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RESUMO 
 

 

 

Diante do atual quadro de ataques à sociedade, com ordens oriundas de dentro dos 
estabelecimentos penais e frente à ação organizada da criminalidade, bem como, da 
violência generalizada entre grupos rivais dentro das penitenciárias, se faz necessário 
que o Estado passe a adotar uma postura mais rígida e ágil para frear essa nova 
ordem criminosa, considerando o objetivo geral deste trabalho, analisar as ações do 
Estado no combate do crime organizado e o seu efeito na ressocialização. O 
procedimento metodológico utilizado baseou numa pesquisa bibliográfica, qualitativa 
- quantitativa, utilizando-se uma análise da estatística descritiva, em uma amostra do 
contexto penitenciário relacionada aos setores da: inteligência, administrativo e 
unidade penitenciária, as quais compõem uma equipe de gestão, gerenciamento, bem 
como de prevenção de crise. Conjectura-se que é fundamental e de extrema 
necessidade que se proceda uma reestruturação do sistema, promovendo o 
crescimento econômico, geração de empregos, investimentos em educação e 
profissionalização, proporcionando melhoria das condições de vida da população 
penitenciária e dos profissionais, todas essas medidas em termos de segurança 
pública surtirão efeitos a longo prazo se acompanhadas de políticas públicas 
continuadas de alcance social. 
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Crime Organizado; Segurança Pública; Estado; Ressocialização. 



ABSTRACT 
 

 
 

Faced with the current situation of attacks on society, with orders from within the penal 
establishments and against organized crime, as well as the widespread violence 
between rival groups within penitentiaries, it is necessary for the State to adopt a more 
Rigid and agile to restrain this new criminal order, considering the general objective of 
this work, analyze the actions of the State in the fight against organized crime and its 
effect on resocialization. The methodological procedure used was based on a 
qualitative - quantitative bibliographical research, using a descriptive statistics analysis, 
in a sample of the penitentiary context related to the sectors of intelligence, 
administrative and penitentiary unit, which comprises a team of management, As well 
as crisis prevention. It is essential to carry out a restructuring of the system, promoting 
economic growth, job creation, investments in education and professionalization, 
improving the living conditions of the penitentiary population and professionals, all 
Terms of public security will have long-term effects if accompanied by continued public 
policies of social reach. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O estudo dos acontecimentos desconstrói a ideia de que as sociedades 

são imutáveis e da sua inalterabilidade, considerando as transformações sociais em 

desenvolvimento constante. As sociedades se manifestam por reações dialéticas de 

continuidade e de evolução, ou seja, de teses, antíteses e sínteses tornando as 

ideias mais consistentes. A continuidade se vale pelos controles Sociais e pela 

Educação, formal e informal, compartilhando o conhecimento com os novos grupos 

sociais emergentes. Pode-se notar que existem fatores externos e internos que 

provocam a mudança social, ressaltando entre eles a facilidade ao acesso de 

conhecimento e o desenvolvimento crescente do conflito social. 

 

Originando o fenômeno crescente da criminalidade, que se apresenta de 

variadas formas, conforme a ocorrência por região e contexto histórico. O poder de 

alcance pessoal e social é algo alarmante e preocupante, abrangendo várias 

localidades do país e até parcerias com organizações criminosas no exterior, 

acentua-se onde tem maior concentração de renda, conforme as diversas 

relevâncias; 

 

A relevância tecnocientífica consiste nas ações possíveis de transformar 

situações atuais e futuras, promovendo o conhecimento e enfrentamento ao crime 

organizado no Brasil. 

 

A relevância social desta pesquisa consiste em estimular a possível 

realização eficaz do combate ao crime organizado existente no Brasil a partir da 

união entre as autoridades de todas as esferas públicas que atuam no 

enfrentamento de tais organizações, podendo promover a ressocialização e 

consequentemente a reintegração desses cidadãos em conflito com a lei ao convívio 

em sociedade. 

 

A relevância econômica poderá ser prevista a partir do momento que ficar 

constatado a eficácia das políticas públicas de enfrentamento ao crime organizado, 

resultando no avanço do controle econômico. 

O desenvolvimento do conteúdo existente foi alimentado à medida que o 

trabalho proposto foi se materializando a partir das análises dos dados, com 
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fundamentos nas bases teóricas pertinentes à temática. 

 

A evolução da criminalidade organizada afeta diretamente a sociedade, 

pois forma uma rede de relações perigosas envolvendo também tráfico ilícito de 

drogas, de armas, de pessoas, de lixo tóxico, de contrabando ou descaminho, de 

dinheiro de origem criminosa, de animais, entre outros, que proporciona um grande 

fluxo econômico paralelo ao lícito existente. 

 

Nesse sentido, nota-se a influência do crime organizado na sociedade, 

nas designações de dependência assistencial, econômica e política, resultando em 

impactos socioeconômicos na sociedade a partir do estreitamento das relações 

onde o vulnerável se coloca à disposição da organização criminosa, cuja influência, 

tem se percebido, hodiernamente, no ambiente penitenciário. 

 

O objeto de investigação deu-se a partir da escolha do tema sobre ‘O 

crime organizado’, cuja delimitação foi a ‘Análise sobre as ações do estado no 

combate ao crime organizado e seus efeitos na ressocialização’, com incidência de 

fatores interno e externos. A problemática da investigação decorreu-se ao buscar 

uma compreensão sobre a Ocorrência de supostos atentados a sociedade em 

retaliação ao Estado, cuja questão investigada foi ‘A ineficácia na ação do combate 

ao crime organizado pelo estado, potencializa a formação de grupos criminosos nas 

penitenciárias? 

 

Desta forma, a hipótese de trabalho foi: ‘A formação de grupos 

criminosos nos presídios é decorrente da ineficácia do combate do crime organizado 

pelo Estado’, não promovendo a ressocialização. 

 

O objetivo Geral foi ‘Descrever uma análise sobre as ações do Estado no 

combate do crime organizado e sua relação de eficácia, e os objetivos específicos 

foram: descrever um estudo sobre Direitos Humanos e o Crime Organizado; analisar 

a função de ressocializar o apenado do sistema penitenciário, enquanto mecanismo 

de controle e enfrentamento ao Crime Organizado e descrever o entendimento das 

ações que são mais eficazes. 

O procedimento metodológico na construção da presente pesquisa foi 

norteado pelo método de pesquisa bibliográfica, qualitativa - quantitativa, utilizando- 

se uma análise da estatística descritiva, consistindo na pesquisa de doutrinas 
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jurídicas que falem desta temática e também de legislações pertinentes sobre o 

assunto, e efetuou-se uma pesquisa de campo que se permitiu ter alguns elementos 

para construir uma análise crítica em relação a problemática e a questão 

investigada. 

 

Os resultados obtidos descrevem relatos sobre questionamentos, 

soluções e embasamentos legislativos e bibliográficos para a melhoria do 

enfrentamento e combate ao crime organizado no sistema penitenciário e da 

ressocialização. 

 

O trabalho está organizado em três partes, sendo a primeira parte: 

‘Direitos Humanos e o Crime Organizado’; a segunda parte ‘, Ressocialização no 

sistema Penitenciário’ e a terceira parte ‘Relação entre ressocialização do 

reeducando como mecanismo de controle e enfrentamento ao crime. ‘ . 
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1. DIREITOS HUMANOS E O CRIMEORGANIZADO 
 

Observa-se que durante a trajetória histórica da sociedade que as 

pessoas enquanto indivíduo, sempre vieram acompanhadas pelo anseio à defesa 

de ideologias, crenças e ideais, buscando o respeito pela verdade, pela justiça e 

pela liberdade proporcionando dignidade na vida em sociedade. Inicialmente as 

reivindicações tratavam-se por liberdade de pensamento e fé; por liberdade de 

organização e pelo direito ao voto. Parafraseando Thomas Humphrey Marshall, 

século XX, inicia-se a construção das garantias dos direitos e da consciência plena 

da cidadania. No século XXI, conjectura-se que seja tempo de persistir na conquista 

da ordem pela liberdade, pela manutenção da democracia, da segurança pública e 

reivindicar a responsabilidade do Estado. 

 

Porém, ao analisar a crise política que o Brasil vivencia, fica evidente que 

o direito individual prevalece ao direito coletivo, momento em que a sociedade se 

revela diretamente afetada com a ação do crime organizado e da ausência do 

Estado. 

 

Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em defesa da dignidade (SOUZA, 2010), sessenta 

e nove anos depois o texto se impõe atual, discute de forma ampla os direitos 

individuais e coletivos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais da sociedade, 

um texto referência que assegura a todos os seus direitos, determinando ao Estado, 

obrigações jurídicas de fato e direito. Desta forma este capítulo trata de descrever 

alguns elementos significativos sobre as características de enfrentamento do crime 

organizado e seus efeitos na ressocialização do reeducando. 

 

1.1 DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTOPRISÕES 

 
O Sistema Penitenciário Brasileiro, não consegue promover sua função 

de reintegrar o apenado à sociedade, em virtude do descaso das autoridades 

competentes, apesar de viver em regime fechado eles necessitam ter seus Direitos 

Fundamentais garantidos, para ser possível o retorno ao convívio social de fato.     

Ao observar o contexto das prisões é nítida a violação dos Direitos Humanos no 

cotidiano dos apenados onde as falhas se repetem genericamente propiciando uma 
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instabilidade permanente no sistema nota-se a violação dos direitos fundamentais 

da pessoa humana. 

 

Em 02 de outubro de 1992, o Brasil presenciou ao massacre da Casa de 

Detenção de São Paulo (Carandiru/SP), atualmente vivencia-se a execução de 56 

(cinquenta e seis) reeducandos no Complexo Anísio Jobim em Manaus-AM, 

amplamente divulgado em todos os meios de comunicação, entre outros episódios 

graves que ocorreram, mas de menores proporções que se repetem no sistema 

penitenciário brasileiro. 

 
Conjectura-se que a ociosidade a que estão submetidos os reeducandos, 

a falta de efetivo, a falta salubridade para ambos, a exemplo das condições 

insalubres dos estabelecimentos penais, a superlotação faz com que os apenados 

vivam sem o mínimo de dignidade humana. Essa precariedade acaba por tornar-se 

propício para proliferação de doenças e para seu fácil contágio. Destaca-se ainda a 

má-alimentação oferecida, o uso de drogas, e muitas vezes até a falta de assistência 

médica dentro das penitenciárias. 

 
Conforme explica Salo de Carvalho (2003, p. 184): “[...] no intuito de 

diminuir tais violações, rest0ringir a atividade da administração e proporcionar ao 

apenado garantia mínima de seus direitos, a Lei 7.210/1984 normatizou a 

jurisdicionalização da execução da pena. ” 

 
A falta de estrutura física adequada para o encarceramento, é agravada 

pelo despreparo profissional, inércia estatal e pelo domínio das facções criminosas 

no interior das penitenciárias e pela falta de fiscalização junto as rotinas diárias das 

unidades. 

A Declaração de Direitos Humanos demonstra em seu Preâmbulo: a 

garantia da dignidade da pessoa humana; o princípio de igualdade entre todos os 

homens; além de liberdade, paz e justiça. O Art. 3º afirma que todos têm direito à 

vida, à liberdade e à segurança pessoal, mas não é o que acorre, tem-se outra 

realidade, em que a segurança pessoal não é garantida. 

Nos estabelecimentos penais a superlotação, a ociosidade, o despreparo 

profissional, a falta de gestão administrativa, a estrutura física precária, 
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desconsiderando perfil psicológico, criminológico e a morosidade processual dos 

reeducandos, bem como a falta de identificação e isolamento dos grupo criminosos 

rivais dentro das penitenciárias, na maioria das vezes, faz com que a segurança 

pessoal e integridade física do reeducando e dos profissionais do sistema 

penitenciário não seja eficaz, ocasionando o que se vê na mídia brasileira, as 

frequentes rebeliões, brigas e mortes por disputa de poder e maior controle do crime 

dentro e fora das penitenciárias. 

O princípio de respeito ao homem que se encontra privado de sua 

liberdade considerado pela Carta Magna de 1988, busca reprimir os maus tratos, as 

torturas, as condições desumanas em que os presos são mantidos, consoante o 

Capítulo III, do Art. 5º, além da discriminação da própria sociedade. 

Observa–se no Art. 10 na Lei N° 7.201/1984 de Execução Penal, que a 

assistência aos apenados é dever do Estado, e também a responsabilidade da 

assistência material, consistindo no fornecimento de alimentação, vestuário e 

instalações higiênicas, consoante o Art. 12. Conforme o Art.14, a assistência à 

saúde do reeducando terá um caráter preventivo e curativo, e contará com o 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico, mas que de um modo geral 

contradiz a realidade constatada. 

O reeducando é reconhecido como um cidadão que tem o direito de ser 

reintegrado mediante ressocialização à sociedade, após o cumprimento de sua 

pena, conjectura-se para que seja promovida essa reintegração a implantação das 

ações a seguir, proporcionando a agilidade dos trâmites processuais e julgamentos 

evitando excessos no cumprimento das penas e fazendo a justiça ser executada na 

integra. 

a. Propõe-se a aplicação de penas alternativas para crimes mais leves. 
 

b. Estimula-se a aplicação do regime semiaberto e aberto e incentiva - 

se a promoção de programas educativos e profissionalizantes, visando assegurar 

trabalho para os reeducandos egressos. 

 
Porém, a política de ressocialização fica comprometida devido ao déficit 

de vagas nos estabelecimentos penais, bem como de efetivo insuficiente, 

dificultando a implantação das políticas públicas que se destina a ressocialização e 

preparo do reeducando para a reintegração ao convívio em sociedade, pois ao 
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estarem restritas de ir e vir, as pessoas perdem não apenas o direito de liberdade, 

outros direitos são restringidos, ocasionando a perda de seu direito a 

personalidades e a dignidade. Deste modo, seria necessário que o sistema 

penitenciário oferecesse um suporte mínimo, corrigindo as condições estruturais 

inadequadas, promovendo a humanização por meio de investimentos em políticas 

públicas de ressocialização, na formação e reciclagem profissional, para que os 

condenados voltem à sociedade, preparados para retomar novamente suas vidas, 

devidamente ressocializados. 

 
Os estabelecimentos penais devem ser portadores e condutores de 

meios de reabilitação e de ressocialização, permitindo o alcance da sua função 

social. 

Faz-se necessário que o governo seja consciente que é responsável pelo 

alto índice de criminalização no Brasil, e que possui obrigação de lutar para garantir 

um sistema penitenciário legal e simultaneamente mais rígido que o atual. 

Apenas privar a liberdade dos que ameaçam a ordem pública não é 

suficiente para o controle e combate da criminalidade, é preciso ater-se aos 

princípios humanos, de forma legal, executar a pena, respeitando os direitos básicos 

de qualquer indivíduo. 

 

1.2 CRIME ORGANIZADO 

 
O crime organizado segundo Comissão de Estudos criada em 1983 pelo 

Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan é continuado, com estrutura 

hierárquica, setorial por especialidade, formação comum por afiliação, domínio 

regional, interesse comum obter poder e dinheiro por meios ilícitos mediante 

emprego de violência, tão atual quanto na época (MENDRONI, 2016, p. 28 e 29). 

 

Pode-se constatar que as organizações criminosas, desenvolveram-se, 

especializando seu modo de ação, potencializando suas atividades ilícitas 

assumindo características lícitas, adaptando-as conforme as mudanças externas e 

tornando a sociedade civil refém dessa criminalidade. Desta forma, se apresenta 

mais organizada que o próprio Estado, cujas restrições e fatores limitantes não 

contam com meios legais e técnicos suficientes a efetividade de sua necessária 

repressão. 
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No âmbito do judiciário e executivo, merece ser ressaltada a burocracia, 

bem como, o excesso de espera para apreciação dos processos, que no judiciário 

incide em absolvições, penas excessivamente mais brandas e até alvará de soltura 

por excesso de tempo aguardando julgamento recluso, não favorecendo o controle 

e nem o combate de fato ao crime organizado. 

O ordenamento jurídico brasileiro trata a matéria com cautela, 

considerando a dificuldade de definir a modalidade da criminalidade organizada, 

dada a variação de atividade ilícita praticada conforme a situação política, 

econômica, cultural e da região em que atua. 

 

Analisando a Lei Nº. 9.034/95 verifica-se que é ineficaz equiparar a 

atividade criminosa organizada com a quadrilha ou bando, porque o único ponto 

comum que ocorre em ambas é a pluralidade de agentes, tem-se também a 

problemática acerca da legislação brasileira de combate as organizações 

criminosas e ao crime organizado, Lei Nº. 10.217/01 e Decreto Nº. 5.015/04, 

estabelecendo severas críticas ao Poder Legislativo, criador de tantas imperfeições 

relativas à macrocriminalidade. 

Diante de tantos vícios na Lei nº. 9.034/95, o legislador então por meio 

da Lei Nº. 10.217/01, tenta sanar as lacunas existente na legislação vigente, 

entretanto, o legislador não logra êxito, persistindo e agravando a situação em que 

princípios constitucionais são ignorados e a segurança jurídica do país ameaçada. 

 

Considerando a impossibilidade de conceituar de forma eficaz 

‘organização criminosa’, bem como ‘crime organizado’, legalmente inexiste a 

criminalização deste tipo de associação de pessoas. 

 

Na tentativa de sanar a ‘anomia social’, Teoria do Durkheim (ADORNO, 

1996, p. 19) instaurada por Leis mal formuladas, cogita-se a aplicação dos conceitos 

contidos na Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 

Transnacional, que foi promulgada no Brasil por meio do Decreto Nº. 5.015/04, dada 

a sua inaplicabilidade ao direito doméstico deixa os cidadãos inertes, novamente, 

frente a uma criminalidade poderosa que atua dentro e fora das penitenciárias. 

 

Com fundamento nos subsídios doutrinários e jurisprudências pode-se 

formular subjetivamente conceito e definição eficaz para organização criminosa, a 
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tentativa mais recente de se conceituar a matéria em comento no Brasil é com 

advento da Lei N° 12.850/2013 que altera o Decreto-Lei No 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal); revoga a Lei No 9.034, de 3 de maio de 1995, em que a 

organização criminosa recebe tratamento específico, com meios investigativos 

diferenciados: 

 

De acordo com o §1º do Art. 1º da Lei Nº 12.850, de 02 de agosto de 

2013 (LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS,2013): 

 
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 
caráter transnacional. 

 

Para possibilitar uma definição mais precisa e adequada de organização 

criminosa atuante em território brasileiro, ter-se-ia que avaliar, mapear, filtrar, 

relacionar dados e identificar quais atividades podem ser executadas, ou seja, 

passaria por uma avaliação de todo o sistema penal e processual penal, permitindo 

a verificação das lacunas legais existentes, bem como, o econômico e o político. 

 

Há distinção entre associação criminosa e organização criminosa, essa 

diferença ocorre porque a primeira foi identificada como uma ‘associação’ de modus 

operandi simplificado e solidário entre seus componentes, enquanto a outra tem sua 

estrutura cuidadosamente organizada, articulada, com relações entre ordem, 

objetivo, estrito respeito e cumprimento das regras e ao líder (MENDRONI, 2016, 

p.9): 

 
O termo organizar contém, na linguagem corrente, uma ação muito ampla. 
Individua uma ação voltada a estabelecer uma ordem nas relações entre 
vários elementos que compõem o todo e/ou resultado das ações. 
Compõem, em substância, alguns dados centrais: A articulação de um 
conjunto em elementos distintos. As relações entre estes elementos, a 
ordem que deles resulta, o objetivo para o qual tudo é dirigido. Em face do 
último aspecto, a relação fundamental entre os elementos é a pressuposta 
de natureza cooperativa. 

 

Em Ciências Sociais  organização  é  definida  como  (MENDRONI,2016, 
p.10): 

 

Conjunto formalizado e hierarquizado de indivíduos integrados para 
garantir a cooperação e a coordenação dos membros para a perseguição 
de determinados escopos, ou seja, como uma entidade estruturada 
dotadas de ideias explícitas, de uma estrutura formalizada e de um 
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conjunto de regras concebidas para modelarem o comportamento em vista 
da realização daqueles objetivos. 

Pode-se observar a tipologia sobre o Crime Organizado (MENDRONI, 

2016, p. 68): 

 

a. Organizações mafiosas – apresenta estrutura hierarquizada, regra 

disciplinar e códigos de ética próprios, relação de parentesco ou étnico-culturais 

entre seus membros, além do quem atuam de forma intensa e globalizada na esfera 

internacional, como: a máfia japonesa Yakusa; a Tríade Chinesa; Russa, dentre 

outras. 

 

b. Organizações profissionais – constituída por membros especializados 

em uma ou duas atividades ilegais, poder de organização mediana e estruturada 

como as máfias, com poucas ramificações internacionais. Estas atuam no: 

fornecimento de armas ou tem por atividade o seu aluguel para grupos criminosos, 

falsificação de moeda, distribuição de entorpecentes, entre outros. 

 

c. Organizações empresariais e de colarinhos brancos – é formada por 

indivíduos que se utilizam de instituições financeiras fictícias, onde são praticadas 

condutas ilícitas contra o sistema financeiro e a economia popular, vale ressaltar 

que há aqueles que se ocupam de instituições legitimamente constituídas também. 

São organizações que tem por objetivo praticar atos ilícitos contra o meio ambiente, 

a ordem tributária, a administração pública, entre outros. 

 

d. Organizações criminosas estatais – são organizações que se 

estruturam e se mantém dentro do aparelho estatal. São por exemplo, os grupos de 

fiscais corruptos, os grupos de extermínio, agentes penitenciários corruptos, entre 

outros. 

 

e. Organizações terroristas – são organizações que promovem o terror 

em nome de seus objetivos políticos, justificadas nas suas ideologias religiosas e 

peculiares, como e conhecida a organização terrorista na América latina é o 

Sendero Luminoso, do Peru, na Colômbia é a FARC - Força Armada Revolucionária 

da Colômbia, no Oriente tem-se a Alkaeda, Islamismo, entre outros. 

 

Há algumas definições complementares sobre organização criminosa, 

como (MENDRONI, 2016, p.15): 
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Estado da Califórnia: Consiste em duas ou mais pessoas que com 
continuidade de propósitos, se engajam em uma ou mais das seguintes 
atividades: (a) Provimento de coisas e serviços ilegais, vícios, usura. (b) 
Crimes predatórios como furtos e roubos; diversos tipos distintos de 
atividades criminosas se enquadram na definição de crime organizado, que 
podem ser distribuídos em cinco categoria: 
1. Extorsões; 
2. Operadores de vício: indivíduos que operam um negócio contínuo de 

coisas ou serviços ilegais, como narcóticos, prostituição, usura e jogos 
deazar; 

3. Furtos/ roubos/ receptações/ estelionatos; 
4. Gangues: grupos de indivíduos com interesse comum ou, segundo 

plano de atuarem juntos e se engajarem coletivamente em atividades 
ilegais para fazer crescer sua identidade grupal e influência, como 
gangues de jovens, clubes de motoqueiros fora da lei e gangue de 
presidiários 

5. Terroristas: grupos de indivíduos que combinam para cometer 
espetaculares atos criminais, como assassínios e sequestros de 
pessoas públicas, para minar confidências públicas em governos 
estáveis por razões políticas ou para vingar-se de alguma ofensa. 

 

Para os Criminologistas: 
 

Crime organizado é qualquer ato cometido por pessoas ocupadas em 
estabelecer em divisão de trabalho: uma posição delegação para 
praticar crimes que como visão de tarefa também inclui, em última 
análise, uma posição para corruptor, uma para corrompido e uma para 
um mandante. (MENDRONI, 2016, p.17) 

 

Para o FBI – Federal Bureau of investigation: 
 

Qualquer grupo tendo algum tipo de estrutura formalizada cujo objetivo 
primário é a obtenção de dinheiro através do uso de violência, 
corrupção, fraude ou extorsões, e geralmente têm significante impacto 
sobre os locais e regiões onde atuam. (MENDRONI, 2016, p.17) 

 

Já para a INTERPOL – Organização Internacional de Polícia Criminal: 
Qualquer grupo que tenha uma estrutura corporativa, cujo principal objetivo seja o 
ganho de dinheiro através de atividades ilegais, sempre subsistindo pela imposição 
do temor e a prática da corrupção. (MENDRONI, 2016, p.17) 

 
Pode-se compreender que é passível de punição e repressão a intenção 

e principalmente a conduta dos agentes organizados com objetivos de cometer 

crimes e na primeira situação definida por uma associação, os seus integrantes são 

solidários entre si, enquanto na organização criminosa constata-se uma 

organização criminosa com estrutura organizada e articulada. 

 

Devido à alta lucratividade e a necessidade de financiamento para prática 

dos variados crimes, proporcionaram a reunião de criminosos profissionais     e 

especializados com cidadãos ambiciosos e sem limites ético e moral, sedentos por 

ganhos imediatos, e que detinham capital para investir, originando aí o crime da  

ação conjunta ‘o crime organizado’. 
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Faz-se necessário que seja assimilado tanto pelas camadas dirigentes 

como pela população em geral, que a eficácia do enfrentamento ao crime 

organizado, não depende apenas da quantidade de recursos materiais postos à sua 

disposição, mas principalmente da qualidade dos recursos humanos empregados, 

da garantia na execução dos direitos e sobretudo das políticas públicas 

“continuadas” formuladas para tal finalidade, promovendo a ressocialização no 

sistema penitenciário. 
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2. A RESSOCIALIZAÇÃO NO SISTEMAPENITENCIÀRIO 
 

A obra “Vigiar e Punir”, de Foucault aborda o histórico sobre o surgimento 

das prisões e objetivos que cercam a privação de liberdade, o autor estuda 

alternativas para modelos que já não cumprem a sua verdadeira função, que é tornar 

o reeducando apto ao convívio novamente em sociedade. A pena privativa de 

liberdade não se estabeleceu no Brasil eficaz para ressocializar o homem no 

sistema penitenciário, constata-se pelo crescente índice de reincidência dos 

egressos. 

Pode-se conjecturar que essa realidade é resultado do tratamento 

desumano e das condições insalubres a que o homem privado de liberdade foi 

submetido no ambiente hostil durante o seu encarceramento, aliada ainda ao abalo 

emocional provocado pela exclusão familiar e social e da indiferença sob o qual ele 

é tratado pela sociedade e pelo próprio Estado ao readquirir sua liberdade. O 

preconceito de ex-reeducando e o descaso pelas autoridades, faz com que o 

egresso do sistema se torne marginalizado no meio social, retornando ao mundo do 

crime, dada a ausência de políticas públicas de ressocialização pós cárcere. Daí, 

talvez, a origem da problemática da reinserção na sociedade do egresso. Neste 

sentido afirma Mirabete: 

 
“A ressocialização não pode ser conseguida numa instituição como a 

prisão. Os centros de execução penal, as penitenciárias, tendem a 

converter-se num microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as 

grandes contradições que existem no sistema social exterior. [...] A pena 

privativa de liberdade não ressocializa, ao contrário, estigmatiza o recluso, 

impedindo sua plena reincorporação ao meio social. A prisão não cumpre 

a sua função ressocializadora. Serve como instrumento para a manutenção 

da estrutura social de dominação. ” (MIRABETE, 2002, p.145). 

 
A Lei de Execução Penal em seu Art.26 define egresso o condenado 

libertado definitivamente, pelo prazo de um ano após sua saída do estabelecimento 

prisional. Também é equiparado ao egresso o sentenciado que adquire a liberdade 

condicional durante o seu período de prova. Após o decurso do prazo de um ano, 

ou a cessação do período de prova, esse homem perde então a qualificação jurídica 

de egresso, bem como a assistência legal dela advinda. Legalmente, o egresso tem 
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amparo dos seus direitos previstos nos artigos 25, 26 e 27 da Lei de Execução 

Penal, que prevê em orientação para sua reintegração à sociedade, assistência 

social para auxiliar lhe na obtenção de emprego e inclusive alojamento e 

alimentação em estabelecimento adequado nos primeiros dois meses de sua 

liberdade. 

A incumbência da efetivação desses direitos do egresso é de 

responsabilidade do Patronato Penitenciário, que em Mato Grosso é vinculado à 

F.U.N.A.C. - Fundação Nova Chance, da Secretária Estadual de Justiça e Direitos 

Humanos, que se orienta pelos objetivos mencionados a seguir: Reinserir na 

sociedade os cidadãos que cumprem pena judicial; Proporcionar educação e 

qualificação aos reeducandos; Promover o crescimento cultural dos assistidos; 

Inserir os reeducandos no mercado de trabalho qualificado; Dar assistência familiar 

aos detentos; Prestar serviços gratuitos de qualidade aos reeducandos; Dar 

orientações jurídicas aos assistidos; Firmar parcerias com instituições e empresas 

para viabilizar as ações. (COELHO, 2015) 

Em 2015, cerca de 30 dos 197 recuperandos acompanhados pelo 

Patronato penitenciário que cumpriam pena em liberdade foram contratados pela 

Prefeitura de Cuiabá, aprovados em processo seletivo, eram remunerados em R$ 

1,2 (mil e duzentos reais), por demonstrarem bom desempenho nas funções 

realizadas a mais de um ano. Conforme relatório da fundação, do referido período, 

dos 197 recuperandos acompanhados, 89 tiveram oportunidade de trabalho e 

apenas 03 voltaram a delinquir, outros 22 foram matriculados no ensino 

profissionalizante e 06 desistiram por falta de condições para o seu transporte. 

O perfil dos egressos do Sistema Penitenciário acompanhados pelo 

Patronato, um terço possui idade entre 18 e 33 anos e dos 197 recuperandos 109 

não concluíram o ensino fundamental. 

A Fundação Nova Chance na função de patronato penitenciário, além de 

prestar-se a atribuições relativas à execução penal, no que se refere ao egresso, 

tem como finalidade principal promover a sua reinserção no mercado de trabalho, a 

prestação de assistência jurídica, pedagógica e psicológica, porém, sua eficiência 

fica comprometida se considerarmos a falta de interesse político dos governos 

estaduais, os quais não tem lhe dado a importância merecida, não lhe destinando 
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os recursos necessários, impossibilitando assim que ele efetive suas atribuições 

previstas em lei. 

A assistência pró-egresso não deve ser entendida como uma solução ao 

problema da reincidência, pois ela é consequência em grande parte do período de 

encarceramento, o que exige uma adoção de uma série de medidas durante o 

período para minimizar as sequelas. 

O trabalho de assistência voltado sob a pessoa do egresso minimizaria 

os efeitos degradantes por ele sofridos durante o cárcere e facilitaria a readaptação 

de seu retorno ao convívio social, a principal solução para o problema da 

reincidência passa pela adoção de uma política de apoio ao egresso, promovendo 

a continuidade da ressocialização, fazendo com que seja efetivado o previsto na Lei 

de Execução Penal, pois o egresso desassistido hoje, será o reincidente de amanhã. 

 

2.1 RELAÇÃO ENTRE A RESSOCIALIZAÇÃO DO REEDUCANDO 
COMO MECANISMO DE CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO 
CRIMEORGANIZADO 

Sabe-se que a globalização expandiu as fronteiras, bem como, expandiu 

com ela a criminalidade organizada que é resultado deste processo. O mundo 

paralelo do crime rapidamente compreendeu que as novas tecnologias e a 

liberalização dos mercados ofertariam várias oportunidades e possibilidades para a 

expansão de suas atividades ilegais, onde se investiu muito dinheiro. Suas 

organizações cooperam mais fortemente e articulam-se atuando como verdadeiras 

redes globais ‘empresas’ organizadas. 

 

Neste ponto, merece destaque a observação de Alberto Silva Franco, 

que assim refere: 

 
De um lado, não se pode deixar de reconhecer que o modelo globalizador 

produziu novas formas de criminalidade que se caracterizam, 

fundamentalmente, por ser uma criminalidade supranacional, sem 

fronteiras limitadoras, por ser uma criminalidade organizada no sentido de 

que possui uma estrutura hierarquizada, quer em forma de empresas 

lícitas, quer em forma de organização criminosa, e por ser uma 

criminalidade que permite a separação tempo-espaço entre a ação das 

pessoas que atuam no plano criminoso e a danosidade social provocada. 
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Face ao cenário de rebeliões, fugas e do crescente aumento do crime 

organizado e da violência dos reeducandos nas penitenciárias, que são 

consequências da situação degradante e corruptiva em que se encontra o sistema 

penitenciário brasileiro, pois viola os direitos fundamentais da pessoa humana ao 

submete-la às condições precárias no cárcere, sem garantias de segurança alguma 

para os apenados, para os profissionais e principalmente para a sociedade, uma 

vez que continuam atuando no crime também intramuros. 

 

Eficaz seria se todas as metas e vieses de um sistema penitenciário 

fossem definidos previamente, quanto às suas bases conceituais, ideológicas, sobre 

como se compreende e se interpreta o fenômeno crime, o homem em conflito com 

a lei; como se compreendem e se interpretam a pena de prisão e a reclusão, bem 

como, a concepção do processo da ‘ressocialização’ dos reeducandos. 

 

Viabilizando a explicação e proposta de metas e possível perfil dos 

profissionais que se pretende contratar, o processo de seleção dos mesmos e de 

seu treinamento e sua complexa questão da gestão prisional, a definição das 

funções e objetivos de cada categoria profissional e a própria estrutura tática e 

funcional. 

 

2.2 CENÁRIO DO SISTEMAPENITENCIÁRIO: 

 
Com o aumento da população encarcerada e seus desdobramentos o 

Governo vem sendo pressionado a desenvolver ações, que visam conter esse 

crescimento, por exemplo, dar maior aplicação de penas alternativas, ou então de 

reformas da legislação a fim de facilitar a obtenção de benefícios ou ainda de 

encurtar penas privativas de liberdade para determinados crimes. Aumentando, 

portanto, o fluxo de saída dos reeducandos do sistema penitenciário como 

consequência da superlotação das unidades penitenciárias e da guerra entre 

organizações criminosas. 

 

O Brasil é o quarto país com maior número de população carcerária 

conforme o quadro 01. 

 

 



25 
 

Quadro 01. Informações prisionais dos vinte países com maior população 
encarcerada do mundo. 

 

Fonte: elaboração própria com dados do ICPS, último dado disponível para cada país. 

 

Esta realidade se agrava quando analisado o Gráfico 01, que 

apresenta a variação da taxa de aprisionamento dos 4 países com maior 

população prisional do mundo, comparação dos últimos dados de 2008 a 

2013, onde é visível a redução nos Estados Unidos (-8%) e na China (-9%), 

destacando-se a Rússia (-24%), enquanto o Brasil, apresenta aumento na taxa 

de 34%. 
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Gráfico 01. Variação da taxa de aprisionamento entre 2008 e 2014 nos 4 países 
com maior população prisional do mundo 

 
Fonte: elaboração pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciarias – Infopen- 

junho/2014, com dados do ICPS-International Centre for Prison Studies 

 

Visando melhor entendimento do cenário do país observa-se uma 

sequência de informações descritas no quadro 02. 

 

Quadro 02. Pessoas Privadas de liberdade no Brasil em julho/2014 

 
Fonte Infopen, jun;2014; 

 

O quadro 02 faz parte do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciaria do Infopen - junho de 2014 e traz um panorama geral da população 
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penitenciária brasileira, assim como a deficiência de vagas, onde a taxa de 

superlotação média dos estabelecimentos é de 161%, o que mostra a situação 

de calamidade do sistema prisional brasileiro. 

 

No Gráfico 02 traz informações sobre a porcentagem de crime por quais 

respondem as pessoas privadas de liberdade em todo o Brasil. 

 

Gráfico 02. Distribuição de crimes tentados/consumados entre os registros 
das pessoas privadas de liberdade no Brasil. 

 

 
Fonte: Infopen, junho /2014 

 

É visível que o tráfico é o crime que mais ocorre com 27% no contexto, 

também é notável que três entre cada dez registros correspondem a crimes contra 

o patrimônio, pois o roubo corresponde a 21% e furto 11%. Já o homicídio 

corresponde a 14% dos registros e os latrocínios apenas3%. 

 

Mais para melhor entender a periculosidade destes crimes é necessário 

visualizar o Quadro 03 a seguir onde são demonstrados os números de crimes 

tentados/consumados: 
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Quadro 03. Número de crimes tentados/consumados pelo quais as pessoas 
privadas de liberdade condenados ou aguardando julgamento no Brasil, 
por sexo. 

 
Fonte: Infopen, junho/2014 
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Fonte: Infopen, junho/2014 
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Fonte: Infopen, junho/2014
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Fonte: Infopen, junho/2014 

 

Este quadro se agrava ao interpretar a Gráfico 03, pois a maioria das 

pessoas privadas de liberdade, 41.2% estão sentenciados ao regime fechado e 

outros 41.1% sem condenação também permanecem no regime fechado sem 

distinção de perfil, o que agrava o quadro, pois o Déficit de vaga dificulta a 

distribuição destas pessoas por cubículos. 

 

Gráfico 03. Quantitativo de Pessoas privadas de liberdades por 
natureza da prisão e tipo de regime no Brasil. 

 

Fonte: Infopen, junho/2014 

 

Com uma população prisional brasileira de 607.731 em pessoas 

conforme Gráfico 04 é necessária uma análise na evolução numeral das pessoas 

privadas de liberdade conforme demonstrados no Gráfico 03, para melhor 

entender e visualizar este cenário. 



32 
 

Com um crescimento de 575% de aumento entre 1990 a 2014, é visível 

que o maior crescimento foi nos últimos dez anos de 2004 a 2014. 

 

Gráfico 04. Evolução das pessoas privadas de liberdade no Brasil (em mil), no 
período de 1990 a 2014, no Brasil. 

 

Fonte: Ministério da Justiça, dados a partir de 2005-Infopen/MJ 
 
 

Atualmente observa-se, no que se refere às organizações criminosas, um perfil 

violento e cruel, com ação coordenada mediante ameaça capaz de abalar 

consideravelmente a segurança pública, embora, até o presente momento, a falta 

de conhecimento detalhado acerca de tais organizações dificulte constatações mais 

detalhadas sobre a amplitude real desta ameaça. 

 

Segundo a estimativa do Escritório da ONU contra Drogas e Crime 

(UNODC) de dois até três por cento do rendimento econômico mundial está 

baseado em negócios ilegais – cerca de 1,3 trilhão de dólares por ano, indicando 

faturamento anual em bilhões de dólares ilícitos, que são, muitas vezes, usados 

para preservar e ampliar o controle de mercados Ilegais, controle que vem sendo 

exercido atualmente, com grande expressão de dentro das penitenciárias 

superlotadas. 
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2.3 A CRIMINALIDADE E A RESSOCIALIZAÇÃO NO
 SISTEMA PENITENCIÀRIO DE MATOGROSSO 

O sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso não está muito além 

da realidade nacional, com elevados números estatístico, pois em 2014 tinha uma 

população prisional 10.357 e um déficit de vagas de 2093, ou seja, 20,20% de 

déficit. Para melhor entendimento da realidade, segue o quadro 04 com os dados 

do Estado: 

Quadro 04. Dados quantitativos de capacidade, lotação, déficit de vagas e 
situação processual- Sistema Penitenciário de Mato Grosso/2014. 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias–Infopen-junho/2014 
 

Os crimes em Mato Grosso com as taxas mais elevadas a partir do Gráfico 05 são:  

Tráfico (27,30%), Roubo (18,90%), Homicídios (17,40%) e Furto (3,10%). 

 

População Prisional 
10.357 

Unidades 59 

 
Taxa de aprisionamento por Unidade da Federação 

321,20%      

 

Vagas 
8.264 

                    

Deficit de vagas 
2.093 

 

Media de vagas por unidades prisionais 
140 

Capacidade Máxima observando em unidade da Unidade da 
Federação 

 

1.180 

 

Adaptado para estabelecimento penal 
30 

 

Concebido como estabelecimento penal 
28 

 

Sem informação                                                              
1 

Taxa sem condenação nas Unidade da Federação 53% 
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Gráfico 05. Porcentagem de pessoas que aguardam julgamento ou foram 
condenados por tipos de crime em Mato Grosso. 

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias-Infopen-junho/2014 

 

 

O fenômeno criminalidade organizada atua em vários seguimentos e de forma 

diferenciada, adaptando-se a região com atividades distintas entre si, as 

associações organizadas e ilícitas originaram-se, como movimentos populares de 

proteção e suplementação, face a ausência do Estado, inviabilizando a 

ressocialização no sistema penitenciário. 

 

Um sistema penitenciário constitui-se de uma rede integrada, porém 

não compartilhadas entre si, de instituições, órgãos, comandos e ações, uma rede 

coerente em comando e ações, estrutural e temporal. Devendo-se evitar que a 

instituição seja permeada por posicionamentos contraditórios, manifestando-se, 

cada um deles, em questões e decisões necessárias e imediatas ou em questões 

e decisões pontuais, momentâneas. 

Os estabelecimentos penais são instituições suscetíveis a 

circunstâncias que demandam tomadas de decisões rápidas, que fogem à rotina, 

as decisões importantes sobre ele, ou dele emanadas, estarão sujeitas a 

improvisações, o tornando um sistema por vezes incoerente. 



35 
 

Em Mato Grosso predomina a organização denominada ‘facção C.V. - 

Comando Vermelho’, oriunda do Rio de Janeiro. Em operação denominada ‘Grená’ 

realizada pela G.C.C.O. - Gerência de Combate ao Crime Organizado no primeiro 

semestre de 2014, segundo a Delegada Cleibe Aparecida de Paula 

aproximadamente desde 2013 o crime organizado vem agindo de dentro dos muros 

da Penitenciária Central de Mato Grosso, com atuação intensificada em roubo a 

carros, tráfico e assaltos tudo comandado por reeducandos reclusos pertencentes 

a organização criminosa C.V. - Comando Vermelho, conforme escutas telefônicas 

autorizadas pela justiça. 

Constatou-se que a maneira de atuação dessa organização criminosa 

era como a de uma empresa, com lucros altos, em que seus inimigos são tratados 

sem piedade, em que a vida é o preço a se pagar caso o silêncio não seja mantido 

nas relações de negócio, entre outros motivos.  

Dentro da Penitenciária Central do Estado-P.C. E., identificou-se também 

um poder paralelo de justiça, com grupo de disciplina e tribunal da morte, onde são 

julgados e condenados os reeducandos que não se enquadram nas normas e rotina 

da organização, e assim permanece na atualidade. 

Considerando os dados referentes ao período de 2014 até 2016 para 

análise do objeto da presente pesquisa, o presídio Centro de Ressocialização de 

Cuiabá fundado na década de 60, que em abril de 1989 registrou a maior e mais 

sangrenta rebelião no sistema de Mato Grosso, conforme relato da fundação Nova 

Chance1: 

Em abril de 1989, devido à superlotação, aconteceu uma das maiores 
rebeliões do Estado no presídio Carumbé, onde foram constatadas dez 
mortes, sendo oito detentos, dois policias e trinta e duas pessoas 
ficaram feridas. Onze anos depois em 2000 ocorrera outra rebelião, no 
qual, vários agentes foram feitos reféns. As reivindicações segundas 
informações, foram novamente a superlotação e as deficiências 
encontradas no presídio, dentre eles a saúde, alimentação e as visitas. 
Muita coisa ainda teria que acontecer para que todos se incumbissem 
de mudanças, tanto no Código Penal quanto nas leis que regem o 
Sistema penitenciário. Eram muitas as preocupações dos gestores e 
também dos profissionais que atuavam no presídio em que os detentos 
ficassem sem estudar sem trabalhar, pois, era o único meio para acabar 
com essa ociosidade, a mesma que leva os internos ao caos. Seria 
preenchê-los de algo útil, intelectual e profissional. Todos ganhariam 
com esses estímulos, a sociedade e o detento. Mas, até a referida data, 
ainda era apenas perspectivas. No decorrer dos anos o Presídio do 
Carumbé foi palco de decorrentes conflitos relacionados à falta de 
humanização, muitas eram as discussões em melhorar a situação em 
que se encontrava. Porém, as reivindicações não paravam. Buscando 
uma solução para a problemática, através de encontros, estudos, 
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reuniões e concurso público. Porém, a situação continuava a mesma, 
sem solução. Com o passar do tempo, buscou-se um efetivo 
cumprimento respaldados pela lei e passou-se a ser, desenvolvida 
atividades para a recuperação do condenado, priorizando a valorização 
através da educação. Este método ganhou grande força na qual, 
constatou-se que a Educação faz parte da Ressocialização. Essa 
relação, que leva o preso a cada dia buscar alternativas para sua 
liberdade, reintegrando na sociedade, na qual efetivamente serão 
tratados com respeito e dignidade, resgatando, sobretudo seus valores, 
aprendendo com a educação, enquanto ser humano construir uma 
visão de respeito mútuo. Apesar de muitos acreditarem que essa era 
uma saída para os problemas enfrentados, muitos ainda tinham 
dúvidas. 

 

Esta realidade pertenceu ao Presídio Carumbé, porém hoje este é 

considerado referência em Política de Ressocialização no Estado, atualmente 

denominado como Centro de Ressocialização de Cuiabá-C.R.C, desenvolve 

atividades profissionalizantes voltadas para marcenaria, artesanato, pedreiro, 

manicure, mecânica automotor, serralheria, granja, horta, fabrica de  vassouras, 

entre outras, em parceria com SENAI e considerando todas as deficiências 

existentes, além da superlotação demonstrada no Gráfico 06, ainda se faz  

necessário um aprimoramento das políticas públicas de ressocialização, 

reestruturação física, de investimentos e aumento de efetivo e capacitação 

profissional para ser possível atingir a ressocialização idealizada pela Legislação 

Penal. 

No Gráfico 06, será trabalhada a população de reeducandos do Centro 

de Ressocialização de Cuiabá no período de 2015 que era 730 e em 2016 eram 

763, com déficit respectivamente de 260 e 293 vagas, o que possibilitará o 

entendimento da superlotação desta unidade e as dificuldades enfrentadas para se 

obter o resultado ressocialização. 

 

Gráfico 06. População do Centro de Ressocialização de Cuiabá-CRC 

 
Fonte: Dados Direção do CRC-2015/2016 

______________________________________________ 

1 Disponível em, http://www.escolanovachance.com.br/noticias/a-educacao-e-a-transformacao-do-crc-centro-
de- ressocializacao-de-cuiaba-antigo-presidio-do-carumbe. Acessado em 05/02/2016 
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O C.R.C. (Centro de Ressocialização do Cuiabá) em 2017, mesmo com 

todas as deficiências estruturais, econômicas e de efetivo, é referência em política 

pública de ressocialização, com capacidade de 470 vagas, abriga 846 reeducandos 

em regime fechado, dos quais 327 desenvolvem atividade para remissão de pena, 

sendo melhor visualizado no Gráfico a seguir, entre estes 53 em regime fechado 

desenvolvem trabalho extramuros, com índice de fuga ínfimo de aproximadamente 

1%, conforme declarado e autorizada a transcrição pelo diretor da unidade Sr. 

Winkler Freitas Teles, a política de humanização dos profissionais do sistema 

aplicada junto a qualificação destes no trabalho tem-se revelado uma combinação 

eficiente, onde vê-se que a unidade não registra rebeliões à aproximadamente 6 

anos. 

Quanto a permanência de integrantes de facções na referida unidade, 

foi relatado que não tem ninguém recluso e quando é identificado a existência, de 

imediato é transferido para o estabelecimento mais adequado para o perfil. 

Apesar de significativo no cenário estadual, estes números ainda são 

tímidos como demonstrados no Gráfico 07:  

Gráfico 07. População do Centro de Ressocialização de Cuiabá que 
trabalha para remissão de pena 

 
Fonte: Dados Direção do CRC-2015/2016 

 

 

 
Já educação em prisões no Estado de Mato Grosso é decorrente de uma 

ação conjunta entre o Serviço Social da Indústria SESI e o Governo do Estado, com 

a presença da SEJUSP em 2000. Foi no referido ano que iniciou no Centro de 
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Ressocialização de Cuiabá-C.R.C. salas para alfabetização, numa parceria com o 

Ministério da Educação. 

 

Em 2014, tivemos o ápice da Educação em prisões, com o P.E.E.P.-

Plano Estadual de Educação em Prisões do Estado de Mato Grosso, elaborado por 

gestores, reeducandos, agentes penitenciários e educadores do Sistema, 

promovendo o entendimento das necessidades e a realidade da privação de 

liberdade, facilitando o conhecimento e viabilizando o caminho para e 

ressocialização. 

 

A ressocialização em Mato Grosso ainda é um ideal a ser desenvolvido, 

pois são várias as lacunas a serem preenchidas quando nos referimos a 

ressocialização, conforme a definição de Castro (2014, pg. 14): 

 
A reinserção social passa pela capacitação e qualificação dos servidores 
penitenciários, pela melhoria das instalações penais, pelo transporte digno 
dos reeducandos, pela oferta de alimentação de qualidade, pelo 
atendimento humanizado de saúde, pela oferta de formação educacional 
ao recuperando, pela determinação política de resolver a questão. 

 

A falta de ressocialização amplia e fortalece o crime organizado dentro 

dos estabelecimentos penais, conforme Bombig e Correa (2012, p.02) relatam que: 

 
Desde que reuniram no mesmo espaço presos políticos e comuns nos anos 
1970, durante o regime militar, os presídios brasileiros tornaram-se escolas 
de formação do crime organizado. “Ninguém começa praticando um 
latrocínio (assalto seguido de assassinato). O camarada teve um furto em 
seus antecedentes. Depois saltou para um roubo, porque se organizou no 
crime no presídio”, afirma o presidente do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária e desembargador do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, Herbert Carneiro. O Conselho – formado por especialistas em 
Direito Penal – faz inspeções periódicas em penitenciárias. Com 20 anos 
de profissão, Carneiro ainda se assusta com a situação. “Temos hoje 
depósitos de presos ociosos! ” 

 

O cenário do crime organizado no sistema penitenciário é alarmante, 

conforme a observação   Carneiro (2012, p.02): 

 
Ele afirma que crimes de menor potencial ofensivo sejam punidos com 
penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade. O amplo 
uso desse expediente – já incluído no Código Penal – depende de uma 
melhor organização das Varas de Execução Criminais, em que muitos 
processos não estão sequer digitalizados. Outra ideia nunca posta em 
prática no Brasil é a construção de cadeias menores, com no máximo 150 
vagas. Os presídios brasileiros abrigam 514 mil pessoas, 220 mil a mais do 
que sua capacidade. A superlotação favorece o crime organizado. 
Celulares entram com mais facilidade, e recados chegam aos comparsas 
em liberdade. “O boom do PCC em São Paulo aconteceu quando 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/sao-paulo/
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começaram a surgir as centrais telefônicas do crime, que possibilitaram 
mais comunicação entre eles”, afirma o promotor Pedro Baracat, da 
Promotoria de Execuções Criminais de São Paulo. “É preciso isolar as 
lideranças do crime organizado e evitar que elas se comuniquem”. 

 

Sabe-se que trocas de experiências e conhecimento fortalecem fronteiras 

de acordo com a visão de mundo em um contexto social, desta forma o caminho 

para romper com a criminalidade e a violência se faz pelo conhecimento e pela 

educação, caminho que se mostrou mais eficiente na redução da reincidência 

criminológica e consequentemente na ressocialização do apenado, devendo-se 

considerar três aspectos fundamentais: um programa bem estruturado, para que se 

atinjam os objetivos da assistência educacional; infraestrutura que comporte as 

previsões legais, como a biblioteca de acesso a todos; e, disponibilização de verbas 

específicas para esse fim, para que se contrate pessoal qualificado que trabalhe 

com os apenados, e também para que se aquisição de materiais necessários para 

o bom desenvolvimento do trabalho. 
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3. AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO AO CRIMEORGANIZADO 

 
O sistema penitenciário brasileiro tem como objetivo a ressocialização do 

apenado, não obtendo êxito em sua função social. Os estabelecimentos penais 

atuam especificamente como mecanismos punitivos em detrimento do homem em 

conflito a lei, fugindo de sua finalidade. 

 

O problema da crise no sistema penitenciário brasileiro revela as 

consequências da ineficácia das políticas públicas de combate e enfrentamento à 

criminalidade, as quais não atuam nas causas do crime, agindo basicamente em 

seus efeitos, não se fazendo punir efetivamente o homem em conflito com a lei, 

muito menos o ressocializando e nem o reinserindo na sociedade. 

 

Diante desta ineficiência do sistema penitenciário brasileiro, temos uma 

grande quantidade de ex-detentos que regressam à sociedade sem qualquer 

reabilitação e mais aprimorados no crime, culminando no elevado índice de 

reincidência percebido atualmente. 

 

O Estado procura uma explicação concreta para o domínio e rápida 

expansão do crime organizado na sociedade, estudando formas para combater 

essas organizações, mas infelizmente nota-se que suas ações não atingem seu 

objetivo. Isso se deve a uma política criminal mal direcionada, sem efeitos para a 

sociedade. 

 

A mídia tem veiculado cada vez mais a atuação da polícia na 

desarticulação de quadrilhas e grandes organizações criminosas, de forma à 

absorver o possível aumento da criminalidade, porém, sempre se fez presente o 

crime organizado no Brasil, desde a base popular até o topo da seleta pirâmide 

social, mas não tinha havido ainda um enfrentamento maciço ao crime como ocorre 

nos últimos anos. 

 

Ações essas que foram possíveis em virtude das mudanças ocorridas na 

sociedade brasileira, desde o seu pensar e posicionamento diante dos feitos 

calamitosos ocorridos em sociedade até as opiniões políticas, justificando-se o 

enfrentamento policial e social ao crime organizado, nota-se que vem ocorrendo um 

maior confronte frente ao crime organizado em várias frentes, em que o crime 
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organizado sempre esteve presente, se tornando público e notório para a sociedade, 

sem necessariamente significar que tenha aumentado a criminalidade. 

 

O crime organizado é um fenômeno que se expande rapidamente pelo 

mundo inteiro. Embora haja países em que se perceba franco combate à 

criminalidade organizada, o Brasil ainda se encontra em ritmo lento na proposta de 

dispositivos legais que visam enfrentar o caos do crime organizado no sistema 

penitenciário. 

 

Nesse contexto o objeto deste estudo coaduna abordando o termo 

‘Associação Criminosa’, tendo como base o Código Penal Brasileiro define no Artigo 

288 (MENDRONI, 2016, pg. 8), vê-se que: 

 
Art.288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para fins específicos de 
cometer crime: 
Pena – reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos 

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é 
armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. 

 

O fortalecimento das organizações criminosas possui poder 

autodestrutivo maior que o perfil mafioso, com a captação de recursos financeiros, 

investimento em bens lícitos e ilícitos e com a insurgência de um novo parâmetro 

criminoso, em que a estrutura da criminalidade brasileira não se sustenta em regra, 

pelo vinculo familiar humanizado e hierarquizado piramidalmente como a máfia e 

sim por células que rapidamente recrutam seus agentes e se organizam para 

realização da conduta delitiva, desfazendo-se após o ato. 

 

Nota-se com esse fortalecimento do crime um problema de alta 

complexidade quando se refere ao combate e enfrentamento deste e no resultado 

ressocializador do sistema, para que esta ressocialização aconteça, não basta 

apenas a privação da liberdade do homem em conflito com a lei, o puro 

enclausuramento no sistema penitenciário até que cumpra sua pena. Corroborando 

com o entendimento de que o Sistema não ressocializa e nem reinseri o apenado 

no convívio social, se faz necessário a implantação de programas que possibilitem 

a sua ressocialização, do contrário seria utópica se falar em ressocialização e 

soluções futuras (SANTOS,2005). 

O tema crime organizado, passou a ser tratado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro a partir do Decreto N° 5.015/2014, que teve influência direta das normas 
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definidas pela convenção de Palermo e posteriormente com a Lei N° 12.850/2013 

(BRAZIL,2013), que trata a organização criminosa de forma específica, com meios 

investigativos e rito processual diferenciado. 

 

A causa justificável e possível motivação do crime organizado são dentre 

vários fatores, a corrupção em todos os seguimentos da sociedade, desde agentes 

públicos, empresários, políticos, entre outros, e o homem comum que muitas vezes 

se deixa corromper por sua vulnerabilidade social e econômica. Foi neste contexto 

que o povo brasileiro foi desenvolvendo uma consciência mais crítica, mais 

politizada, e passou ativamente a cobrar mais ações do Estado em relação às 

necessidades da sociedade, participar mais diretamente da vida política do País, a 

reivindicar seus direitos. 

 

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) propõe uma política 

nacional de melhoria dos serviços penais, que visa alcançar quatro pontos 

importantes para se obter êxito nas políticas públicas voltadas ao sistema 

penitenciário, viabilizando o enfrentamento e controle do crime organizado dentro 

do sistema penitenciário, bem como, a então utópica ressocialização do 

reeducando: 

 

a. Alternativas penais e gestão de problemas relacionados à 

superlotação, considerando que o Brasil exibe, entre os 20 países comparados, a 

quinta maior taxa de presos sem condenação, em que o total de pessoas privadas 

de liberdade chega a ser de aproximadamente 41%, ou seja, a cada 10 pessoas, 

quatro estão sob a custódia provisória do Estado aguardando julgamento; 

 

b. Gestão dos serviços penais e redução do déficit de vagas no sistema 

penitenciário, que visa o enfrentamento da escala crescente que o Brasil apresenta 

2014/2015 de ser a quarta maior população prisional, ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos, da China e da Rússia. 

 

c. Humanização das condições carcerárias e reintegração social do 

indivíduo recluso; 

 

d. Modernização do sistema penitenciário nacional. 

 
A criminalidade tomou proporções alarmantes, e acabar com o crime 
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organizado não é tarefa fácil, precisamos que o legislador tenha braços fortes, com 

medidas enérgicas, para que seja promovido o fim da impunidade, ela e o Estado 

não podem se relacionar harmoniosamente se o segundo estiver desenvolvendo e 

mantendo de maneira próspera o ordenamento da sociedade. Por isso, o principal 

critério para que o crime se organize é que haja a conivência e corrupção do Estado, 

que pode se estabelecer em todos os seguimentos dos três poderes, em todos os 

níveis hierárquicos e nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

 

O atual quadro da criminalidade organizada exige do Estado e da 

sociedade soluções urgentes: do Estado, poder de polícia; e da sociedade, uma 

nova revolução ética e cultural para preservar os valores morais (CRUZ, 2007) 

 

A incerteza na aplicação das leis vigentes dissemina a insegurança e o 

aumento da criminalidade na sociedade, vez que se por um lado a corrupção se faz 

intrínseca em todas as esferas do poder, por outro o sistema penitenciário não 

cumpre com a sua função de punir e nem com a de ressocializar, nesse contexto 

destaque-se a importância e a necessidade da implantação de políticas públicas, 

de forma mais participativa, e de medidas preventivas de combate ao crime 

organizado. Entre outras se faz necessário um policiamento bem preparado e 

equipado, em todos os sentidos, e um sistema judiciário mais ágil. 

 

Isto só será possível com a reforma do sistema penitenciário, com ações 

integradas das instituições dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem 

como, dos setores de inteligência do SISPEN e da Segurança Pública, cooperação 

das instituições policiais, novos investimentos tecnológicos, aumento de efetivo e 

qualificação profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Constata-se ainda na atualidade, um crescente déficit de vagas para o 

sistema penitenciário brasileiro, nos últimos anos foi identificado investimento 

recorde do Governo Federal de mais de R$1,1 bilhão, divulgado na mídia nacional 

(dados do governo de 2016), porém os repasses muitas vezes retornam sem serem 

aplicados em virtude da burocracia exacerbada que impede a aprovação e 

realização de projetos que visam beneficiar todo o sistema. 

 

É preciso fiscalizar e acompanhar as obras de construção das 

penitenciárias e o perfil das pessoas que ingressam nelas, para que seja possível 

identificar e definir as características do problema e aperfeiçoar as práticas de 

gestão dos serviços penais de forma mais adequadas, promovendo uma maior 

aplicação e aceitação de medidas cautelares e de alternativas penais e 

possibilitando a organização das diversas rotinas do cotidiano nos estabelecimentos 

penais. 

 

A Declaração de Direitos Humanos, proposta pela ONU (Organização 

das Nações Unidas), afirma que ninguém poderá ser submetido a tratamento ou 

castigo cruel, desumano ou degradante, portanto, trazer à tona todos esses 

problemas é fazer uma análise comparativa com o sistema de governo do Brasil e 

também, uma crítica à sociedade propondo meios para que esses problemas sejam 

superados. 

 

O combate ao crime organizado, portanto, não só tem importância para 

as vítimas diretas dessa criminalidade, mas também para o Estado de direito e seus 

cidadãos, pois quanto mais o crime organizado se espalha, mais sofrem o 

desenvolvimento sustentável, a democracia, a segurança, a saúde pública, entre 

outras. Estes impactos indiretos são muitas vezes negligenciados, embora se saiba 

que as grandes organizações podem minar Estado democrático de direito 

desestabilizados politicamente, em particular, pela prática de corrupção e outras 

manipulações, e em combinação com uma autêntica ameaça de aplicação de 

desordem social somada a violência bruta. 

 

A superlotação sem a devida triagem criminal dos apenados, entre outros 

motivos, promove o aumento expressivo da criminalidade organizada no Sistema 
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penitenciário brasileiro, resultando sua atual crise no controle e administração, que 

conflita com a sua função social ou missão de ressocialização deste público, pois o 

encarceramento possui caráter punitivo em face da conduta delitiva. Desta forma 

pode-se afirmar que a questão investigada ‘A ineficácia na ação do combate do 

crime organizado pelo estado potencializa a formação de grupos criminosos. 

 

Nota-se que o discurso político-governamental de definir um responsável 

para justificar a sua inércia no enfrentamento da crise que se instalou no sistema 

penitenciário Brasileiro é apenas uma tentativa de satisfação simbólica para com o 

coletivo, que visa esconder as verdadeiras causas da criminalidade urbana e 

mascarar a incompetência do Estado no combate ao crime organizado dentro e fora 

das penitenciárias e à violência. 

 

Conclui-se com o presente estudo, que apenas é contemplado o caos 

instalado no fragilizado sistema penitenciário brasileiro, sem disseminar de que 

trata- se de uma relação de causa e efeito com a improbidade administrativa política, 

resultando o efeito dominó em todos os seguimentos da sociedade, que entre todas 

as organizações criminosas é a maior e que mais viola os Direitos Humanos, se 

considerarmos os prejuízos sociais, psicológicos e econômicos, pois distorce 

conceitos psicossociais nas relações humanas, morais e  sociais. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

NÚCLEO INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA E CIDADANIA 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS 

HUMANOS 

ANEXO - 01 - OS EFEITOS DA RESSOCIALIZAÇÃO NO CRIME ORGANIZADO 
NO SISTEMA PENITENCIÁRIO MATO GROSSO 

 
N° Descrição 2014 2015 2016 2017 

1 
Qual a capacidade total de vagas do Centro de Ressocialização de 
Cuiabá? 

470 470 470 470 

2 Qual o total de vagas no Sistema Penitenciário de Mato Grosso? 6.038 5.976 6.413 - 

3 Qual o déficit de vagas no Sistema penitenciário? 4.133 3.676 +4.201 - 

4 Qual a população carcerária do Centro de Ressocialização de Cuiabá? - 730 763 846 

5 
Quantos reeducandos pertencente ao crime organizado ficaram 
reclusos no Centro de Ressocialização de Cuiabá? 

- - - - 

6 
Quantos reeducandos desenvolvem atividades para remissão da pena 
no Centro de Ressocialização de Cuiabá? 

- - 327 327 

7 
Quantos Reeducandos estão ou estiveram desenvolvendo trabalho 
extra muro? 

- - 53 53 

8 Qual o índice de fuga dos reeducandos que trabalham extramuro? - - 1% 1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais são as atividades ressocializadoras 
desenvolvida no Centro de Ressocialização de 
Cuiabá? 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Trabalhos extramuro 

- Bope 
- Rotam 
- Seduc 
- Sefaz 
- Goe 
- Sejudh 
- Empaer 
- Gcco 
- SócioEducativo 
- Funac 
- SOE 

 
2 

 

Cursos profissionalizante 
SENAI 

- Manicure 
- Pedreiro 
- Mecânicaautomotor 
- Marcenaria 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Trabalhos intramuro 

- Granja 
- Horta 
- Fabrica devassoura 
- Serralheria 
- Costura 
- Couro 
- Cadeiras 
- Quadro 
- Artesat.Chifre 

10 
Qual o índice de rebelião no período de 2013 até 
2016? 

1 0% 0% 
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