mas também 

ressocializadora do preso. 



 

9 Nesse contexto, o Sistema Penitenciário Federal criado com objetivos 

específicos de combate ao crime organizado e se apresenta como alternativa de 

recuperação de controle e estabilização do combalido sistema estadual. 

Diante das controvérsias que permeiam o assunto, e das dificuldades jurídicas e 

sociais de se aplicar, na prática, programas que, por um lado, tornem efetivas as 

políticas de segurança e ordem públicas, mas sem sacrificar a ressocialização do preso, 

surge então o questionamento: o modelo de gestão e regime de cumprimento da pena 

aplicado no Sistema Penitenciário Federal pode ser uma solução para o caos vivido 

atualmente no sistema prisional brasileiro na esfera estadual?  

A prioridade número um do Sistema Penitenciário Federal é a garantia da 

segurança pública, sem, contudo, deixar de garantir os direitos fundamentais, como a 

integridade física e emocional do preso, os direitos individuais, além de assistências 

material, à saúde, educacional, jurídica e social, ações que contribuem expressivamente 

para a ressocialização do preso sob custódia em regime disciplinar mais rigoroso, 

durante o cumprimento da pena, e por consequência lógica, atendem a determinação 

legal da Lei de Execuções Penais
1
. 

O presente estudo prezou pela verificação de doutrinas e artigos jurídicos, assim 

como normativos institucionais, utilizando-se também de dispositivos legais, em 

específico, a Constituição Federativa do Brasil de 1988, a Lei de Execução Penal de 

1984, o Código Penal Brasileiro de 1940, o Código de Processo Penal de 1941 e 

legislação complementar condizente ao tema.  

Complementarmente, foram apresentados dados e informações extraídos de 

relatórios elaborados e supervisionados pelo Departamento Penitenciário Nacional – 

DEPEN – referentes à implementação de ações e operações do Departamento que 

objetivam colher metas e diretrizes do Órgão. Também foram incluídos dados e 

informações compiladas de entrevistas realizadas com alguns ocupantes de cargos da 

Diretoria dentro do SPF, atuais e passados. 

Quanto ao procedimento metodológico, registre-se que foi usado o método 

dedutivo, ainda na fase de investigação. 

                                                
1 http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/sistema-penitenciario-federal-1/tratamento-penitenciario/tratamento. Acesso: 
15 de janeiro de 2016. 



 

10 A pesquisa foi bibliográfica, interpretando-se tanto os textos doutrinários quanto 

os legais, pois conforme ensina PASOLD (2007, P.104), tal método consiste em 

"estabelecer uma formulação geral e, em seguida buscar as partes do fenômeno de modo 

a sustentar a formulação geral". 

Visando uma melhor compreensão do tema, dividiu-se a pesquisa em três 

capítulos. No primeiro, foi realizada uma análise breve sobre o histórico do sistema 

prisional brasileiro e sobre o Sistema Penitenciário Federal, o surgimento de normas 

legais que regulamentam o processo de execução da pena, tais como o Código Penal de 

1940 e a Lei de Execução Penal de 1984, além de demonstrar em que contexto político 

o Sistema Penitenciário Federal passou a vigorar, atendendo determinações pré-

existentes em nossos normativos, efetivando-se com a inauguração da primeira unidade 

prisional federal em Catanduvas, no Paraná, em junho de 2006. 

Já no segundo capítulo, foi explanado sobre o modelo adotado nas unidades 

prisionais federais de segurança máxima, bem como a estrutura, rotina e funcionalidade 

destas, sobre os direitos e deveres dos presos em conformidade com a legislação 

aplicável, levando em consideração a necessidade de adequação dessas garantias com a 

realidade atual da política criminal, no que concerne ao cumprimento da pena 

propriamente dita e às políticas para promover a reinserção social do preso. 

Finalmente, no terceiro capítulo, reflexões sobre os principais desafios 

enfrentados na gestão pública do Sistema Penitenciário Federal são apresentados, bem 

como os resultados obtidos, que atestam que o SPF é um diferencial no sistema 

brasileiro, sugerindo-se, ao final, sua ampliação, desde que adaptado à realidade e 

regionalidade de cada estado. 



 

11 1 O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO BRASIL  

 

1.1 O SURGIMENTO DO SISTEMA PRISIONAL 

 

A primeira prisão brasileira, mencionada na Carta Régia de 1769, foi uma Casa 

de Correção no Rio de Janeiro, seguida de outra cadeia construída em São Paulo, entre 

1784 e 1788
2
. 

Surge, dessa forma, a necessidade de apresentar não só ao preso, como também 

a toda sociedade, que o Estado punia o que considerava incorreto. A prisão passou a 

educar não só a quem perdeu a liberdade, mas a quem não desejava perdê-la, ou seja, a 

sociedade foi atingida de forma indireta pela punição dos agentes cometedores de atos 

ilícitos e reprimíveis
3
. 

Assim, a intenção da criação das penitenciárias passa não mais a ser unicamente 

a punição ou a exclusão social, mas sim a educar o indivíduo que cometeu um ato 

contrário à conduta social e reprimível pelo Estado. 

 Juridicamente, a discussão sobre o aprisionamento considera dois marcos. A 

Constituição de 1824 foi o primeiro, a qual determinou que as cadeias fossem seguras, 

limpas e bem arejadas, havendo separação dos réus segundo a natureza dos crimes e de 

suas circunstâncias (parágrafo XXI do artigo 179)
4
. Eliminou os açoites, a marca de 

ferro e todas as penas cruéis. 

O segundo marco é o Código Criminal de 1830, o qual fixou as penas de prisão 

com trabalho (como majoritária) e de prisão simples para todos os tipos de crimes 

cometidos. Desta feita, as funções das prisões foram redefinidas tornando-se não apenas 

um lugar de passagem à espera da sentença que poderia ser aplicada como multa, 

degredo, trabalhos públicos ou morte, mas tomando um importante lugar na organização 

da sociedade brasileira na segunda metade do século XIX, pois aqui surgem as prisões 

com celas individuais, oficinas de trabalho e uma estrutura própria destinada à pena do 

recluso.  

                                                
2 SILVA MATTOS. J. da. Reforma Penitenciária: passado e presente. Lisboa: Sousa Neves, 1885. 
3 SILVA MATTOS. J. da. Reforma Penitenciária: passado e presente. Lisboa: Sousa Neves, 1885. 
4 História das prisões no Brasil, volume 1, organização de Clarissa Nunes Maia... [et al.].  – Rio de Janeiro: Rocco, 2009, (p. 287). 



 

12 O código penal de 1890 estabeleceu novas modalidades de prisão, 

considerando que não haveria mais penas perpétuas e coletivas, limitando-se às penas 

restritivas de liberdade individual a, no máximo, trinta anos, com a prisão celular, 

reclusão, prisão com trabalho obrigatório e prisão disciplinar
5
. Entretanto, cabe salientar 

que, apesar das mudanças jurídicas, não havia nenhuma proposta de organização ou 

instituição que servisse para contemplar as decisões da nova lei. 

Os estudos mostram que já no início do século XX, a prisão fez surgir algumas 

variações da pena com a intenção de melhorar o controle da população carcerária. 

Surgiram ainda tipos modernos de prisões adequadas à situação pessoal do preso, a 

partir de categoriais criminais, tais como os contraventores, os menores, os processados, 

os loucos e as mulheres. No entanto, o isolamento dos presos por categorias criminais 

entrou em crise com o dia a dia da realidade carcerária, impossibilitando, de certo 

modo, a sua aplicação.  

 

1.2 O CAOS DO SISTEMA PRISIONAL E SUA BIPARTIÇÃO 

 

No Brasil, durante a década de 1990 até os primeiros anos do século XXI, 

houve um agravamento das condições subumanas dentro do sistema prisional brasileiro 

que provocaram rebeliões em diversas unidades prisionais em vários estados da 

federação, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 

Alagoas e Pernambuco, o que deixava claro o poder que as facções criminosas exerciam 

dentro do sistema carcerário. 

O conjunto de rebeliões ocorridas no estado de São Paulo, em maio de 2006, 

envolvendo aproximadamente uma centena de estabelecimentos prisionais, entre 

penitenciárias, cadeias públicas e FEBENS, expôs o caos do Sistema Penitenciário 

Brasileiro. Além da revolta dentro das penitenciárias, o crime organizado promoveu 

uma série de ataques externos com o objetivo de aterrorizar a sociedade. 

Ao que se sabe, todos os ataques e rebeliões foram organizados pelo Primeiro 

Comando da Capital – PCC, facção criminosa criada em 1993, no presídio de Taubaté, 

supostamente, em oposição aos abusos e violências que sofriam no sistema carcerário. 

                                                
5 GARBELINI, S. M. Arquitetura prisional, a construção de penitenciárias e a devida execução penal. Ciências Penais/ UFG, 2004. 



 

13 Segundo as estatísticas oficiais publicadas, houve, ao todo, 294 ataques do PCC, 

incluindo 136 dirigidos contra a polícia, 82 ônibus incendiados, 59 ataques contra 

residências de policiais, ataques a bancos, supermercados e uma estação de metrô. O 

número oficial de mortes foi de 246, incluindo 123 suspeitos e 41 policiais, mais da 

metade destes fora do horário de serviço
6
. 

Para a população do país, os ataques de maio de 2006 demonstraram a presença 

das organizações criminosas dentro das penitenciárias, entretanto, em contrassenso ao 

imaginado, as organizações criminosas não se estabeleceram nos morros e favelas do 

Brasil para depois nas penitenciárias, mas percorreram o caminho inverso. 

A partir da década de sessenta, o presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande/RJ, 

se tornou o destino dos mais perigosos criminosos do Rio de Janeiro
7
. Já na década de 

setenta, durante a ditadura militar, além de presos comuns, o presídio de Ilha Grande 

abrigou presos políticos e aqueles enquadrados pela Lei de Segurança Nacional (LSN). 

O assalto a banco financiou ações de militâncias políticas contra o regime 

militar, por este motivo, a lei previu tratamento diferente para militantes contrários à 

ditadura e teve como objetivo inibir rebeliões contra os militares. Os presos políticos e 

outros que praticassem os crimes da LSN ficaram reclusos no “Fundão” (apelido do 

pavilhão D), uma área daquele presídio. Estes não tinham direito a banho de sol e não 

dispunham de comida e roupas suficientes
8
. 

Foi da infeliz miscelânea de presos políticos e comuns que surgiu a “Falange 

Vermelha”, posteriormente conhecida como “Comando Vermelho”.
9
 Até o encontro 

com os presos políticos, que agiam com técnicas de guerrilha na luta contra a ditadura 

militar, os indivíduos presos pela LSN eram apenas assaltantes de bancos reunidos em 

grupos pequenos sem uma organização em larga escala, e por vezes sem nenhuma 

organização. O Comando Vermelho foi criado com o intuito de proteger os presos do 

Presídio Cândido Mendes, e após dividirem a mesma ala do presídio, os presos da LSN 

                                                
6 Relatório da Anistia Internacional para o Brasil: De los autobuses en llamas a los caveirões”: la búsqueda de seguridad humana. 
Disponível em: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR19/010/2007/es/1d19ec80-d39c-11dd-a329-

2f46302a8cc6/amr190102007es.pdf. Acesso em 29 jul. 2015. 
7 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.aperj.rj.gov.br/g_inst_ penal_cand_mendes.htm. Acesso 
em 29 jul. 2011 
8 AMORIM, Carlos. CV-PCC: a irmandade do crime. 10º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
9 SOUZA, Caco. 400 contra 1 – Uma História do Crime Organizado. [filme-vídeo]. Direção de Caco Souza. Rio de Janeiro, Globo 
Filmes, 2010. DVD, 98 min, color. 



 

14 perceberam que poderiam aumentar os lucros e a eficiência dos assaltos, utilizando-se 

das técnicas compartilhadas por seus “colegas” de cárcere
10

. 

No presídio de Ilha Grande havia diversas “falanges” que se enfrentavam e 

conseguiam equilibrar as forças na Penitenciária de forma que nenhuma detinha o 

controle do instituto penal, entretanto, uma das falanges conhecida por “Falange Jacaré” 

começou a impor terror entre os presos, cometendo estupros, roubos e homicídios, 

maneira pela qual conseguiu se impor perante as demais
11

. 

Neste momento, o preso William da Silva Lima, o “Professor” (a quem é 

atribuída a criação do Comando Vermelho), sob o lema: PAZ, JUSTIÇA E 

LIBERDADE, insatisfeito com a violência imposta pela “Falange Jacaré” e a inércia da 

Direção do Presídio Cândido Mendes, a quem os presos atribuíam desrespeito aos 

direitos humanos, tratamento degradante, falta de remédios e frequentes agressões 

físicas, decidiu agir. Naquela ocasião, foram assassinados seis líderes da “Falange 

Jacaré” (que posteriormente passou a se denominar “Terceiro Comando”), e a “Falange 

Vermelha” tomou, assim, o controle do presídio, instituindo suas regras de 

“comportamento”. Ainda presos, os membros do “Comando Vermelho” começaram a se 

organizar para o financiamento das necessidades básicas dos reclusos, articulando 

também diversas fugas
12

. 

Na década de oitenta, diversos fundadores do “Comando Vermelho” morreram 

ou desapareceram e alguns desses presos permaneceram. Entretanto, o perfil dos presos 

de hoje é diferente dos de 40 anos atrás, uma vez que, naquela época, as quadrilhas 

assaltavam bancos para gastar o dinheiro aleatoriamente e para financiar as atividades 

da militância - no caso dos presos políticos -, contudo, atualmente, o “Comando 

Vermelho” funciona como uma empresa do tráfico, que emprega o lucro para aumentar 

o poder bélico, traficando armas e drogas, e se valer do poder econômico para financiar 

partidos políticos e candidatos. 

Em 1993, uma investigação do Departamento de Investigações Criminais 

(DEIC) de São Paulo encontrou indícios de que o Comando Vermelho – CV- estaria 

                                                
10 CAVALCANTI, Alexandra. “Comando Vermelho na telona”. Disponível em: http://www.orm.com.br/projetos/oliberal 
/interna/?modulo=248&codigo=474517. Acesso em 29 nov. 2010 
11 AMORIM, Carlos. CV-PCC: a irmandade do crime. 10º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.  
12 http://www.ilhagrandehumanidades.com.br/sites/default/files/A%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20da%20Vila%20-
%2027%C2%AA%20ed.pdf 



 

15 atuando no estado, o CV seria o responsável por assaltos a bancos e lavagem de 

dinheiro do tráfico na capital paulista, por meio da aquisição de postos de gasolina e 

casas lotéricas. O Jornal Folha de São Paulo publicou, em março daquele ano, uma 

matéria com o título “Comando Vermelho Invade SP”, na qual afirmava que a facção 

criminosa havia se instalado em São Paulo definitivamente
13

. 

Comprovadamente uma das táticas das facções criminosas para a manutenção 

do domínio é conquistar as comunidades em que estão instaladas. Os “donos” dos 

morros oferecem aos moradores da comunidade o que o Estado não concede, como 

alimentos, roupas e diversão, com isso, eles ganham admiração e respeito dos 

moradores que demonstram a fidelidade, escondendo os “soldados” do tráfico e até 

mesmo avisando os traficantes da presença da polícia. 

Seguindo este pensamento, os grupos como o CV e o PCC conseguem a cada 

dia aumentar os adeptos, principalmente nas penitenciárias do país. Proteção, ajuda 

financeira às famílias, além de advogados, são suas moedas de troca, o que 

fundamentou sua criação em 1993. 

Conforme mencionado anteriormente, o Primeiro Comando da Capital – PCC -

, ou como os detentos gostam de chamar “Partido do Crime”, foi criado em 1993 na 

Casa de Custódia de Taubaté, pelos presos José Márcio Felício, o “Geleião” ou 

“Geléia”, e César Augusto Roriz, o “Cesinha”, sendo que, segundo a repórter Fátima de 

Souza da TV Bandeirantes, o nome da organização criminosa surgiu do aproveitamento 

do nome do time de “Cesinha” e “Geléia” na penitenciária, o “Comando da Capital”.
14

 

O Primeiro Comando da Capital também é identificado por uma sequência numérica: 

“15.33”, pois a letra “P” é a décima quinta do alfabeto, e a letra “C” é a terceira. Esse 

código era usado para que a facção não fosse identificada na comunicação dos presos. 

Dias depois, as ideias dos presos foram transcritas para um papel originando o 

“Estatuto”, que contém os “ideais”, as regras de conduta e as punições, estas últimas 

aplicadas principalmente aos traidores. Com as penitenciárias superlotadas e a ausência 

do Estado no cumprimento da Lei de Execuções Penais, o “Estatuto” surgiu como 

possibilidade de segurança para os presos que eram por vezes estuprados, assassinados, 

                                                
13 AMORIM, Carlos. CV-PCC: a irmandade do crime. 10º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
14 SOUZA, Fátima. PCC: A FACÇÃO. São Paulo: Record, 2007. 



 

16 roubados por presos mais fortes e espancados pelos carcereiros. O Estatuto contém 

dezesseis parágrafos numerados e um epílogo formado por três parágrafos em que 

declaram sua força, seu lema e sua união ao “Comando Vermelho”
15

, conforme 

transcrito a seguir: 

 

ESTATUTO DO PCC: 

1. Lealdade, respeito, e solidariedade acima de tudo ao Partido  

2. A Luta pela liberdade, justiça e paz  

3. A união da Luta contra as injustiças e a opressão dentro das prisões  

4. A contribuição daqueles que estão em Liberdade com os irmãos dentro 

da prisão através de advogados, dinheiro, ajuda aos familiares e ação de 

resgate  

5. O respeito e a solidariedade a todos os membros do Partido, para que 

não haja conflitos internos, porque aquele que causar conflito interno dentro 

do Partido, tentando dividir a irmandade será excluído e repudiado do 

Partido.  

6. Jamais usar o Partido para resolver conflitos pessoais, contra pessoas de 

fora. Porque o ideal do Partido está acima de conflitos pessoais. Mas o 

Partido estará sempre Leal e solidário à todos os seus integrantes para que 

não venham a sofrerem nenhuma desigualdade ou injustiça em conflitos 

externos.  

7. Aquele que estiver em Liberdade "bem estruturado" mas esquecer de 

contribuir com os irmãos que estão na cadeia, serão condenados à morte 

sem perdão  

8. Os integrantes do Partido tem que dar bom exemplo à serem seguidos e 

por isso o Partido não admite que haja assalto, estupro e extorsão dentro do 

Sistema.  

9. O partido não admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calúnia, egoísmo, 

interesse pessoal, mas sim: a verdade, a fidelidade, a hombridade, 

solidariedade e o interesse como ao Bem de todos, porque somos um por 

todos e todos por um.  

10. Todo integrante tem que respeitar a ordem e a disciplina do Partido. 

Cada um vai receber de acôrdo com aquilo que fez por merecer. A opinião 

de Todos será ouvida e respeitada, mas a decisão final será dos fundadores 

do Partido.  

11. O Primeiro Comando da Capital PCC fundado no ano de 1993, numa 

luta descomunal e incansável contra a opressão e as injustiças do Campo de 

concentração "anexo" à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, tem 

como tema absoluto a "Liberdade, a Justiça e Paz".  

12. O partido não admite rivalidades internas, disputa do poder na 

Liderança do Comando, pois cada integrante do Comando sabe a função que 

lhe compete de acordo com sua capacidade para exercê-la.  

13. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra 

novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de 

Detenção em 02 de outubro de 1992, onde 111 presos foram covardemente 

assassinados, massacre este que jamais será esquecido na consciência da 

sociedade brasileira. Porque nós do Comando vamos mudar a prática 

carcerária, desumana, cheia de injustiças, opressão, torturas, massacres nas 

prisões.  

14. A prioridade do Comando no montante é pressionar o Governador do 

Estado à desativar aquele Campo de Concentração " anexo" à Casa de 

                                                
15 SOUZA, Fátima. PCC: A FACÇÃO. São Paulo: Record, 2007. 



 

17 
Custódia e Tratamento de Taubaté, de onde surgiu a semente e as raízes do 

comando, no meio de tantas lutas inglórias e a tantos sofrimentos atrozes.  

15. Partindo do Comando Central da Capital do KG do Estado, as diretrizes 

de ações organizadas simultâneas em todos os estabelecimentos penais do 

Estado, numa guerra sem trégua, sem fronteira, até a vitória final.  

16. O importante de tudo é que ninguém nos deterá nesta luta porque a 

semente do Comando se espalhou por todos os Sistemas Penitenciários do 

estado e conseguimos nos estruturar também do lado de fora, com muitos 

sacrifícios e muitas perdas irreparáveis, mas nos consolidamos à nível 

estadual e à médio e longo prazo nos consolidaremos à nível nacional. Em 

coligação com o Comando Vermelho - CV e PCC iremos revolucionar o país 

dentro das prisões e nosso braço armado será o Terror "dos Poderosos" 

opressores e tiranos que usam o Anexo de Taubaté e o Bangú I do Rio de 

Janeiro como instrumento de vingança da sociedade na fabricação de 

monstros.  

17. Conhecemos nossa força e a força de nossos inimigos Poderosos, mas 

estamos preparados, unidos e um povo unido jamais será vencido. 

LIBERDADE! JUSTIÇA! E PAZ! 

O Quartel General do PCC, Primeiro Comando da Capital, em coligação 

com Comando Vermelho CV 

UNIDOS VENCEREMOS 

Como se extrai do texto acima, e foi constatado nas rebeliões de 2006, o 

sistema penitenciário brasileiro foi criador de dois “monstros” (CV e PCC) que, no 

presente momento, estão obstinados a se unir e formar uma Quimera (figura mística 

surgida na Grécia durante o século VII a.C.. A versão mais conhecida da lenda a 

descreve como um monstro assustador, fruto da união entre Equidna e Tifon, duas 

criaturas de aparência terrível e apavorante), capaz de mobilizar as massas carcerárias e 

das favelas e enfrentar o Estado em demonstrações de indiferença às leis do país, 

ousadia e força. 

O sistema penitenciário do Brasil é um dos mais degradantes do mundo, uma 

vez que há mais encarcerados do que vagas efetivas, fato constatado em diversos 

relatórios do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, além 

das situações humilhantes e desumanas
16

. 

A situação infame por que passam os presidiários nas penitenciárias estaduais 

do país alimentam as organizações criminosas com integrantes que estão dispostos a 

tudo para mostrar a situação a que estão submetidos. Não obstante o tratamento 

penitenciário nacional ser ineficiente, com os índices de reincidência criminal altíssimos 

                                                
16 Disponível em: 

http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJE9614C8CITEMIDA5701978080B47B798B690E484B49285PTBRIE.htm. Acesso em 
1º agosto de 2015. 



 

18 e a impossibilidade de uma execução penal eficiente por falta de estrutura física (e até 

de interesse estatal), o “PCC” manobra presidiários e ex-presidiários para alcançar 

outros objetivos, que não os constantes do seu lema – LIBERDADE! JUSTIÇA! E 

PAZ! –, mas, como nos ataques de maio de 2006, implantar o terror, assassinando 

policiais, agentes penitenciários, bombeiros e outras pessoas que estivessem em seu 

caminho, além da execução do mais lucrativo intento que é o tráfico de drogas, que 

fornece subsídio para compras de armas, corrupção de agentes do Estado e até de 

políticos. 

O sistema penitenciário estadual está “sucateado”, não passando de um 

“depósito” de criminosos, combinado com pessoal mal treinado (ou sem treinamento 

algum), e salários ínfimos que favorecem a corrupção por parte dos servidores e 

empregados (em algumas penitenciárias do país, os funcionários são terceirizados). 

Em resposta às rebeliões comandadas pelo “PCC”, o Governo Federal decidiu 

implantar o Sistema Penitenciário Federal (SPF), que estava previsto na Lei de 

Execuções Penais de 1984, mas que até o ano de 2006 não havia sido implementado. O 

SPF foi idealizado para ser o paradigma da execução penal no país, e além de garantir o 

cumprimento da Lei de Execuções Penais, ainda objetiva extinguir as rebeliões nos 

estabelecimentos prisionais estaduais, isolar os líderes de facções e viabilizar que estes 

cumpram suas penas sem possibilidade de fugas ou ainda de assassinatos. 

 

1.3 NASCE O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 

 

Conforme já mencionado, o Sistema Penitenciário Federal foi previsto em 

1984, conforme disposto no artigo 86, § 1º, da lei federal nº 7.210 (LEP), sendo 

concretizado apenas no ano de 2006, quando o Governo Federal proporcionou à 

sociedade a oportunidade do combate eficaz à criminalidade no país, após o início de 

uma nova política de segurança pública, somada às manifestações de afronta ao Estado 

de Direito promovidas por facções criminosas como já demonstrado (embora não seja 

reconhecida oficialmente como impulso para a criação). 

Tal Sistema fora criado e estruturado (anexo 1) como mais uma ferramenta de 

combate ao crime organizado, com o objetivo de custodiar e segregar os presos da mais 



 

19 alta periculosidade, aqueles com potencialidade de comprometer a ordem e a segurança 

da região onde cumprem pena. 

De acordo com informações oficiais do DEPEN/MJ, disponibilizadas no site 

oficial do Ministério da Justiça
17

, o Sistema Penitenciário Federal foi criado para operar, 

inicialmente, em cinco estabelecimentos prisionais, conforme tabela a seguir: 

Tabela 1- Configuração do Sistema Penitenciário Federal (DEPEN 2013) 

Região Nº Estab. Capacidade Localização Situação 

Norte 01 208 Porto Velho/RO Inaugurada em 19/06/2009 

Nordeste 01 208 Mossoró/RN Inaugurada em 03/07/2009 

Centro Oeste 01 208 Campo Grande/MS Inaugurada em 21/12/2006 

Centro Oeste 01 208 Brasília/DF Em construção 

Sul 01 208 Catanduvas/PR Inaugurada em 23/06/2006 

Total 05 1.040   

 

E está distribuído da seguinte forma: 

 

 
Figura 1 - Distribuição do Sistema Penitenciário Federal (CGTP/DEPEN 2013). 

 

No entanto, atualmente, apenas quatro presídios federais de segurança máxima 

estão em operação, com a unidade do Distrito Federal em fase de conclusão. 

Seguindo no contexto histórico das normas, a ideia de estabelecimento 

prisional federal está firmada no Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, que 

instituiu o Código Penal Brasileiro. O conteúdo deste dispositivo, especificamente no 

seu Título V, Seção I, artigo 29, § 3º, determinava que "as penas de reclusão e de 

detenção impostas pela justiça de um Estado podem ser cumpridas em estabelecimento 

de outro Estado ou da União". 

                                                
17 www.justica.gov.br. 



 

20 Com a edição da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que regulamentou a 

organização da Justiça Federal de primeira instância e criou o Conselho da Justiça 

Federal, buscou-se disciplinar a custódia de presos à disposição da Justiça Federal. A 

referida norma dispõe, em seu artigo 85, que "enquanto a União não possuir 

estabelecimentos penais, a custódia de presos à disposição da Justiça Federal e o 

cumprimento de penas por ela impostas far-se-ão nos dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios”. 

Assim, os estabelecimentos penais da União foram destinados aos presos 

classificados, segundo critérios legais, de alta periculosidade, cuja permanência em 

presídios estaduais coloque em risco a ordem ou incolumidade pública. Portanto, o 

quantum da condenação não é critério preponderante para destiná-lo a uma penitenciária 

dessa qualidade, mas sim o seu perfil, tendo-se como foco a periculosidade. 

Com a criação da Lei de Execuções Penal (LEP), Lei nº 7.210, do ano de 1984, 

conforme artigo 72, parágrafo único, foi conferido ao DEPEN a competência exclusiva 

para gerenciar e fiscalizar as Penitenciárias Federais, além da coordenação e supervisão 

destes estabelecimentos penais e de internamento federais. 

Com a edição da Lei nº 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos, em 

conformidade com o artigo 5º, XLIII da CF/88, é reafirmada a necessidade de que os 

estabelecimentos federias fossem realidade. Conforme disposto no artigo 3º da referida 

lei que diz: “a União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, 

destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja 

permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública”. 

Portanto, a criação do Sistema Penitenciário Federal consubstancia a 

regulamentação do artigo 86, §1º da Lei nº 7.210 de 11/07/1984, que aduz: "a União 

Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para 

recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança 

pública ou do próprio condenado". 



 

21 2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO FEDERAL  

 

No Sistema Penitenciário Federal, a execução penal não se limita apenas às 

finalidades declaradas na Lei de Execução Penal
18

. Consoante o artigo 3º do 

regulamento Penitenciário Federal, Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro de 2007, in 

verbis: 

Os estabelecimentos penais federais de segurança têm por finalidade 

promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos 

presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da 

segurança pública ou do próprio preso.  

Além disso, as características para recolhimento nesses estabelecimentos 

devem se enquadrar em pelo menos um dos requisitos traçados pelo Decreto nº 6.877, 

de 18 de junho de 2009, o qual veio regulamentar a Lei nº 11.671, de 08 de maio de 

2008, que dispõe sobre a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de 

segurança máxima ou a sua transferência para aqueles estabelecimentos.  

Nessa diretriz, entende-se que a principal competência do Sistema 

Penitenciário Federal – SPF - é o isolamento e a neutralização da influência dos presos 

envolvidos no crime organizado, com a finalidade de apoiar a execução penal realizada 

pelos Estados Federados em situações de crise. Portanto, uma das principais finalidades 

do SPF é colaborar com a segurança pública qualitativamente e não quantitativamente. 

De acordo com o artigo 12 do Decreto nº 6.049/2007, a Diretoria do SPF é a 

responsável pela gestão e fiscalização dos estabelecimentos penais federais e tem na sua 

estrutura a Coordenação-Geral de Inclusão, Classificação e Remoção, Coordenação-

Geral de Informação e Inteligência Penitenciária, Corregedoria-Geral do Sistema 

Penitenciário Federal, Ouvidoria, Coordenação-Geral de Tratamento Penitenciário e 

Saúde. E compete a esta Diretoria: 

 promover a execução da política federal para a área penitenciária;  

 coordenar e fiscalizar os estabelecimentos penais federias;  

                                                

18 A LEP (Lei 7.210/84) prega que a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. 



 

22 
 custodiar presos, condenados ou provisórios, de alta periculosidade, 

submetidos a regime fechado, zelando pela correta e efetiva aplicação das 

disposições exaradas nas respectivas sentenças;  

 promover a comunicação com órgãos e entidades ligados à execução 

penal e, em especial, com Juízos Federais e as Varas de Execução Penal do 

País;  

 elaborar normas sobre direitos e deveres dos internos, segurança das 

instalações, diretrizes operacionais e rotinas administrativas e de 

funcionamento das unidades penais federais;  

 promover a articulação e a integração do Sistema Penitenciário Federal 

com os demais órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de 

Segurança Pública, promovendo o intercâmbio de informações e ações 

integradas;  

 promover assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa aos presos condenados ou provisórios custodiados em 

estabelecimentos penais federais;  

 planejar as atividades de inteligência do Departamento, em consonância 

com os demais órgãos de inteligência, em âmbito nacional;  

 propor ao Diretor-Geral os planos de correições periódicas; e  

 promover a realização de pesquisas criminológicas e de classificação dos 

condenados. 

 

2.1. AS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS 

 

Em 2006, foram inauguradas as duas primeiras Penitenciárias Federais de 

Segurança Máxima Especial brasileira, nas cidades de Catanduvas/PR (anexo 2) e em 

Campo Grande/MS (anexo 3). E em 2009, mais duas unidades foram inauguradas nas 

cidades de Porto Velho/RO (anexo 4) e Mossoró/RN (anexo 5), sendo que o objetivo 

inicial do projeto do Sistema se consolidará com a construção da quinta Penitenciária 

Federal que está em processo de construção no Distrito Federal, cujas obras estão em 

andamento, desde o primeiro semestre de 2012
19

. 

A um custo individual de aproximadamente R$ 35 (trinta e cinco) milhões, 

cada penitenciária tem em seu interior quatro pavilhões, chamados de vivências.  De 

forma padronizada, as unidades prisionais federais possuem 12,7 mil metros quadrados 

                                                

19 Disponível em < http://www.justica.gov.br. Acessado em novembro de 2014. 



 

23 de área construída em terrenos de 16 hectares, com capacidade para 208 (duzentos e 

oito) presos em celas individuais, divididos em quatro alas. 

Ainda estão cercadas com sofisticado sistema de alarme e monitoradas por um 

forte esquema de segurança externo e interno (anexo 6). 

É dotada de infraestrutura e equipamentos de segurança de última geração 

(anexo 7), como aparelhos de raio-x (anexo 8), de cadastro biométrico e coleta de 

impressão digital (anexo 9), detectores de metais (anexo 10), espectrômetros (anexo 11) 

e equipamentos que identificam vestígios de drogas, armas e explosivos
20

.  

As celas (anexo 12) são individuais, com metragem que respeita os padrões 

internacionais da ONU e, como são construídas em concreto puro, até a lâmpada do teto 

é protegida por blindagem de ferro. Nelas não há qualquer objeto que possa ser 

arrancado para ser usado como arma. E para se chegar a qualquer cela é necessário 

passar por 17 (dezessete) portões eletrônicos de ferro
21

. 

Vale ressaltar que, quanto à forma de execução, nos termos do artigo 11 da Lei 

nº 11.671, de 08 de maio de 2008, “a lotação máxima do estabelecimento penal federal 

não será ultrapassada”. Desta forma, por imposição legal, as celas são obrigatoriamente 

individuais e o número de presos total deverá ser mantido aquém do limite de vagas, 

sempre que possível, a fim de atender situações emergenciais. 

No ano de 2006, quando a primeira Penitenciária Federal, em Catanduvas/PR, 

estava na iminência de entrar em funcionamento, não existiam diplomas legais que 

regulamentassem a inclusão ou transferência de presos para os estabelecimentos da 

União. Então, o Conselho da Justiça Federal, através da Resolução nº 502, de 09 de 

maio de 2006, regulamentou, provisoriamente, os mencionados procedimentos, fixando 

que nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima seriam admitidos 

presos, condenados ou provisórios, de alta periculosidade, observados os rigores do 

regime fechado, quando a medida seja justificada no interesse deles próprios ou em 

virtude de risco para a ordem ou incolumidade pública. 

                                                

20 Disponível em <http;// www.justica.gov.br>. Acesso em outubro de 2015. 

21 Inaugurado o primeiro presídio federal do país. Paraná on line. Paraná, 25 de Junho de 2006. Disponível em <http:// 
www.parana-online.com.br>. Acesso em outubro de 2014. 



 

24 É importante ressaltar que os protocolos de segurança do SPF são 

normatizados em manuais que trazem a previsão das ações mais importantes do 

cotidiano carcerário federal: desde a forma de algemar o preso, de como conduzi-lo em 

qualquer situação (audiências, banho de sol, médico, etc.), até o horário de fornecimento 

das refeições, o tempo de permanência dos agentes nos diversos postos da unidade 

prisional, dentro outros procedimentos. 

Outro aspecto importante para o SPF é a utilização do Serviço de 

Monitoramento de Inteligência Penitenciária na produção de informação e 

conhecimento, como ferramenta de combate ao crime organizado. Esses resultados são 

compartilhados e executados em parceria com outros órgãos, como a Agência Brasileira 

de Inteligência (ABIN), a Polícia Federal e as Polícias Civis das unidades da federação. 

Isso reforça a importância deste modelo de Sistema para a segurança pública do país. 

Na rotina carcerária, outro item de destaque quanto à execução da pena se 

refere às assistências à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa que são 

executadas por pessoal técnico do quadro efetivo. A preocupação em garantir esses 

direitos, determinados pela Lei de Execução Penal (Lei n.º 7210-84), é reflexo de uma 

política séria e eficaz e tem representado um dos desafios para o sucesso das ações do 

SPF, tendo em vista a realidade enfrentada pelo sistema carcerário estadual.  

A complexidade que envolve a execução penal nesses estabelecimentos 

modelou a política de assistência, que objetiva a universalização dos direitos 

fundamentais e das oportunidades de desenvolvimento pessoal aos presos interessados. 

Além dessas garantias, são realizados projetos educativos e laborais para evitar a 

dessocialização da pessoa internada nessas penitenciárias.  

Outro aspecto a ser notado é o quantitativo dos agentes penitenciários federais 

e a competência dos mesmos na organização da segurança interna e externa das 

Unidades Penais e escolta de presos
22

, em contraponto à maioria dos modelos existentes 

nos Estados Federados. Atualmente, são referência para o sistema prisional de todo o 

país. 

                                                
22 Portaria nº 304, de novembro de 2009, Publicada pela Diretoria do Sistema Penitenciário Federal classificada como reservada. 



 

25 Os estabelecimentos federais já inaugurados detêm, em conjunto, capacidade 

para custodiar 832 presos. E, quando as cinco unidades estiverem concluídas, serão 

1.040 vagas disponíveis, cujas características aludem ao artigo 3º da Lei nº 

11.671/2008, assim como o Decreto nº 6.049/2007 e a Resolução CJF nº 557/2007. 

Tais atos normativos dispõem que os estabelecimentos penais federais têm por 

finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos 

presos
23

, provisórios ou definitivamente condenados, cuja inclusão se justifique no 

interesse da segurança pública ou do próprio preso
24

. Seu objetivo é custodiar, em 

regime normal ou com sujeição ao denominado regime disciplinar diferenciado (RDD), 

detentos considerados “de alta periculosidade” ou que representem “risco para a ordem 

ou incolumidade públicas”
25

. 

A arquitetura das Penitenciárias Federais brasileiras foi espelhada no modelo 

das unidades de segurança máxima norte-americanas, as “Supermax”, e estão 

localizadas em zonas desabitadas das cidades. Não há muros externos, mas sim duas 

cercas aramadas que rodeiam a área dos complexos penitenciários, cobertas por um tipo 

de arame farpado conhecido como “concertina”, repleta de lâminas afiadas que se 

agarram a qualquer pessoa, animal ou objeto que delas se aproxime
26

. 

Quatro torres elevadas de vigilância, dispostas nas extremidades do limite da 

penitenciária, são permanentemente vigiadas por agentes penitenciários fortemente 

armados, facilitando o monitoramento ao arredor do presídio. Dentro do presídio há 

quatro pavilhões com 208 celas individuais e outras 12 destinadas ao cumprimento do 

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), além de um pátio para banho de sol, 

dependências para visitas, posto médico e salas de monitoramento com mais de 240 

câmeras espalhadas por todo o complexo. 

Todos os agentes penitenciários que atuam nessas unidades são servidores 

públicos concursados e diretamente subordinados ao Ministério da Justiça, recebem 

treinamento especializado e ganham um salário bem acima da média estadual. Além 

                                                
23 KUEHNE, Maurício. Lei de Execução Penal Anotada. 5 ed., Curitiba: Juruá, 2005. 
24 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Execução Penal. Sistema Penitenciário Federal. Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ887A0EF2ITEMID0174EA9FA2624D3F969E091076FD45F5PTBRIE.htm, acessado em 

julho de 2011. 
25 MIRABETTE, Julio Fabbrini. Execução Penal: Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 11. ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.136. 
26 REVISTA VIA LEGAL. Fortalezas penais. Ano III, número 9 – set./dez. 2010. 



 

26 disso, são, em geral, designados para trabalhar em unidades distantes de sua residência. 

O rigor no treinamento, a alta remuneração e a distância de sua zona de influência 

pretendem ser uma garantia a mais contra possíveis tentativas de corrupção. (Revista 

Via Legal, 2010.p. 26) 

Um presídio federal possui celas individuais e agentes penitenciários federais 

treinados especialmente para o uso dos equipamentos de segurança de tecnologia de 

última geração. Foge do modelo tradicional do sistema penitenciário brasileiro, em fun-

ção de sua estrutura individualizada e da garantia de 24 horas de monitoramento e 

vigilância para controlar a entrada e o uso de celulares, armas e drogas, além de 

prevenir a interação potencialmente prejudicial da massa carcerária. 

Cada unidade prisional federal do SPF foi planejada para atender o que 

determina a Lei de Execuções Penais, com foco no rigor disciplinar, entretanto, e desde 

que não comprometa a segurança, privilegiando os dois outros elementos essenciais do 

sistema penitenciário: a ressocialização do assistido preso e o respeito aos direitos 

humanos. Seus custodiados são postos em celas dignas, recebem seis refeições diárias, 

além de assistência material, médica, odontológica e psicológica e têm acesso a estudo e 

trabalho. 

Ressalta-se que apesar da disciplina rígida a que se submetem os internos, 

gradualmente, a administração do SPF vem diminuindo o tempo ocioso dos seus presos 

pela ampliação de importantes benefícios, tais como a prática de atividades esportivas 

durante o horário do banho de sol, a visita regular de autoridades religiosas, atividades 

laborais e projetos de incentivo ou retomada dos estudos como o já citado projeto 

Remição pela Leitura, regulamentado pela Portaria Conjunta JF/DEPEN nº 276 de 20 

de junho de 2012, e que ganhou ampla repercussão, inclusive internacional, sendo 

levado como modelo para vários estados da federação.  

Além disso, há projetos de educação nos moldes formais da educação regular, 

que oportuniza aos analfabetos o acesso à aprendizagem da leitura e escrita, além da 

promoção do nível escolar e as parcerias firmadas com o sistema S – SENAI e SENAC 

e PRONATEC, nas ofertas dos cursos profissionalizantes, por meio dos quais é possível 

atender o maior número possível de presos que não participam das aulas, dadas 

condições impostas pela segurança. Portanto, os livros e demais materiais são entregues 



 

27 em cela e o preso pode realizar os cursos de qualificação profissional que são 

certificados e promovem também o instituto da remição da pena.  

Atualmente, todas as unidades prisionais federais trabalham em parceria com 

as secretarias de educação dos respectivos estados, que cedem seus professores para 

ministrarem aulas aos presos na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

Quanto à disposição dos presos em participar dos programas educacionais, 

observa-se que o desempenho, geralmente, é o melhor possível, tendo em vista que no 

SPF o isolamento é de 22h/dia, sendo possível sair somente para o banho de sol de 2h. 

Assim, é permitido ao preso que participa de programa educacional sair novamente da 

cela para estudar.  

Segundo relato da atual Coordenadora-Geral de Tratamento Penitenciário do 

Sistema Penitenciário Federal, existem vários casos de presos que no momento da 

inclusão no sistema se declaravam analfabetos e hoje já se encontram em níveis mais 

avançados de ensino. Ela conclui afirmando que: 

Infelizmente,  por questões ligadas a segurança e oferta educacional não tem 

como atender todos os pedidos, pois existem facções rivais que, apesar de 

estarem na mesma vivência não podem sair juntos para o pátio de sol, 

tampouco para sala de aula, o que impede que grande parte dos interessados 

fique de fora, pois as turmas são no máximo de 13 alunos e hoje temos em 

média em cada unidade uma turma de cada nível, ou seja: 01 turma de ensino 

fundamental fase i ( 1ª a 4ª série e alfabetização), 01 turma de ensino 

fundamental fase ii (5ª a 8ª) e 01 turma de ensino médio. 

Apesar da questão ressocializadora não constituir o papel central do SPF, pois 

a função precípua de sua criação constitui no isolamento repressivo e preventivo das 

lideranças criminosas de seus lugares de origem, a fim de evitar o fortalecimento do 

crime organizado, é dever do Sistema Penitenciário Federal, assim como de toda e 

qualquer unidade prisional, garantir todos os direitos que não foram afetadas pela 

sentença judicial. E é nesse sentido que o SPF visa manter a custódia, sob um regime 

rigoroso de segurança, sem, contudo, privar o preso de seus demais direitos. 

 

 



 

28 2.2. DOS ATOS NORMATIVOS E OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 

 

A despeito do aspecto mais rígido do SPF, em regra, deve se submeter ao 

mesmo regime jurídico do sistema penitenciário convencional, em especial às diretrizes 

da Lei de Execução Penal Brasileira e de legislações e normalizações dignas de 

observação: 

-       Regras Mínimas para Tratamento de Prisioneiros, Genebra, 1955, 

aditada em 1977; 

-       Código de Conduta para Responsáveis pela Aplicação da Lei _ CCEAL, 

resolução 34/160, ONU, 1979; 

-       Convenção Contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, ONU, NY, 1984; 

-       Princípios Básicos Sobre Uso da Força e Armas de Fogo (PBUFAF), 

Havana, de 27 de agosto a 07 de setembro de 1990; 

Em 2007 as penitenciárias federais passaram a ser regulamentadas pela 

Resolução nº 557 do Conselho de Justiça Federal e pelo Decreto nº 6.049, de 27 de 

fevereiro. O primeiro regulamenta os procedimentos de inclusão e de transferência de 

pessoas presas para unidades do Sistema Penitenciário Federal, “visando, 

provisoriamente, ao funcionamento emergencial dos estabelecimentos penais federais”. 

Por isso, teve sua vigência preestabelecida pelo prazo de 1 (um) ano, a partir de sua 

publicação (artigo 8 da Resolução). Já o segundo ato normativo, aprova o regulamento 

penitenciário federal, bem como a estrutura do Sistema Penitenciário Federal.  

De forma geral, ambos tratam da regulamentação específica sobre a 

organização, finalidade, características e estrutura dos estabelecimentos penais federais; 

sobre os agentes penitenciários federais; os órgãos auxiliares e de fiscalização dos 

estabelecimentos penais federais; as fases evolutivas internas, de classificação e 

individualização da execução da pena; a assistência ao preso e ao egresso; o regime 

disciplinar ordinário; as normas de aplicação do regime disciplinar diferenciado; o 

procedimento de apuração de faltas disciplinares, classificação da conduta e 

reabilitação; os meios de coerção; as visitas e a entrevista com advogado; as revistas; o 

trabalho; e contato externo. 

https://jus.com.br/tudo/penas


 

29 O que reforça um dos importantes aspectos da forma diferenciada de execução 

da pena dentro do SPF é a utilização de manuais de procedimentos como protocolos de 

segurança. 

Após, em 08 de maio de 2008, foi sancionada a Lei 11.671 que dispõe sobre a 

transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança 

máxima, substituindo as Resoluções do Conselho da Justiça Federal (502/2006 e 

557/2007). E posteriormente, tivemos a edição do Decreto nº 6.877/09, que regulamenta 

a Lei supracitada
27

. 

Em consonância com o artigo 105 do Decreto nº 6.049/2007, que determina ao 

Ministério da Justiça a responsabilidade de editar atos normativos complementares, 

foram elaboradas propostas para melhoria da dinâmica institucional e de humanização 

da pena nesses estabelecimentos, que alcançam matérias como assistências médicas, 

religiosas, visitas social e íntima, revistas, procedimentos disciplinares, dentre outros
28

. 

Entretanto, apesar de tanto esforço para resguardar o ambiente prisional dentro 

das carceragens federais de forma diferenciada, resta uma séria observação sobre a 

ausência de norma que vele pela segurança no sentido de coibir a comunicação dos 

criminosos que estão sob custódia do SPF, permitida durante a visita íntima.  

A Lei nº 11.671/2008 e o Decreto nº 6.877/2008 trouxeram previsão sobre o 

tipo diferenciado de preso que poderá ser custodiado em unidades prisionais federais e 

determina os critérios que devem ser observados para a transferência desses presos. 

Contudo, não há previsão legal para a maneira diferenciada de execução da pena, ou a 

forma de cumprir a pena, dentro do SPF. Desta forma, as Penitenciárias Federais não 

têm permissão para determinar nenhuma restrição diferenciada das que são, e podem ser 

feitas, no sistema estadual. 

Isso é um grande problema, porque o SPF recebe um preso considerado 

diferenciado e tem que usar as mesmas ferramentas e limites que estão disponibilizados 

no sistema comum. Exemplo disso é a permissão para a visita íntima, que, em razão de 

sua natureza reservada, não é abrangida pelo serviço de monitoramento da inteligência. 

                                                
27 Disponível em Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Disponível em http://www.mj.gov.br/depen  e 

www2.mp.pr.gov.br/cpdignid/dwnld/cep_b69_tf_1.doc> Acessado em 28 de maio de 2013. 
28 http://www.justica.gov.br. Acessado em novembro de 2014. 



 

30 Nesse momento, ocorre a livre comunicação dos criminosos, ocasionando prejuízos a 

segurança pública e ao que o SPF se propõe a fazer: isolamento dos criminosos de alta 

periculosidade para prevenção de crimes.  

O assunto já foi pauta em um dos encontros anuais, nos chamados WorkShops, 

onde todos os diretores do Sistema Penitenciário Federal, os Juízes Corregedores e os 

membros do Conselho de Justiça Federal, Ministério Público e Defensoria Pública, se 

reúnem para discutir assuntos afetos ao bom funcionamento dos presídios federais. Em 

um desses encontros, foi proposto pelos juízes corregedores projeto para instituir o 

Regime Penitenciário Federal, que, atualmente, aguarda aprovação da Câmara dos 

Deputados para se tornar lei. 

Segundo entendimento dos gestores do SPF, tal regime permitiria uma 

diferença efetiva entre o sistema prisional federal e o sistema prisional estadual, pois 

formalizaria normas diferenciadas para coibir a comunicação criminosa dentro das 

Penitenciárias Federais. 

 

2.3. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) VERSUS REGIME 

DISCIPLINAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL  

 

Antes de iniciar uma análise propriamente dita sobre a gestão do Sistema 

Penitenciário Federal, é importante entender as principais divergências entre os 

institutos do Regime Disciplinar Diferenciado e do Regime Disciplinar do Sistema 

Penitenciário Federal. 

O Sistema Penitenciário Federal, segundo o Decreto 6.049, de 27 de fevereiro 

de 2007, artigos 3º e 4º, tem a finalidade de executar administrativamente as medidas 

restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou definitivos, cuja inclusão se justifique 

no interesse da segurança pública ou do próprio preso
29

. 

O Regime Disciplinar Diferenciado, por sua vez, tem sua finalidade descrita na 

LEP, a sanção a um preso que cometa falta disciplinar de natureza grave, que possa 

                                                
29 Art. 3º Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de 

liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. 

Art. 4º Os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos, provisórios ou condenados, sujeitos ao regime disciplinar 
diferenciado, previsto no art. 1o da Lei no 10.792, de 1o de dezembro de 2003. 



 

31 causar a subversão da ordem e da disciplina do estabelecimento penal, e tem como 

características o recolhimento em cela individual, a visita semanal restrita quanto ao 

número de visitantes adultos, e o banho de sol de apenas duas horas diárias. 

A preocupação do legislador com a manutenção da segurança pública resta 

demonstrada na redação dos parágrafos do artigo 52 da LEP, onde se observa que 

podem ser submetidos ao RDD presos que ofereçam risco à sociedade ou participem de 

organizações criminosas, conforme apontado abaixo: 

§ 1o O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos 

provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto 

risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.  

§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso 

provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de 

envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, 

quadrilha ou bando. (grifo nosso) 

 

Observa-se ainda a aproximação entre os dois sistemas demonstrados neste 

capítulo na redação do Decreto nº. 6.877 de 18 de junho de 2009
30

, mais precisamente, 

no artigo 3º, que indica as características que um preso deve ter para ser incluído no 

Sistema Federal: 

Art. 3º  Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, 

uma das seguintes características: 

I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante 

em organização criminosa; 

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no 

ambiente prisional de origem; 

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; 

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de 

crimes com violência ou grave ameaça; 

V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição 

represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou 

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave 

indisciplina no sistema prisional de origem. 

 

Desde o momento político-social em que foram inseridos no ordenamento 

jurídico brasileiro, o Sistema Penitenciário Federal e o Regime Disciplinar Diferenciado 

estiveram em paridade e, substancialmente, se apresentam como regimes de exceção ao 

que a Lei de Execuções prevê quanto aos direitos do preso e aos regimes de 

cumprimento da pena. 

                                                
30 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6877.htm. Acesso em janeiro de 2016. 



 

32 Existem três hipóteses para a inclusão no RDD: a) quando o preso provisório 

ou condenado praticar fato previsto como crime doloso, conturbando a ordem e a 

disciplina interna do presídio; b) quando o preso provisório ou condenado representar 

alto risco para a ordem e à segurança do presídio ou da sociedade; c) quando o preso 

provisório ou condenado estiver envolvido com organização criminosa, quadrilha ou 

bando, bastando fundada suspeita. 

Além disso, o Regime Disciplinar Diferenciado somente pode ser decretado 

pelo juiz da execução penal, com a condição de que seja proposto em requerimento 

detalhado pelo diretor do presídio ou outra autoridade administrativa, devendo ainda 

serem ouvidos previamente o Ministério Público e a defesa, no prazo de 15 dias. Apesar 

disso, excepcionalmente, a autoridade administrativa pode isolar preventivamente por 

até 10 dias, sendo que o tempo cumprido no isolamento preventivo é computado no 

período total do RDD. 

Não obstante a incontestável necessidade da utilização do regime no combate 

ao crime organizado e aos chefes de facções, a Constitucionalidade do RDD é objeto de 

diversos questionamentos, devido ao princípio constitucional da humanidade, que veda 

a existência de penas cruéis.  

Os defensores desta tese, como o professor Luiz Flávio Gomes, que em 

diversos textos questiona a constitucionalidade do RDD
31

, se respaldam nas 

características principais do regime, que são: o isolamento de 22 horas por dia e a sua 

duração, que pode ser de até 360 dias. De maneira contrária, entende Guilherme de 

Souza Nucci
32

, que “não se combate o crime organizado, dentro ou fora dos presídios, 

com o mesmo tratamento destinado ao delinqüente comum”. 

A realidade dos presídios se distanciou da intenção exarada na LEP pelo 

Legislador, dando espaço para a organização do crime, e, contraditoriamente, o crime se 

organizou dentro do estabelecimento penal. Fato é que os dispositivos do Código Penal 

e da Lei de Execuções Penais não são fielmente seguidos pelo Poder Executivo. E 

diversos estudos demonstram que o crescimento do crime organizado dentro dos 

                                                
31 http://www.bu.ufsc.br/ConstitRegimeDisciplinarDifer.pdf. Acesso em agosto de 2011. 
32 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 6. ed. Ver., atual e ampl. São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. (pp. 1007-1008) 



 

33 presídios necessita de controle imediato e o RDD foi a alternativa, ou a resposta do 

próprio Executivo para a ausência do domínio estatal dentro dos presídios. 

O parágrafo único do artigo 87 da Lei 7210/1984, acrescentado pela Lei 

10.792/2003, prevê a construção de penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos 

submetidos ao RDD, entretanto, conforme alerta Mirabete (p. 269), “os presídios 

construídos para tal finalidade devem possuir condições máximas de segurança, além de 

viabilizar o recolhimento em cela individual, requisito exigível para qualquer 

penitenciária”
33

. 

Fato indiscutível é a semelhança entre o Regime Disciplinar Diferenciado, 

instituído pela Lei 10.792/2003, que alterou a LEP, e o modelo de Regime Disciplinar 

do Sistema Penitenciário Federal regulamentado pelo Decreto 6.049/2007, sendo os 

requisitos para inclusão neste Sistema disciplinados pela Lei 11.671/2008. 

Ao se analisar o momento histórico em que cada instituto foi incluído na 

legislação pátria, observa-se que surgiram como resposta dos líderes nacionais à 

população que estava atemorizada em razão das várias ações de organizações 

criminosas, a exemplo do homicídio que vitimou o então Juiz-Corregedor da Vara de 

Execuções Penais de Presidente Prudente/SP, Antônio José Machado Dias, além das 

rebeliões simultâneas e ataques aos órgãos de segurança pública do Estado de São 

Paulo, em maio de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de processo penal e execução penal. 6. ed. Ver., atual e ampl. São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. (p. 269). 
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3 GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: UMA 

ABORDAGEM CRÍTICA SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA E 

A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO.  

 

O Sistema Penitenciário Federal foi criado para abrigar presos de alta 

periculosidade, obedecendo-se o disposto no artigo 3º da Lei 11.671/2008, sendo que, 

devido a excepcionalidade do ato, o artigo 4º determina que a admissão do preso 

dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente.  

Diante de um sistema penitenciário falido, o Sistema Penitenciário Federal foi 

criado para atender a necessidade de que presos perigosos (e em grande parte presos 

com grande poder aquisitivo, chefes de grandes facções e aqueles que, em tese, não têm 

mais possibilidade de convívio em sociedade) tivessem a sua pena efetivamente 

executada, sob controle disciplinar, sendo instrumento de contenção da expansão das 

ações das organizações criminosas.  

Por se tratar de uma criação recente e tendo em vista sua singularidade, o 

Sistema Penitenciário Federal traz consigo vários desafios para a Gestão Prisional, que 

precisam ser estudados com o objetivo de subsidiar as ações dos Gestores.   

 

3.1. DO PROCESSO RESSOCIALIZADOR 

 

Em verdade, o Estado democrático de direito serve aos seus cidadãos. E por 

este motivo, o principal objeto de proteção do Estado de direito é a pessoa humana e os 

direitos inerentes à sua personalidade, dentre eles o da dignidade da pessoa humana.  

ZAFFARONI (1997, p.62) alerta que: 

A administração penitenciária tem o dever de respeitar os direitos 

fundamentais dos presos de forma a assegurar o exercício de todos os direitos 

não atingidos pela sentença ou pela Lei, e a esse dever corresponde a 

obrigação do preso de respeitar as normas do regimento interno reguladoras 

da vida do estabelecimento. No entanto, anote-se, intolerável é qualquer 

forma de arbitrariedade por parte da autoridade administrativa e as 



 

35 
finalidades de não dessocialização e de harmônica integração social do preso, 

devem guiar as medidas que se adotem durante o cumprimento da pena
34. 

 

Ainda nessa trilha, o eminente educador entende que é responsabilidade da 

autoridade judicial garantir os direitos dos presos e fazê-los cumprir de maneira 

condizente com a função social que a pena possui: a ressocialização
35

. 

A Lei de Execução Penal apregoa, em seu artigo 1º, que: “A execução penal 

tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”. 

Seguindo, o artigo 22 dispõe que “a assistência social tem por finalidade 

amparar o preso e o internado e prepará-lo para o retorno à liberdade”, expressando 

assim a função ressocializadora da pena. 

Portanto, a legislação penal brasileira apresenta três funções para a pena, quais 

sejam: punir o delinquente quanto ao delito cometido; prevenir novos delitos, que 

possam ser praticados pela sociedade em geral ou ainda pelo próprio custodiado; e 

ressocializar o preso, permitindo seu retorno ao convívio em sociedade.  

Ainda esclarece ZAFFARONI (1993, p.3): 

Cumpre ao direito penal controlar a violência do poder, sua intolerância, 

irracionalidade e autoritarismo. No Estado democrático de direito, o direito 

penal não convive com respostas igualmente violentas, pois, como já 

referido, o que o legitima é a vinculação ao estrito respeito aos princípios 

consagrados formalmente na Constituição. Ao preso são assegurados todos os 

direitos não afetados pela sentença penal condenatória e seus direitos só 

podem ser limitados excepcionalmente nos casos expressamente previstos em 

lei. E a lei de execução penal prevê expressamente as ocasiões em que os 

direitos podem sofrer limitação dentro do presídio
36. 

 

Logo, ficam assegurados aos presos, tanto pela Constituição Federal, quanto 

pela Lei de Execução Penal, seus direitos fundamentais, dentre eles o direito à vida, à 

dignidade e à privacidade. 

                                                
34 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1997, p.62. 
35 De acordo a visão do Ministério da Justiça, sobre a reintegração social afirma-se que “as ações de reintegração social podem ser 

definidas como um conjunto técnico de intervenções técnicas, políticas e gerenciais levadas a efeito durante e após o cumprimento 

de penas ou medidas de segurança, no intuito de criar interfaces de aproximação entre Estado, Comunidade e Pessoas beneficiadas, 
como forma de lhes ampliar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade frente ao sistema penal”. Disponível em 

http://www.mj.gov.br/depen. Acessado em 15 de julho de 2013. 
36 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1997, p.63. 

http://www.mj.gov.br/depen


 

36 Ressalte-se que, em decorrência da dignidade da pessoa humana, temos a 

humanidade da pena, prevista nos artigos 3º da LEP e no artigo 38 do Código Penal 

Brasileiro, que assegura ao condenado e ao internado todos os direitos não atingidos 

pela sentença ou pela lei.  

Nesse entendimento, afirma-se que o preso tem o direito de cumprir a pena sem 

perder o contato com seus familiares e pessoas queridas, a fim de ter resguardado o seu 

direito à comunicabilidade com o mundo exterior, respeitando ainda o direito à 

privacidade, desde que não comprometa ou afronte a segurança pública.  

Os presos sob custódia do Sistema Penitenciário Federal possuem o direito à 

comunicabilidade garantido por meio do Projeto Visita Virtual e Videoconferência 

Judicial, que agrega presos oriundos de diversos estados, para que o preso sob custódia 

federal possa suprir esta necessidade por meio de visitas virtuais de seus afetos. 

Para este fim, todas as unidades apresentam sala de videoconferência. Além 

das visitas, as salas são utilizadas para interrogatório e outros atos processuais, nos 

termos da Lei nº 11.900/2009. Além disso, as unidades prisionais federais têm local 

específico para visita social e para visita íntima.  

Estatisticamente, segundo relatório Infopen 2014, ocorreram 4.150 visitas só 

no primeiro semestre do naquele ano, beneficiando um total de 561 presos. Ou seja, 

uma proporção de 1,2 visita mensal. Essa proporção é superior à encontrada nos 

estabelecimentos estaduais, de uma visita a cada dois meses. 

O Sistema Penitenciário Federal, ao longo dos seus dez anos de atuação, tem 

garantido assistências que colaboram com o tratamento penitenciário dos presos 

custodiados nas Penitenciárias Federias, por meio de elaborações legislativas, 

articulações políticas, programas e projetos nas áreas de assistência à saúde, material, 

jurídica, educacional, laboral, social, psicológica e religiosa. Desta forma, este Sistema 

tem contribuído significativamente para o processo ressocializador, pois assegura o 

exercício dos direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, na medida em que vincula 

o cumprimento da pena restritiva de liberdade a atos normativos de humanização da 

pena e garantia de direitos.  



 

37 Exemplo disso é o Projeto Remição pela Leitura, regulamentado pela Portaria 

Conjunta 276/2012, parceria da Justiça Federal e da Diretoria Geral do Departamento 

Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, em resposta a Lei nº 12.433/2011, que 

alterou a Lei de Execução Penal (LEP) – a Lei 7.210/84 –, para possibilitar a chamada 

remição de pena pelo estudo de condenados presos nos regimes fechado e semiaberto. 

Outro exemplo positivo e de grande peso é o já citado Projeto Visita Virtual e 

Videoconferência Judicial, formalizado por meio da Portaria Conjunta DEPEN-DPU nº 

500, publicada em 04 de outubro de 2010, e tem como objetivo viabilizar a realização 

de audiências judiciais por videoconferências e possibilitar o contato entre os presos 

custodiados do Sistema Penitenciário Federal e seus familiares e amigos. 

Ainda quanto a esse projeto, cumpre ressaltar que surgiu da constatação de que 

cerca de 50% dos presos federais não recebiam visitas sociais. Assim, desde o 

lançamento do Projeto, em 2010, foram realizadas cerca de 3.677 visitas virtuais, 

contemplando 1.154 presos e 8.889 familiares
37

. Em 2012, o projeto ganhou o Prêmio 

de Melhor Iniciativa no Evento Inovação na Gestão Pública, proposto pelo Ministério 

do Planejamento.  

Além das assistências mencionadas acima, há outros exemplos de ações 

voltadas à ressocialização dentro do SPF que visam o incentivo ao estudo e que 

oferecem educação básica, alfabetização e ensino fundamental, médio e superior, em 

alguns casos. Além disso, há os cursos profissionalizantes ofertados pelo Pronatec e 

pelo Sistema S, devidamente certificados, bem como outros, a exemplo do Projeto 

Colorindo o Tempo e o Sarau Literário, os quais, em conjunto, podem resultar na 

ressocialização do preso, tanto quanto as ações criadas especificamente para esse fim. 

Por derradeiro, é importante frisar que se trata de um Sistema criado com 

atribuições diferenciadas, pois sua função precípua se refere à garantia da segurança 

pública nacional, por meio do isolamento dos criminosos de alta periculosidade. 

Entretanto, não tem deixado de promover ações diversas a fim de promover a atenuação 

dos danos causados pelo enclausuramento. Pois entende-se que, a depender da forma 

                                                

37 http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/sistema-penitenciario-federal-1/visita-virtual-e-videoconferencia-
judicial 



 

38 como esse preso será devolvido a sociedade, a segurança pública não terá sido 

priorizada. 

 

3.2. A SEGURANÇA PÚBLICA ESTÁ COMPROMETIDA? 

  

No sistema prisional convencional, em virtude da superlotação dos presídios, 

bem como da mistura de condenados por crimes graves e por infrações de menor 

periculosidade, a recuperação e a reinserção social dos presos são praticamente 

impossíveis. 

Contudo, conforme assevera Renato Marcão: 

“a execução penal deve objetivar a integração social do condenado ou do 

internado, já que adotada a teoria mista ou eclética, segundo a qual a 

natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a 

humanização. Objetiva-se, por meio da execução da pena, punir e 

humanizar”
38

. 

 

Diante de todas as ponderações tecidas até o momento, uma ideia central deve 

ficar clara: o direito à dignidade da pessoa humana, como princípio constitucional, deve 

ser respeitado, prevalecendo ou preponderando sobre os fatos e circunstâncias. Contudo, 

é aceitável, na visão do Direito moderno, a sua relativização, apesar de correntes 

contrárias a este entendimento.  

É pertinente discorrer um pouco mais sobre a realidade que os custodiados 

enfrentam nas diversas carceragens públicas do país, a fim de realizar um comparativo 

entre o sistema prisional comum (Sistema Penitenciário Estadual) e o sistema prisional 

especial (Sistema Penitenciário Federal). 

O sistema penitenciário brasileiro de forma contínua apresenta sérios 

problemas e a visão geral é de um sistema superlotado, que oferece condições 

subumanas aos seus custodiados, reafirmando a violação aos direitos humanos da 

pessoa presa, a degradação do sistema prisional e a criminalidade dentro dos presídios. 

Diversas são as críticas a respeito da situação carcerária brasileira, o que levam 

alguns a tratarem da falência do sistema carcerário, suscitando diversas discussões 

                                                
38 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 31-32. 



 

39 acerca da sua eficácia. A grande maioria das instituições prisionais são precárias e 

oferecem condições subumanas aos presos a ela submetidos o que coloca em xeque o 

objetivo ressocializador da pena privativa de liberdade. A descrição das características 

são sempre as mesmas, convergindo para a constatação do enorme vácuo entre a vida 

social e o mundo criminal. Mudar essa realidade ainda é um grande desafio. 

Em razão dos questionamentos provocados em torno da pena privativa de 

liberdade, seu objetivo encontra-se em crise, pois tem falhado na ressocialização do 

apenado, o que se confirma no texto de BITENCOURT (2004, p. 471):  

“(...) atualmente predomina uma atitude pessimista, que já não tem muitas 

esperanças sobre os resultados que se possa conseguir com a prisão 

tradicional. A crítica tem sido tão persistente que se pode afirmar, sem 

exagero, que a prisão está em crise. Essa crise abrange também o objetivo 

ressocializador da pena privativa de liberdade, visto que grande parte das 

críticas e questionamentos que se fazem à prisão refere-se à impossibilidade 

– absoluta ou relativa – de obter algum efeito positivo sobre o apenado”.   

 

Conforme assevera BITENCOURT (2004, p.169), os maus tratos verbais e 

físicos (castigos e crueldades), tortura psicológica, superpopulação carcerária que 

ocasiona a falta de privacidade e aos abusos sexuais, a falta de higiene, a exploração do 

trabalho do preso ou o completo ócio, carência de serviços médicos, odontológicos e no 

atendimento psiquiátrico, alimentação deficiente, consumo elevado de drogas - muitas 

vezes incentivado por agentes públicos corruptos -, ambiente propício à violência, onde 

prevalece a lei do mais forte, são características marcantes desse sistema. 

Além disso, como saldo do preconceito social e cultural, há a estigmatização
39

 

do preso que é o resultado concreto da falência da ressocialização oferecida pelo 

sistema prisional. 

Destarte, ao contrário da desejada ressocialização, o que se atinge é o incentivo 

ao sentimento de ódio e vingança à sociedade que o depositou naquele sepulcro 

                                                
39 O estigma referia-se a sinais corporais com os quais se preocupava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mal sobre o 
status moral de quem os apresentava [...] 

Atualmente o termo é usado de maneira um tanto semelhante ao sentido original, contudo é mais aplicado à própria desgraça do que 

à sua evidencia corporal. É visto não apenas como desgraça, mas igualmente como um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem. 
Assim, um individuo deixa de ser encarado como criatura comum e total, e passa a ser reduzida a uma pessoa estragada e diminuída: 

uma verdadeira discrepância entre a identidade social virtual e a identidade social real. O termo estigma será usado, portanto, em 

referencia a um atributo profundamente depreciativo (GOFFMANN. Erving. Manicômios, prisões e conventos. 8ª ed.. São Paulo: 
Perspectivas, 2008. p. 11 e 12). 



 

40 provisório, confirmando o chamado processo de dessocialização
40

 do preso 

(FOUCAULT, 2000).  

Por este motivo, em 2006, após a reestruturação do Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN), foi criado o Sistema Penitenciário Federal (SPF), cuja finalidade 

era de gerir e fiscalizar as Penitenciárias Federais, resultando na materialização da 

regulamentação prevista no § 1º do artigo 86 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – 

Lei de Execução Penal: 

§ 1º A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante 

da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse 

da segurança pública ou do próprio condenado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 

2003). 

Conforme frisado anteriormente, tais estabelecimentos têm por finalidade 

promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, 

provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública 

ou do próprio preso e também abrigar presos sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, 

conforme previsto no artigo 1º da Lei nº 10.072, de 1º de dezembro de 2003
41

. 

Segundo o então Ministro da Justiça, Márcio Tomaz Bastos:  

O Sistema Penitenciário Federal possui ainda uma importante finalidade que 

ao ser citada pode ajudar na diferenciação com os outros antigos sistemas, 

trata-se do isolamento dos presos considerados de alta periculosidade, que de 

fato representem perigo para a sociedade e também para o bom funciona-

mento das penitenciárias estaduais, que isolando tais presos estarão evitando 

possíveis rebeliões e brigas internas dentro das penitenciárias entre grupos e 

facções que buscam o controle e comando dos demais detento. É preciso 

deixar claro que o novo sistema tem funções diferentes das de presídios já 

existentes. Trata-se de uma contribuição muito maior para o problema da 

segurança pública do que para o problema especifico dos presídios estaduais. 

Desde 84, a lei prevê que o governo federal deve construir presídios de 

segurança máxima para os presos mais perigosos. Desde então, o Brasil teve 

seis presidentes, 20 ministros da Justiça e o projeto não saiu do papel
42

.  

 

Seguindo nesse raciocínio, nas palavras do Juiz Federal e também o primeiro 

Corregedor do Presídio Federal de Campo Grande / MS, Odilon de Oliveira: 

                                                
40 Deixar de ser sociável; despersonifocação. 
41 http://s.conjur.com.br/dl/manual-boas-praticas.pdf e http://portal.mj.gov.br/execuçãopenal/sistemafederal/estabelecimentos> 

acessado em 18 de julho de 2013. 
42 BASTOS, T. O Sistema Penitenciário Federal, Folha de São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.rv.cnt.br. Acesso em 8 de 
novembro de 2008. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art86%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art86%C2%A71
http://s.conjur.com.br/dl/manual-boas-praticas.pdf
http://portal.mj.gov.br/execuçãopenal/sistemafederal/estabelecimentos


 

41 
A vida carcerária é pautada por normas bastante rígidas. A não obediência 

sujeita o preso a sanções disciplinares que vão de advertência verbal até 

isolamento ou inclusão em regime disciplinar diferenciado por até 360 dias. 

Nada é permitido entrar no presídio, incluindo qualquer objeto pessoal e até 

medicamentos. Não é permitido fumar. Todas as pessoas, até advogados, 

autoridade de qualquer nível e os próprios agentes, são submetidos a 

detectores de metais. Não há exceção nem pro juiz Federal Corregedor ou 

para o presidente da República. Ninguém passa com celular a partir da área 

administrativa. A segurança externa é feita com armamento pesado
43

. 

 

Ainda nas palavras do magistrado: 

A intenção do Sistema Penitenciário Federal é o rigorismo, é o Estado 

assumindo o controle da segurança da sociedade; não podíamos mais ficar de 

braços abertos perante as aberrações instaladas dentro dos presídios 

Estaduais: mordomias, celulares, televisores e tantos outros mecanismos que 

caíam nas graças da mídia e estouravam em todos os jornais, fazendo do 

caos do sistema penitenciário um motivo de vergonha aos cidadãos 

brasileiros, pagadores de impostos e homens de bem.  

 

É sabido que ainda predomina o desrespeito às normas e diretrizes que 

regulamentam o cumprimento da pena na maior parte das carceragens brasileiras. E as 

consequências estão visíveis aos olhos de toda a sociedade, quais sejam: superlotação 

decorrente do progressivo crescimento das taxas de aprisionamento, o tratamento penal 

inadequado e pernicioso, as precárias condições de detenção, reincidência na vida 

criminal, dentre outros. 

Entretanto, o Sistema Penitenciário Federal, apesar de jovem, não obstante as 

limitações e críticas recebidas principalmente de grupos ligados à defesa de interesses 

dos indivíduos presos, vêm demonstrando ser possível atingir a tão esperada mudança, 

uma vez que demonstra está cumprindo simultaneamente o seu papel de isolar 

lideranças criminosas, que é considerado o principal objetivo da criação do Sistema 

Penitenciário Federal, e proporciona a garantia dos direitos previstos em Lei, buscando 

disciplina rigorosa, porém de forma humanitária. 

Os resultados estão comprovados nos dados que o Departamento Penitenciário 

Nacional divulga periodicamente em seus relatórios disponibilizados no site do 

Ministério da Justiça, onde não consta a divulgação de índices relativos a fugas, 

rebelião, corrupção, ou de entrada de celulares, ou outros objetos ilícitos e/ou proibidos. 

                                                
43 OLIVEIRA, Odilon de. Entrevista: Crime Organizado. Jornal de domingo. Campo Grande, 5 de outubro de 2008 



 

42 Consoante demonstrado acima, o Sistema Penitenciário Federal foi criado para 

ser um instrumento contributivo no contexto nacional da segurança pública a partir do 

momento que isola os presos considerados mais perigosos do país. Significa dizer que 

tal institucionalização veio ao encontro sócio-político da intenção de combater a 

violência e o crime organizado, por meio de uma execução penal diferenciada
44

.  

Contudo a realidade vivenciada nas Unidades Prisionais Federais ainda não são 

a realidade carcerária do país. 

No ultimo Workshop do Sistema Penitenciário Federal, em comemoração aos 

seus dez anos de implantação, ocorrido na cidade de Brasília, nos dias 15 e 16 de junho 

de 2016, uma das mesas de debate composta pelo Juiz Federal e Corregedor da 

Penitenciária Federal em Mossoró/RN, Walter Nunes da Silva Júnior, pelo Juiz Federal 

Dalton Igor Kita Conrado, pelo Delegado de Polícia Federal Wilson Salles Damázio, 

pelo Defensor Público da União Lúcio Ferreira Guedes e pela Procuradora da República 

Adriana Aparecida Storoz Mathias dos Santos, que é Coordenadora Criminal da 

Procuradoria da República do Paraná, foi afirmado que 50% dos problemas relativos à 

segurança pública do país estariam resolvidos se a questão problemática carcerária fosse 

resolvida, problema decorrente da execução penal. Ainda foi afirmado que, apesar das 

diferenças existentes entre os sistemas estadual e federal, é possível a extensão do 

modelo federal para as unidades estaduais, pois a grande preocupação deve ser em não 

permitir que o nível de segurança, disciplina e manutenção dos procedimentos de 

segurança diminuam, ao contrário, devem ser aprimorados, pois o foco deve ser na 

gestão e não no aspecto financeiro. 

Diante de tudo isso, é possível perceber de várias formas e vertentes diferentes 

o quanto a segurança pública está comprometida. A morosidade da justiça em julgar 

processos, a falta de verba pública para investir em melhorias nas carceragens e 

presídios, ou quando há verba, falta interesse político ou condições dos estados 

apresentarem projetos que possam utilizar a verba disponível, além disso, o problema 

com a mentalidade preconceituosa da sociedade sobre a finalidade e importância de se 

investir nas penitenciárias. Por isso, mais uma vez é reforçada a ideai de que o Sistema 

Penitenciário Federal é visto como um diferencial no sistema prisional do Brasil, pois 

                                                
44 http://s.conjur.com.br/dl/manual-boas-praticas.pdf e http://portal.mj.gov.br/execuçãopenal/sistemafederal/estabelecimentos> 
acessado em 18 de julho de 2013. 

http://s.conjur.com.br/dl/manual-boas-praticas.pdf
http://portal.mj.gov.br/execuçãopenal/sistemafederal/estabelecimentos


 

43 tem enfraquecido o poder de comando dos presos mais perigosos do país, exatamente 

porque tem mantido a padronização dos procedimentos de segurança e disciplina, sem 

deixar de oferecer assistências básicas aos seus presos. E, para isso, conta com uma 

estrutura física diferenciada, plataforma própria de tecnologia e efetivo próprio.  

Por fim, embora possa aparentar certo conflito entre os deveres do Estado, que, 

de um lado, deve garantir a segurança pública e, de outro, garantir de igual forma a 

reintegração do preso à sociedade, acredita-se que a postura do SPF tem se demonstrado 

equilibrada e coerente com a responsabilidade assumida diante da sociedade. Pois, 

deve-se lembrar que o mesmo Sistema foi criado para atender um grau diferenciado de 

necessidades quanto à segurança pública e tem apresentado resultados que consolidam 

sua maneira de atuar ao longo dessa década de existência. 

 

3.3. A VISÃO DOS GESTORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 

SOBRE OS DESAFIOS PARA ATINGIR AS METAS INSTITUCIONAIS 

 

Após entrevistas com alguns dos ex-ocupantes do cargo de Diretor do Sistema 

Penitenciário Federal, incluindo a atual ocupante do cargo, foi possível constatar pontos 

relevantes concernentes à gestão do SPF. 

Inicialmente, foi abordado sobre a rotatividade dos ocupantes dos cargos de 

Diretores, tanto do Sistema Penitenciário Federal, como dos Presídios Federais. O que é 

visto como uma moeda de duas faces.  

Por um lado, revelou-se o aspecto prejudicial, pois afeta a atuação dos gestores, 

dificultando a continuidade e a eficiência de alguns projetos e, por outro, a soma de 

experiências dos gestores pode servir de fortalecimento e solidificação para o processo 

de construção do SPF, pois oportuniza a verificação antecipada de algumas experiências 

negativas já vivenciadas ao longo da carreira, o que, em tese, amenizaria danos em sua 

gestão.  

Contudo, entende-se que, mesmo diante de tal rotatividade, o SPF passou por 

um processo evolutivo muito rápido, se comparado a outras instituições como a própria 

Polícia Federal, por exemplo. 



 

44 Sobre a crítica do aspecto do alto investimento para se manter uma unidade 

prisional federal, tais gestores afirmam que o valor gasto para a construção e 

manutenção do SPF é totalmente adequado e possível, não só para manter o padrão de 

funcionamento do SPF, mas também para resolver o problema do sistema prisional 

estadual, inclusive do déficit de vagas. Todavia, a falta de interesse político com 

projetos sérios e pessoas comprometidas especificamente com esta finalidade, tem 

retardado a melhoria do sistema prisional brasileiro.  

E apesar de ser demonstrado que o custo de manutenção de um preso federal é 

o dobro de um preso estadual, a contribuição social que o Sistema Penitenciário Federal 

traz à segurança pública do país é imensamente maior do que uma unidade prisional 

convencional, o que justifica o investimento que é feito.  

Outro desafio identificado diz respeito à manutenção dos procedimentos de 

disciplina e segurança dentro do ambiente prisional. São esses procedimentos 

devidamente protocolados e formalizados que têm garantido o padrão de atuação do 

SPF. Na visão dessas pessoas, esses procedimentos precisam ser aprimorados. 

Ainda foi citada a necessidade de se adequar os procedimentos relativos às 

assistências, que se caracteriza como ampliação de metas. Isso em razão daqueles presos 

que têm permanecido no SPF além do prazo inicial, decorrente das prorrogações em 

razão do perfil. Desta forma, não haveria grave comprometimento à ressocialização dos 

presos que, dado seu perfil de periculosidade, tenha necessidade de permanecer por 

longos prazos no Sistema Federal.  

É importante ressaltar que a maioria dos procedimentos foram normatizados e 

padronizados para custodiados de curto e médio prazo. 

A autonomia gerencial e financeira, ou a falta desta, tem se revelado outro 

ponto de debate e análise entre os gestores do Sistema, pois na maioria dos 

procedimentos de relevância se exige a subordinação ao Diretor do Departamento 

Penitenciário Nacional. Sendo que a análise feita pelos gestores entrevistados é que 

deveria haver apenas a subordinação direta ao Ministro da Justiça, o que permitiria 

agilidade nos procedimentos urgentes, sem comprometer a eficácia da segurança.  



 

45 Como pontos a serem fortalecidos dentro da gestão do SPF, foi citada a 

padronização das ideologias institucionais.  

A inexperiência dos servidores de carreira é outro item que traz sua relevância 

à pesquisa. Tal fato impede a participação dos Agentes Penitenciários Federais na 

gestão direta de determinados cargos, entretanto, é vista como necessária e inevitável a 

longo prazo. 

Até o momento, a atuação dos servidores de carreira tem sido avaliada 

positivamente, todavia, a inexperiência e imaturidade ainda impedem que determinados 

cargos de gestão sejam ocupados pela categoria.  

Visto como grande avanço, atualmente, as quatro Unidades Prisionais Federais 

e alguns cargos de Coordenação das diretorias do DEPEN já são ocupados por Agentes 

Penitenciários Federais, o que só veio a ocorrer nos últimos três anos. Até então, a 

maioria dos cargos de gestão eram ocupados por servidores do Departamento de Polícia 

Federal.  

Portanto, os gestores reconhecem o quanto o SPF já avançou nesses dez anos 

de existência e estão conscientes do quanto ainda há avançar. Mas reconhecem que, 

apesar das dificuldades enfrentadas nessa caminhada, as metas institucionais estão 

sendo atingidas e aos poucos reajustadas a nova realidade política, social e econômica 

do país. 

 

 

3.4. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: MODELO E INFLUÊNCIA NA 

POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA. 

 

Atualmente, o sistema carcerário brasileiro tem como paradigma o Sistema 

Penitenciário Federal, prova disso é o trabalho de integração que esse Órgão tem 

realizado com as Secretarias de Justiça dos Estados, no sentido de uniformizar 

procedimentos de rotina e segurança dentro das carceragens estaduais, com o auxilio de 

equipes formadas por Agentes Penitenciários Federais, considerado um marco para 

essas unidades prisionais, que, até então, funcionavam sem respaldo ou qualquer 

suporte de normas e protocolos. 



 

46 Os primeiros registros levantados nessa pesquisa são de 2007 e 2008, nos 

estados de Mato Grasso do Sul e Espírito Santo. Atualmente, esta é considerada uma 

cadeia modelo, em razão da aplicação dos procedimentos orientados pelo SPF.  

Em 2010, a unidade de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, recebeu 

treinamento e orientação para os procedimentos de rotina. Manteve-se dentro do padrão 

até o ano de 2015, ano em que a soma da má gestão e da falta de efetivo, 

sobrecarregando a condição da unidade, provocou uma baixa na qualidade dos 

procedimentos. 

Em 2011, algumas ações mais complexas foram realizadas na unidade prisional 

de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí, que recebeu apoio de uma equipe de 

Agentes do Sistema Penitenciário Federal. Desde então, a unidade não registra entrada 

de celulares, fugas, motins ou rebeliões e os chefes de segurança das unidades 

carcerárias estão entre os servidores treinados. 

Em 2015, a unidade prisional CDP de Altos, também no estado do Piauí, 

recebeu novamente uma equipe de agentes do SPF para normatização de procedimentos, 

a fim de complementar o treinamento recebido anteriormente. 

Em 2012, o estado da Paraíba também recebeu dois treinamentos. Atualmente, 

os servidores treinados pelo SPF têm mantido os procedimentos de rotina de segurança. 

Recentemente, as unidades prisionais do estado e os cargos de chefes de segurança 

foram ocupados pelos agentes penitenciários do Estado, em reconhecimento ao trabalho 

desempenhado.  

No inicio do ano de 2013, foram formadas duas turmas de agentes do sistema 

carcerário do estado do Ceará, observando-se significativa mudança de conduta 

profissional e postura dos servidores dessas unidades, que reflete significamente na 

segurança pública do estado.  

Por fim, registra-se que em setembro 2014, após a crise na segurança pública 

do estado do Maranhão, com registro de várias rebeliões em Pedrinhas, foi feito um 

estudo e construída uma nova unidade prisional, chamada de PSL III, a qual recebeu 

treinamento no padrão do SPF, desde então, só houve um registro de fuga que foi 

resultado de erro na aplicação do procedimento aliado à baixa do efetivo da unidade. É 



 

47 interessante observar que há aproximadamente um ano e meio a penitenciária não 

solicita vaga no Sistema Penitenciário Federal, o que demonstra que o próprio sistema 

estadual tem conseguido controlar seus presos considerados lideranças.  

Ainda em 2015, a Espen – Escola Nacional de Serviços Penais do 

Departamento Penitenciário Nacional – realizou treinamento nacional em todos os 

estados e o Distrito Federal, para implementar a modalidade de revista não vexatória, 

momento em que trouxe servidores representantes das secretarias de justiça e segurança 

dos estados para serem treinados para humanização da revista dos visitantes nas 

unidades penitenciárias do país, as Penitenciárias Federais. 

É importante informar que a capacitação foi planejada em quatro etapas 

principais. A primeira se concretizou com o treinamento ocorrido em Brasília de pelo 

menos dois servidores por estado, para que estes representantes pudessem multiplicar o 

conhecimento nas suas instituições de origem. Após essa etapa o Depen viabilizou, por 

meio da Espen, o envio de coordenadores para fiscalizar a capacitação dos servidores 

ainda não habilitados nos estados. 

Para atingir a finalidade proposta pelo Depen, adquiriu equipamentos de 

segurança como detectores de metais portáteis, conhecidos como raquetes, portal 

detectores, aparelhos de Raio-X e banquetas, adquiridos pelo Depen para equipar os 

estabelecimentos penais estaduais. 

Vale informar que todos os equipamentos de segurança adquiridos para 

utilização durante as Olimpíadas e Paraolimpíadas do Brasil em agosto de 2016, serão 

redistribuídos nos estados para complementarem os equipamentos já em atuação. 

Momento em que o Depen realizará novo ciclo de capacitação de servidores para 

operarem tais equipamentos. 

Desta forma, com a conclusão do treinamento dos servidores e a aquisição de 

equipamentos de segurança modernos, o objetivo do Depen em implementar o término 

da política de revista vexatória nos estabelecimentos penais está sendo atingido.  

Vale informar que há uma Lei Federal aguardando publicação para formalizar 

em nível nacional o término da revista vexatória e que em alguns estados do Brasil já 

possuem leis que a extinguiram. 



 

48 Essas são algumas das ações que, diretamente, têm influenciado as mudanças 

no sistema prisional convencional, tomando como modelo a atuação do Sistema 

Penitenciário Federal. 

Nesse sentido, reforça-se a sugestão de que a conduta de aplicação de normas 

de segurança e doutrina penitenciária, de padronização de procedimentos de rotina 

carcerária e a fiscalização rígida adotados pelo Sistema Penitenciário Federal podem ser 

sim parcialmente expandidos ao sistema carcerário convencional, pois é seguramente 

referência de segurança penitenciaria no Brasil e fora do Brasil, e tem se mostrado como 

forma segura de execução da pena, pois oferece segurança sem desrespeitar os direitos 

do preso não alcançados pela pena, sem comprometer a segurança pública nacional, 

porque atua dentro da legalidade e tem ofertado condições para a ressocialização, na 

medida da limitação que a própria segurança requer. 



 

49 CONCLUSÃO  

 

É importante ressaltar que todas as análises feitas nesse trabalho, bem como as 

diversas considerações tecidas, não visam esgotar de nenhuma forma o assunto 

abordado. De fato, são reflexões sobre um tema ainda muito novo e bem pouco 

explorado. 

Percebe-se ao longo do estudo que o grande desafio do Sistema Penitenciário 

Brasileiro ainda está por ser alcançado em sua plenitude: oferecer uma execução 

prisional segura, que respeita os direitos do preso, atuando dentro da legalidade, mas 

que também ofereça condições para uma ressocialização eficaz. 

Enquanto há a corrente dos que entendem que a função ressocializadora da 

pena fracassou, seja por ineficácia dos meios ou porque a prisão desempenhe funções e 

finalidades que amparam o sistema capitalista. Existe a corrente que acredita na 

necessidade e na eficácia do isolamento daquele individuo que agiu contrário às normas 

de convívio social e que, em algum nível, causou danos criminosos a outros indivíduos, 

atingindo o bem-estar da sociedade. 

É certo que para a manutenção da ordem é necessária a recuperação e 

tratamento do criminoso, e o meio encontrado pela sociedade é a efetiva neutralização e 

segregação dele.  

A prisão é o poder legal do Estado em limitar a liberdade e os direitos de 

determinados cidadãos, tudo possível e pacificamente aceito, pois, como nas palavras de 

Foucault (2007):  

O que é fascinante nas prisões é que nelas o poder não se esconde, não se 

mascara cinicamente, se mostra como tirania levada aos mais íntimos 

detalhes, e, ao mesmo tempo, é puro, é inteiramente justificado, visto que 

pode inteiramente se formular no interior de uma moral que serve de adorno 

a seu exercício: sua tirania brutal aparece então como dominação serena do 

bem sobre o mal, da ordem sobre a desordem. (p.73). 

 

Ademais, além da necessidade de um fortalecimento das políticas sociais, com 

foco na prevenção a crimes e no atendimento da população de maior risco e 

vulnerabilidade econômica e social, indispensável que a aplicação dos normativos legais 

em vigência sejam garantidos nos presídios estaduais, como vem sendo nos presídios 

federais, pois se trata de dispositivos legais idênticos. Apesar do SPF ter sido criado 



 

50 como sistema excepcional, tem funcionado de forma exemplar, direcionado pelas 

mesmas normas. 

É consensual a grande contribuição do Sistema Prisional Federal para a 

segurança pública do país. Hoje, esse Sistema é adotado como referência de 

padronização de normas e procedimentos, fazendo uso de alguns procedimentos 

normatizados em manuais de condutas sobre a atuação da própria atividade de agente 

penitenciário federal. E o grande diferencial está na aplicação e na fiscalização do que 

há normatizado. 

Para além de qualquer especulação, não se pretende aqui defender a ideia de 

replicar na íntegra um modelo tão rígido dentro dos estabelecimentos estaduais, pois 

não ficou comprovado, ao longo desse estudo, que seja um Sistema infalível para a 

gestão da segurança pública do país, talvez nem mesmo subsistiria por muito tempo, 

pois o SPF já enfrenta críticas pesadas de órgãos como Defensoria Pública da União, 

Ministério Público, Representantes da Magistratura e Imprensa, além do órgão de 

Direitos Humanos e da pastoral Carcerária, principalmente, em razão da quantidade 

reduzida de atividades laborais e formação profissional, que são avaliados como 

insuficientes (mas não ineficazes), para colaborar com a progressão da pena, ou com a 

ressocialização, ou ainda que poderia colaborar na melhoria ou diminuição dos índices 

de criminalidade do Brasil.  

Contudo, identifica-se que o principal benefício do modelo rígido do SPF está 

fortemente ligado à redução significativa da comunicação e, por consequência, da 

atuação criminosa, mesmo diante das ressalvas já feitas.  

O isolamento dos presos de alta periculosidade, ainda que por prazo 

determinado, tem resultado em um nível de disciplina carcerária que consequentemente 

resulta na redução dos índices de rebeliões no sistema carcerário do país.  

Não se pode ignorar os questionamentos sobre custo e benefício da 

manutenção de um preso federal em relação a um preso estadual, que chega a ser o 

dobro. Contudo o maior benefício é para a sociedade, que tem se sentido mais 

protegida. Isso é fato. 



 

51 Dessa forma, sob a perspectiva do necessário princípio do cumprimento de 

pena, acredita-se ser possível expandir o modelo adotado nas Penitenciárias Federais 

por meio do implemento de procedimentos e normas e reestruturação e funcionamento 

dos presídios, readequando o espaço físico à quantidade e classificação das pessoas 

presas, além, obviamente, de aumentar o efetivo. Sugere-se tal feito como solução 

eficaz para resolver o problema da falência do sistema prisional, e, por conseguinte, 

ofertar à sociedade a tão almejada segurança pública. 
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57 ANEXOS 

 

 

Anexo I -  Organização Administrativa da Diretoria do Sistema Penitenciário 

Federal 

 

 

 

Figura 1 - Organograma administrativo da Diretoria do Sistema 

Penitenciário Federal (DEPEN 2014). 

 

 



 

58 Anexo II -  Unidade Penitenciária de Catanduvas/PR 

 

 

 

Figura 2 - Imagem externa da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR 

 

Figura 3 - Imagem externa da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR(CGTP/DEPEN) 

 



 

59 Anexo III -  Unidade de Campo Grande/MS 

 

 

 

Figura 4 - Imagem externa da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS (CGTP/DEPEN) 

 



 

60 Anexo IV -  Unidade de Porto Velho/RO 

 

 

 

Figura 5 - Imagem externa da Penitenciária Federal de Porto Velho/RO (CGTP/DEPEN) 

 

 

 



 

61 Anexo V -  Unidade de Mossoró 

 

 

 

Figura 6 - Imagem externa da Penitenciária Federal de Mossoró/RN (CGTP/DEPEN) 

 

 



 

62 Anexo VI -  Monitoramento 

 

 

 

Figura 7 - Sala de monitoramento da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS (DEPEN) 

 

 

Figura 8 - Sala de monitoramento da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR (DEPEN) 

 



 

63 Anexo VII -  Câmeras internas e externas do presídio 

 

 

 

Figura 9 - Câmera instalada no corredor das celas 

 

  

Figura 2 - Câmera instalada na área administrativa 
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Figura 3 - ala interna de celas 

 

  

Figura 12 - Câmera da caixa d'agua 

 



 

65 Anexo VIII -  Aparelho de raios x 

 

Figura 4 - Raio X do segundo portão de acesso da unidade prisional (DEPEN) 

 

 



 

66 Anexo IX -  Identificação de digitais e cadastro biométrico 

 

 

 

Figura 5 - Local para cadastro de identificação biométrica (DEPEN) 

 

  

Figura 6 - portal de acesso com identificação biométrica (DEPEN) 
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Figura 76 – Identificação biométrica 

 

  

Figura 8 - servidores utilizando a identificação biométrica 

 

 

 

 

 

 



 

68 Anexo X -  Detectores de metais 

 

Figura 9 - Portal de raio x do terceiro portão de acesso (DEPEN) 

 

 



 

69 Anexo XI -  Espectrômetro 

 

 

 

Figura 19 - Espectrômetro 
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Anexo XII -  Cela em concreto 

 

 

 

Figura 20 - Cela individual 

 

  

Figura 21 - Ala de celas internas 

 

 

 

 

 

 

 


