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RESUMO 

 

Este projeto teve como fim criar um Software denominado Sistema Integrado de 

Ressocialização Prisional (SIRESP), o qual funciona numa plataforma web, de modo 

a facilitar a informação a respeito das características profissionais dos detentos, sob 

qualquer regime prisional (aberto, semiaberto e fechado) para as empresas 

empregadoras. O objetivo será dar publicidade à sociedade em geral das vantagens 

econômicas para a empresa empregadora referente à contratação daquelas pessoas 

que se encontram encarceradas. Além da publicidade haverá um banco de atribuições 

profissionais com as atribuições profissionais dos detentos, o sistema também 

comporta um segundo banco de dados de avaliações periódicas dos detentos que já 

trabalham, de modo a retroalimentar informações ao sistema prisional para aumento 

de sua eficiência. O projeto foi desenvolvido com auxílio da Secretaria de 

Ressocialização do Estado de Pernambuco (SERES) sob o nome de Programa de 

Ressocialização Prisional do Estado de Pernambuco (PRORESPE). O código fonte 

foi feito na cidade de Natal por outro aluno do Mestrado de Ciência Tecnologia e 

Inovação. O SIRESP foi elaborado com o objetivo de impactar socialmente o meio 

prisional, pois gera benefícios para o detento, para as empresas empregadoras e para 

a sociedade, visto que tende a diminuir a reincidência penal e consequentemente a 

criminalidade. 

 

Palavras-chave: Empresas. Mão de obra carcerária. Ressocialização Prisional. 

Software. 
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ABSTRACT 

 

This project was to create a software called the Integrated System of Prisons 
Resocialization (SIRESP), which works on a web platform, so as to facilitate 
information about the professional characteristics of detainees, under any prison 
system (open, half-open and closed) for employers. The objective will be to publicize 
to society in general the economic advantages to the employer company regarding the 
hiring of those people who are incarcerated. In addition to advertising, there will be a 
professional assignment bank with the professional duties of the prisoners, the system 
also includes a second database of periodic evaluations of the inmates who already 
work, in order to feed back information to the prison system in order to increase its 
efficiency. The project was developed with the assistance of the Secretariat of Re-
socialization of the State of Pernambuco (SERES) under the name of the Prison 
Resocialization Program of the State of Pernambuco (PRORESPE). The source code 
was made in the city of Natal by another student of the Master of Science Technology 
and Innovation. SIRESP was developed with the objective of socially impacting the 
prison environment, as it generates benefits for the detainee, for employers and for 
society, since it tends to reduce criminal recidivism and consequently crime. 

 

Key words: Companies. Prison labor. Prison Socialization. Software. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 O presente Trabalho de Conclusão tem por finalidade abordar a temática da 

criação do um software denominado Sistema Integrado de Ressocialização Prisional 

(SIRESP), que através de uma plataforma web disponibiliza informações e 

características prisionais dos detentos para empresas empregadoras. 

A partir disso, este trabalho passa a fazer uma análise acerca da realidade 

prisional brasileira e a possibilidade de uma plataforma digital que possa atenuar as 

distâncias existentes entre as empresas carentes de mão de obra e a população 

carcerária. O objetivo será dar publicidade à sociedade em geral das vantagens 

econômicas para a empresa empregadora referente à contratação daquelas pessoas 

que se encontram encarceradas. 

 Apesar da moderna Constituição Federal, bem como da legislação penal e 

processual penal brasileiras, a realidade do sistema prisional parece se distanciar a 

anos-luz do que é previsto pelo ordenamento jurídico brasileiro. Uma referência clara 

da ausência do poder efetivo1 da norma. A Constituição descrita como uma mera 

“folha de papel”, como aludido por Hess e Lassale2, nunca fez tanto sentido. A 

dignidade humana e as garantias mínimas do cidadão, mesmo garantidas 

constitucionalmente e confirmadas na legislação infraconstitucional, parecem se 

esvair em meio ao vão quando se trata da realidade dos sistemas prisionais.  

 O tema tem relevância e merece uma abordagem incisiva porque a 

precariedade do sistema prisional é uma realidade que insiste em se fazer presente 

até mesmo nos países mais evoluídos e modernos3. Por isso, os mecanismos e 

instrumentos que viabilizem e abrem espaço para a ressocialização são, de todo 

modo, pertinentes.  

 O SIRESP foi elaborado com o objetivo de impactar socialmente o meio 

prisional, pois gera benefícios para o detento, para as empresas empregadoras e para 

a sociedade, visto que tende a diminuir a reincidência penal e consequentemente a 

criminalidade. 

                                                           
1 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional.  Vol. III. Tomo VI.  6ª ed. Editora: Coimbra Editora, 1997. 
p.273-274 
2 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre:Editora Sergio Antônio Fabris, 1991. P. 14-15 
3 PIRES, Armando de Azevedo Caldeira; Thérèse Hofmann Gatti. A reinserção social de egressos do sistema 
prisional por meio de políticas públicas, da educação, do trabalho e da comunidade. Revista: Inclusão Social, 
Brasília, v. 1, n. 2, p. 58-65, abr./set. 2006.  
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 Para ilustrar estas abordagens, serão trazidas discussões presentes na 

doutrina e na realidade hodierna dos sistemas prisionais, com pesquisas e índices 

trabalhados em pesquisas ulteriores, buscando-se destacar a importância do SIRESP 

como mecanismo de compatibilidade das demandas do mercado de trabalho em 

conformidade com a proposta da mão de obra carcerária. 

 

2.DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O Sistema Integrado de Ressocialização Prisional (SIRESP) teve início a partir 

da observação dos processos utilizados na contratação daqueles que se encontravam 

em situação de encarceramento devido às condenações criminais. Uma das grandes 

dificuldades seria diminuir o abismo existente entre a sociedade empregadora e os 

profissionais outrora condenados penalmente. O Brasil tem a terceira maior população 

carcerária do mundo, atrás de Estados Unidos e China, com mais de 726 mil detentos, 

sendo os condenados criminalmente pouco mais de 430 mil (60%). No entanto, 

apenas 15% de todo este universo está envolvido em alguma atividade laboral, sendo 

que 33% deles não recebem qualquer remuneração pelas atividades que 

desempenham4.     

No que se refere a população carcerária, 28% respondem por crime de tráfico; 

37 % somados por furto e roubo e 11% por homicídio. 4.804 foram presas por violência 

doméstica e 1.556 por sequestro e cárcere privado. Os crimes contra dignidade sexual 

correspondem a 25.821 das prisões, sendo 11.539 por estupro e 6.062 por estupro de 

vulnerável.5           

 Ainda sobre os dados prisionais e contrariando as determinações da Lei de 

Execução Penal (LEP) a realidade do sistema carcerário para as relações de trabalho 

e estudo estão bem longe do almejado para qualquer condição real de 

ressocialização. Isto porque, ainda de acordo com o Infopen6, 88% destes presos não 

estão dentro de nenhuma atividade educacional, seja escolar ou complementar. Bem 

como 85% não atuam em nenhuma atividade profissional.  

Aqui se faz pertinente as pontuações de Timothy D. Ireland:  

                                                           
4 Infopen. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Disponível em: 
<http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias.> 
Acessado em 8 de maio de 2018. 
5 Idem, Ibidem. 
6 Idem, Ibidem. 

http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias
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“a tendência de diminuição da idade média dos presos não pode 
deixar de estar ligada às altíssimas taxas de desemprego entre os 
jovens. No Brasil, ela é o dobro da taxa de desemprego de toda a 
população ativa. Portanto, para mais de 40% dos jovens em certas 
áreas metropolitanas, a melhor perspectiva de obtenção de trabalho e 
renda é o ingresso na carreira do crime.”7 

 

 No Brasil as dissonâncias entre a realidade do sistema prisional e a LEP são 

alarmantes. A lei determina que o preso envolvido em qualquer atividade laboral 

receba no mínimo três quartos (3/4) do salário mínimo. Contrastando com a normativa, 

em 2016, 75% dos encarcerados estavam longe desta determinação, 41% recebiam 

menos que três quartos enquanto 33% não recebiam remuneração alguma8.  

 Esta realidade é ainda mais agravada no que se refere à parte da população 

composta por pardos ou negros, o que reforça a análise histórica de Dallari9 sobre o 

impacto da escravatura ainda no Brasil do século 21. 

 Ponto que merece destaque é o uso de tecnologia no sistema prisional10. A 

primeira delas é o uso de bloqueadores de celulares, os quais interferem no sinal 

rompem a comunicação realizadas entre os detentos interna e externamente. O 

monitoramento por câmeras de vídeos tem servido como auxílio ao sistema prisional, 

uma vez que o quantitativo de agentes nem sempre é suficiente para o cumprimento 

das normas e regras jurídicas e administrativas. O Scanner Corporal, conhecido como 

body scanner tem evitado o constrangimento nos dias de visita, evitando que 90% dos 

familiares não careçam de revista intima. Com o advento da Lei nº 11.900/2009 foi 

implementada a videoconferência, no intento de reduzir os gastos com o transporte 

de presos, para seus interrogatórios, da mesma forma que o comprometimento da 

segurança pública no transporte de presos de alta periculosidade. A Lei 12.258/2010 

que implementou o monitoramento eletrônico com o uso de pulseira ou tornozeleira 

                                                           
7 IRELAND, Timothy D. Educação em prisões no Brasil: direito, contradições e desafios. Revista Em Aberto, 
Brasília, v. 24, n. 86, p. 29, nov. 2011.  
8 BARRETO, Eduardo. Brasil é o terceiro país com mais presos no mundo, diz levantamento. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-o-terceiro-pais-com-mais-presos-no-mundo-diz-levantamento-
22166270>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
9 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Brasil rumo à sociedade justa. In: SILVEIRA, Rosa Maria Godoy et al. (Orgs.). 
Educação em direitos humanos: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Ed. Universitária, 2007. p. 
29-49. Disponível em: <http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_line/educacao_em_ 
direitos_humanos/04%20-%20Cap%201%20-%20Artigo%201.pdf.>. Acesso em 15 de Abr. de 2018 
10 SANTANA, Ewerton José Manfetoni. A Utilização de tecnologias no sistema carcerário brasileiro como 
forma de fiscalização auxiliar no efetivo cumprimento da pena. Disponível em: <http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16363>. Acesso em: 08 de maio de 2018. 

https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-o-terceiro-pais-com-mais-presos-no-mundo-diz-levantamento-22166270
https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-o-terceiro-pais-com-mais-presos-no-mundo-diz-levantamento-22166270
http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_line/educacao_em_%20direitos_humanos/04%20-%20Cap%201%20-%20Artigo%201.pdf
http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_line/educacao_em_%20direitos_humanos/04%20-%20Cap%201%20-%20Artigo%201.pdf
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gerou um grande ganho ao sistema prisional e a ressocialização.   

 Após uma breve demonstração dos indicadores brasileiros, é cabível traçar um 

paralelo com a realidade de outros quatro países11: Estados Unidos, China, Noruega 

e Holanda; dos quais dois, Estados Unidos e China, estão acima do Brasil em número 

absoluto de encarcerados. 

Nos Estados Unidos, país do Law and order, as regras criminais e o 

policiamento têm fortes rigores. A política de combate as drogas e o endurecimento 

da legislação, nos anos 80, fez dos Estados Unidos o país com a maior população 

carcerária mundial. 

A China, com a segunda maior população carcerária mundial, apesar de ter a 

maior população mundial a taxa de encarceramento no país é relativamente baixa. O 

sistema prisional chinês é considerado como um dos mais brutais do mundo, tendo 

até o ano de 2013 um alto número de detentos enviados aos campos de trabalhos 

forçados, que trabalhavam por até 15 horas diárias, sem direitos a folgas ou feriados. 

Como descreve a Revista Epoch Times: 

 

“Espancamentos, fome e trabalhos forçados são parte da vida dos que 
estão encarcerados nos presídios chineses. Mesmo queixas menores 
podem resultar em punição ou até mesmo em morte para si ou para 
um preso. Alguns prisioneiros que eu conheci tentaram se suicidar 
devido às condições serem tão abusivas. Apenas alguns conseguiram. 

Aqueles que falharam foram punidos severamente.” 12 

 

Esses campos foram abolidos em 2013 por pressão das Organizações Não 

Governamentais Internacionais que atuam junto a efetivação dos Direitos Humanos.

 Em situação paradoxal aos países supracitados, está a Noruega e a Holanda, 

com baixos níveis de encarceramento e respeito aos direitos humanos. No sistema 

penitenciário norueguês são estimuladas as práticas de esportes, instrumentos 

musicais, jogos entre atividades cotidianas. Outro diferencial são as curtas penas, que 

em sua maioria são de doze meses, não podendo extrapolar 21 anos. Essas políticas 

refletem na baixa reincidência. A Holanda também serve como exemplo em sua 

                                                           
11 BLUME, Bruno André. Sistemas prisionais em outros países. Revista Politize! World Prison Brief, International 
Centre for Prison Studies. Publicado em 08 de fevereiro de 2017. Última atualização em 10 de fevereiro de 
2017. Disponível em: <http://www.politize.com.br/sistemas-penitenciarios-outros-paises/> Acessado em: 05 
de maio de 2018 
12 Uma visão de dentro do brutal sistema prisional da China. Revista Epoch Times. Mar-2014. Disponível em: 
<<https://www.epochtimes.com.br/visao-dentro-brutal-sistema-prisional-china/>>. Acesso em 15 de maio de 
2018. 
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política prisional, com áreas verdes, bibliotecas e espaço para jogos; os presos 

circulam livremente pelos espaços, tendo uma rotina muito similar ao dia a dia fora da 

reclusão. Sendo neste país personalizada a recuperação do detento, também na 

maioria das vezes submetido a penas curtas, que dificilmente ultrapassam 12 meses. 

 O projeto SIRESP é dotado de forte apelo social, além de sua função de 

desburocratizar processos, há o impacto gerado pela possibilidade de redução da 

criminalidade por meio da ressocialização. Um dos maiores objetivos do apenamento 

criminal é a ressocialização, por meio da reinserção do indivíduo no meio social. O 

SIRESP possibilita a reinserção, haja vista viabilizar meios facilitadores ao 

reeducando de obter o seu lugar no mercado de trabalho. Outra vantagem é a 

simplicidade do uso do SIRESP, necessita apenas da implantação da plataforma num 

servidor web e sua manutenção, ou seja, requer um baixo custo financeiro e 

operacional. 

Ponto a ser considerado é a catalogação de tais profissionais através de um 

banco de dados informatizado, com o acompanhamento laboral durante o período em 

que tais profissionais estivessem em atividade. O objetivo é, enfim, estreitar laços e 

simplificar a contratação da mão de obra carcerária. O projeto foi desenvolvido no 

mestrado de Ciência, Tecnologia e Inovação e aplicado ao caso concreto na 

Secretaria de Ressocialização do Estado de Pernambuco. Embora tal projeto, 

consubstanciado numa plataforma web, foi desenvolvido especialmente para o Estado 

de Pernambuco, pode ser aplicado a qualquer Estado da Federação, pois os dados 

do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), produzido pelo 

Ministério da Justiça13, revelam que as condições do sistema no país são análogas, 

com poucas alterações quantitativas e qualitativas entre as unidades da Federação. 

Ao observar os elevados índices de criminalidade ocorridos no Brasil, em 

especial no Estado de Pernambuco que no período de janeiro a dezembro de 2017, 

contabilizou 5426 homicídios14, o presente trabalho propõe um sistema que visa dar 

publicidade ao trabalho do encarcerado.  A Constituição da República Federativa do 

Brasil declara como fundamentos do Estado Democrático de Direito, em seu art. 1º, 

inciso IV, o trabalho e no inciso III do mesmo artigo é enaltecido o princípio da 

                                                           
13Ministério da Justiça. Levantamento nacional de informações penitenciarias. Disponível em: 
http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias. Acessado em 
05 de maio de 2018 
14Secretária de Defesa Social. Indicadores criminais em Pernambuco. Disponível em: 
<http://www.sds.pe.gov.br/>. Acesso em 08 de maio de 2018. 
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dignidade humana.         

 Ambos, trabalho e dignidade, são fundamentos indissociáveis dos valores 

humanos15. Face tal junção de princípios fundamentais, objetiva-se diminuir a 

distância daqueles que estão encarcerados e condenados por ilícitos penais, tendo 

como vítima a sociedade civil, foi desenvolvido um software capaz de minimizar este 

problema, no que concerne à busca da empregabilidade. O encarcerado sofre o 

preconceito em virtude de seus antecedentes criminais no momento da obtenção de 

um emprego, além do estigma social de se contratar um ex-delinquente e pô-lo dentro 

de uma empresa. O contratante empresarial poderá temer pela sua segurança e do 

patrimônio de sua empresa. Além do preconceito e dos temores por parte do 

empregador, pode-se acrescentar outra dificuldade na contratação de mão de obra 

carcerária: a falta de publicidade da maneira como é realizada tal contratação. No 

sistema proposto há vantagens para todas as partes envolvidas, o empregador pode 

usufruir de vantagens pecuniárias, segundo a Lei 7210 de 11/07/1984, conhecida 

como a  Lei das Execuções Penais (LEP), que dispõe em seu art. 29 que a 

remuneração dos encarcerados pode ser ¾ do salário mínimo vigente, além de que 

não estar o empregador adstrito às leis trabalhistas, que são regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).        

Para o encarcerado a vantagem é a remição da pena prevista na Lei das 

Execuções Penais (LEP), a razão de um dia a cada três trabalhados. Ou seja, a cada 

dia de trabalho o detento subtrai um dia da pena o qual está prevista na sentença. 

Para a sociedade, a magnitude do trabalho do detento é incalculável, pois um 

delinquente ressocializado se traduz numa maior probabilidade de decrescimento do 

crime. Há um ganho social e econômico, que se traduz em maior probabilidade de 

obtenção de empregos, diminuição do gasto com segurança e de uma maneira difícil 

de quantizar financeiramente, na diminuição de violência. Enfim, eis um dos objetivos  

primorosos do cumprimento da pena, a ressocialização do indivíduo de maneira 

produtiva, bem como sua  reinserção na sociedade.        

A problemática está lançada, como acelerar ou otimizar a obtenção do trabalho 

do detento? O sistema penitenciário, por ser público, sofre com as superlotações, 

carência de efetivo de agentes penitenciários adequado às necessidades prisionais. 

Ou seja, o Estado, devido a uma série de problemas estruturais, por si só não poderia 

                                                           
15 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Editora Martin, 2002. 
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arcar plenamente com a disponibilidade de vagas de trabalho para atender a demanda 

carcerária.        

Atualmente o Sistema Penitenciário Brasileiro é bastante crítico e preocupante, 

têm-se alguns aspectos que influenciam tal vulnerabilidade, como a superlotação. O 

déficit de vagas no país supera os 358 mil lugares, com uma taxa de ocupação de 

197%.16 No Brasil, os detentos não enfrentam apenas a privação da liberdade, mas 

também da sua dignidade. No caso da educação, só 12% dos encarcerados estão em 

alguma atividade educacional.      

A penitenciária deve ser um lugar onde há um programa de reeducação para o 

apenado, mais acaba sendo um local onde os detentos saem mais perigosos, por 

serem tratados de maneira desumana, e terem seus direitos violados, deixando-os 

revoltados, causando uma desorganização carcerária, e tornando ainda mais difícil 

sua readaptação ao meio social.        

Observa-se que encontrar uma solução razoável para esse problema, é uma 

tarefa preocupante para o Estado, pois as necessidades básicas e os direitos de um 

condenado são esquecidos a partir do momento que eles entram na penitenciaria, o 

cumprimento da pena, deve ser somente a perda de sua liberdade, mais na maioria 

das vezes acaba perdendo sua dignidade.       

 De acordo com Howard Zeher:  

 
“Originalmente as prisões foram criadas como alternativas mais 
humanas aos castigos corporais e à pena de morte. Já, num segundo 
momento, estas deveriam atender as necessidades sociais/ de 
punição e proteção enquanto promovessem a reeducação dos 
infratores” 17 
  

 É comum perceber através da mídia determinadas fotos e vídeos, presídios 

com espaços “vazios”, relativamente limpos e sem animais, sem esgotos disposto ao 

ar livre, paredes sem infiltrações, dentre outros fatores, mais não é bem essa realidade 

que nos cerca, a realidade penitenciária é deveras preocupante, e é o contrário do 

que se vê no cinema.          

                                                           
16 Infopen. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias.Disponível em: 
<http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias.> acesso em: 
05 de maio de 2018 
17 ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. Tradução de Tônia Van Acker. 
São Paulo: Palas Athena, 2008. P. 61;  ZACKSESKI apud TORRES Luciane. Privatização dos presídios – um avanço 
naturalmente necessário. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link= revista_ 
artigos_leitura&artigo_id=6303>. Acesso em: 05 de março 2018. 

http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias
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 O Sistema Carcerário Brasileiro está cada vez mais crítico, quando o indivíduo 

é mandado para um presídio, expõe-se a vários problemas. Como se observa alguns 

deles: celas lotadas, falta higiene, limpeza, rebeliões em massa, falta de assistência 

básica à saúde, fugas, dentre outros. Foram muitos os fatores históricos transcorridos 

durante as idades moderna e contemporânea responsáveis pela abominação de 

penas cruéis como a tortura e a lesão corporal por crimes. Em que pese todo esforço 

da civilização contemporânea ocidental para o alcance da restrição da liberdade como 

forma pena mais humana, a realidade do cárcere parece não consubstanciar esses 

valores. Não são poucos os estudos criminológicos que se debruçam sobre o tema. É 

o processo de humanização da pena, que substitui o espetáculo do horror das 

punições em praça pública por critérios mais subjetivos, como aponta Foucault: 

 

“A punição vai-se tornando, pois, a parte mais velada do processo 
penal, provocando várias conseqüências: deixa o campo da 
percepção quase diária e entra no da consciência abstrata; sua 
eficácia é atribuída à sua fatalidade não à sua intensidade visível; a 
certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não 
mais o abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as 

engrenagens.” 18 

 

 Diante de toda essa observação, ressalta-se que a transmissão de doenças, 

como a tuberculose, a hepatite e a AIDS, é um fato muito comum, uma vez que em 

um ambiente sem circulação de ar, sem condições básicas de higiene o detento fica 

mais vulnerável a contrair doenças.       

O indivíduo não tem assistência para estes aspectos de saúde, em algumas 

situações, acaba falecendo antes mesmo de ter cumprido sua pena. É possível 

perceber que os presidiários são tratados de maneira desumana, com seus direitos 

violados.           

 O sistema carcerário, da forma que trata hoje os prisioneiros, suprime-lhes às 

condições básicas de um ser humano. Podendo gerar nos mesmo a indignação com 

o sistema, nutrindo psicologicamente ódio e raiva em relação à sociedade. 

Comprometendo, assim, o processo de ressocialização, uma vez que comumente 

alguns voltam a delinquir. 

A Lei de Execução Penal, bem como as disposições constitucionais, são 

fundamentos e tem por objetivo garantir os direitos e tratamento digno aos 

                                                           
18 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Ed. Vozes, 1987. P. 13. 
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prisioneiros. No entanto, na maioria das vezes, não é o que acontece. Aqui mais uma 

vez se debate o tema da eficácia e cumprimento das normas. A inaplicabilidade dos 

dispositivos legais e constitucionalmente garantidos remonta mais uma vez Àquela 

ideia da “folha de papel”, como aludido por Hess e Lassale. A dignidade humana e as 

garantias mínimas do cidadão, mesmo garantidas constitucionalmente e confirmadas 

na legislação infraconstitucional, parecem ser esquecidas quando se trata da 

realidade dos sistemas prisionais.  

 

 No pensamento de Kirst: 

 
“As garantias estão legalizadas, consolidando a ideia de serem 
respeitadas e estendidas a todos, mas não há apreço por parte da 
sociedade e do Estado, encontrando-se a massa carcerária totalmente 
desprovida de atenção e consideração”19   
 

 Ainda sobre a Lei de Execuções Penais, a mesma regulamenta que é 

dever do poder público investir em programas que ressocializem o preso por 

meio do trabalho, buscando a harmonia da integração social do preso. Em 

seus artigos 19, 21 e 28 a referida lei aduz que:  

 
 “art. 19 O ensino profissional deverá ser ministrado em nível de 
iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.” 
“art. 21 Além de que, em atendimento às condições locais, cada 
estabelecimento deverá ser dotado de uma biblioteca, para uso de 
todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, 
recreativos e didáticos”.  
“art. 28 O trabalho do condenado, como dever social e condição de 
dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”20. 

 

Desta maneira a legislação já evidencia a importância do trabalho no 

processo de ressocialização21. Isto porque o reeducando encontra no 

trabalho a possibilidade de uma reintegração social, diminuindo as 

probabilidades de reincidência: 

                                                           
19 KIRST, Carolina Pereira. O princípio da dignidade humana frente ao sistema prisional: Graves omissões e 
contradições em relação à legislação vigente. 2008. P. 02. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-dignidade-da-pessoa-humana-a-falta-de-dignidade-dentro-dos-
presidios-brasileiros,39196.html>. Acesso em: 09 fevereiro 2018. 
20 BRASIL. Lei de execução Penal. Diário Oficial da União. Lei nº 7210 de 11 de julho de 1984. 
21 ESEDH, Escola de Educação em Direitos Humanos. Qualificação profissional de presos no sistema 
penitenciário do Paraná. ESEDH, 2012. Disponível 
em:www.esedh.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=32>. Acesso em: 17 Julh. 2012. 
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“A utilização da mão de obra carcerária, também é uma forma de 
ressocialização, pois investimentos neste segmento amplia o 
mercado de trabalho e ainda contribui com a diminuição da 
reincidência criminal. Para que o egresso não retorne à vida 
criminosa, é necessário haver apoio para auxiliá-lo a fazer escolhas 
corretas, sendo o trabalho uma das formas de auxílio neste 
sentido.”22  
 

 Com base em Bullos: 

 
“A Constituição, mesmo dotada de supremacia, não está imune a 
abusos e violações, tanto por parte do legislador ordinário como das 
autoridades públicas em geral” 23     
  

Observa-se que a mídia nos impõe uma visão equivocada a respeito dos 

encarcerados, gerando então o chamado senso comum. Para a sociedade ver o 

indivíduo atrás das grades não é suficiente, é preciso vê-lo sofrendo por seus crimes 

cometidos, acabando desta forma, ignorando estes indivíduos, que diante das 

circunstâncias possuem direitos como qualquer cidadão.  

Ainda de acordo com Bullos: 

  

“Princípios fundamentais são diretrizes imprescindíveis à configuração 
do Estado, determinam-lhe o modo e a forma de ser. Refletem os 
valores abrigados pelo ordenamento jurídico, espelhando a ideologia 
do constituinte, os postulados básicos e os fins da sociedade. [...] São 
qualificados de fundamentais, porquanto constituem o alicerce, a 
base, o suporte, a pedra de toque do suntuoso edifício constitucional 
[...].Tais princípios possuem força expansiva, agregando, em torno de 
si, direitos inalienáveis, básicos e imprescritíveis, como a dignidade 
humana [...]”24   

  

 A Constituição Federal de 1988 também trata como direito fundamental a 

dignidade da pessoa humana uma vez que este princípio está elencado no artigo 1º, 

inc. III: 

 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 

                                                           
22 ALMEIDA, de Jesus Cintia. A importância do trabalho na ressocialização do preso: aplicação efetiva da Lei de 
Execução Penal, 2014. Disponível em: https://juridicocerto.com/p/almeidaadvocacia/artigos/a-importancia-do-
trabalho-na-ressocializacao-do-preso-aplicacao-efetiva-da-lei-de-execucao-penal-802 
23 BULLOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P.187 
24 Idem, Ibidem. p.503 
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interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana;” 25 

  

Garante ao detento às condições necessárias para uma convivência digna 

durante o cárcere.          

 Bullos diz que:  

 

[...] quando o texto constitucional proclama a dignidade da pessoa 
humana, está remetendo a um imperativo de justiça social, um valor 
constitucional supremo”26   

   
 

A Constituição Federal de 1988, mostra que é possível encontrar outra infração 

de direito do preso no artigo 5º, XLIX: 

  

“É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. O 
disposto no artigo anterior não é o que se observa nos presídios 
brasileiros, tendo em vista que agressões e óbitos são frequentes no 
interior das penitenciárias.”27 
 

 De acordo com Juliana Nunes Castro Silva:  

 

“É necessário haver uma mudança, nesse quadro lastimável existente 
em nossos presídios, todos somos dignos de vivermos como seres 
humanos, desta maneira, dar o respeito merecido a essas pessoas as 
quais se encontram isoladas da sociedade e o mínimo que um ser 
humano pode fazer, pois, por mais que o crime cometido seja barbárie, 
essa pessoa ainda é um ser humano é enquanto essa condição ela 
precisa ser tratada como tal.” 28 

 

Em um Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa 

humana, previsto na Carta Maior, em hipótese alguma poderia ser retirado do preso, 

por ser princípio constitucional. 

                                                           
25 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>.  Acesso em: 09 fevereiro 2018. 
26 Op. Cit. P. 509 
27 Op. Cit. 
28 SILVA, Juliana Nunes Castro. A dignidade da pessoa humana a falta de dignidade dentro dos presídios 
brasileiros. P. 01. Disponível em: <www.conteudo juridico.com.br/artigo,a-dignidade-da-pessoa-humana-a-
falta-de-digni.>. Acesso: 09 março 2018. 
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De acordo com Ingo Sarlet: 

 
“Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos mediante o devido respeito aos demais seres que 
integram a rede da vida.”29 
 

 Dignidade e trabalho do preso são direitos fundamentais contidos na Carta 

Magna, a garantia de tais direitos são primordiais num Estado de Direito.  

 O cerne do problema é a criação de uma ferramenta, de custo acessível, que 

facilite a interação da sociedade civil como empregadora com o órgão estatal 

responsável pela custódia e trabalho do encarcerado a ser contratado. Esta 

ferramenta além da própria interação entre o empregador e o Estado, deve ser capaz 

de mostrar as vantagens da contratação dos encarcerados, tal fato é desconhecido 

por grande parte da população. A página web, além de ser interativa, é capaz de 

explicitar de uma maneira didática as vantagens da ressocialização dos encarcerados 

que porventura estejam cumprindo pena num estabelecimento prisional.  

 Observando o processo da contratação para trabalho de Reeducandos na 

Secretaria de Ressocialização do Estado de Pernambuco (SERES), foi possível 

constatar que não havia um banco de dados com o nome e qualificações profissionais 

dos reeducandos. As contratações eram feitas de maneira pessoal, o funcionário da 

SERES mediante contato telefônico ou pessoalmente se deslocava à empresa e 

tomava as medidas cabíveis. Enfim estava lançado o desafio, como facilitar o acesso 

à contratação de reeducandos de uma maneira mais ágil, informatizada, bem como 

proporcionar a devida publicidade à sociedade civil a respeito da ressocialização e 

das vantagens a ela inerentes? 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Coleta de informações  

                                                           
29 SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 9. ed. Rev. Atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. P. 73. 
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Inicialmente após ter a ideia de montar um sistema que auxiliasse na obtenção 

de empregos por parte dos encarcerados do sistema prisional de Pernambuco, a 

primeira pessoa a ser procurada foi o Chefe de Gabinete da Seres, que aprovou o 

projeto em questão; apresentando-o ao Secretário Executivo de Ressocialização na 

data em agosto de 2016.  Em seguida houve a contratação de um Analista de 

Sistemas o qual foi também aluno do mestrado, hoje Gestor de Ciência, Tecnologia e 

Inovação que realizou os trabalhos de programação necessários à criação do sistema 

SIRESP, tendo entregue o sistema em setembro de 2017. O problema proposto foi 

formular uma plataforma web que facilitasse a contratação de presos, através da 

publicidade digital e que mantivesse um banco de dados com as características 

profissionais dos presos, suas idades e gênero. Com a ideia formulada foi iniciado um 

trabalho de campo de modo a conhecer as particularidades do sistema penitenciário 

do Estado de Pernambuco, cuja realidade pode ser projetada para as demais 

unidades da federação.  Acompanhado do Gerente da Tecnologia da Informação 

(GTI), foram visitadas duas Unidades Carcerárias a Colônia Penal Feminina do Recife 

(CPFR) e Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima (CPFAL), tendo nestas duas 

ocasiões reunião com as respectivas diretorias em outubro de 2016. Inclusive, foi 

sugerido que num possível programa piloto, após implemento da plataforma web, 

nestas duas unidades seriam realizados os primeiros testes do SIRESP.  Nestas duas 

ocasiões o leque de informações a respeito do trabalho dos detentos e suas 

peculiaridades foi ampliado. 

Após as visitas nas unidades prisionais, houve reunião com a Gerência de 

Educação e Qualificação Profissionalizante em março de 2017 a fim de entender 

melhor o funcionamento da empregabilidade do encarcerado a nível mais 

centralizado. Na ocasião foi relatado que em sua gerência era de costume procurar 

empresas que se interessassem em empregar o reeducando   

  A metodologia utilizada na Gerência de Educação e Qualificação 

Profissionalizante era a seguinte: inicialmente algum funcionário desta Gerência fazia 

contato telefônico com a empresa, posteriormente tendo ocorrido o interesse da 

empresa era feito uma visita. Na visita a Seres a empresa contratante procurava o 

Profissional que melhor se adequasse à sua necessidade. Enfim após seleção da 

Gerência de Educação e Qualificação, a empresa era encaminhada ao setor de 

contratos da SERES para que fosse formalizado o devido instrumento legal. Uma 
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dificuldade que foi observada na SERES é que tudo era feito através de fichas 

digitadas, não havia banco de dados de atribuições profissionais e nem muito menos 

acompanhamento informatizado relativo ao desenvolvimento profissional do 

Reeducando, portanto havia dificuldade no tocante a busca e controle.  

Nos primeiros encontros com as Diretoras das unidades prisionais em outubro 

de 2016 foi observado o trabalho do reeducando tanto internamente quanto 

externamente à unidade prisional. Na Gerência de Educação e Qualificação 

profissionalizante, foram obtidas informações referentes à seleção dos perfis 

adequados a cada trabalho e da maneira como se buscava empresas interessadas 

na contratação de reeducandos. Inclui-se também visita ao Patronato Carcerário de 

Pernambuco em abril de 2017 na busca de informações relacionadas ao trabalho do 

reeducando no sistema prisional aberto, salientando que nas demais ocasiões tratou-

se dos regimes semiaberto e fechado. Tal contato foi útil à medida que foi esclarecido 

a situação do reeducando sob o regime aberto e suas particularidades.   A título de 

esclarecimento no regime aberto o detento não se recolhe em penitenciárias ou 

presídios, mas em casa de albergado no período noturno, em alguns Estados da 

Federação não existem casas de albergado, os presos ficam em prisão domiciliar. No 

regime fechado o preso se recolhe na penitenciária integralmente por todo o período 

de permanência, caso arrume um emprego necessariamente terá que trabalhar no 

estabelecimento prisional. No sistema semiaberto o detento tem a obrigatoriedade de 

se recolher na penitenciária, no entanto é possível trabalhar externamente no período 

diurno. 

Esclarece o Código Penal brasileiro, decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940, em seu art, 33, que: 

 

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 
semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou 
aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de 
segurança máxima ou média; 
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado. 
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em 
forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
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seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a 
regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a 
cumpri-la em regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) 
anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em 
regime semi-aberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-
se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste 
Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a 
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à 
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito 
praticado, com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei nº 10.763, de 
12.11.2003)”30 

 

 

De posse de várias informações a respeito do trabalho prisional e 

funcionamento das Unidades Prisionais, foram formuladas alternativas para a 

construção do programa que resultasse numa plataforma web acessível a qualquer 

usuário externo que porventura mantivesse interesse em saber a respeito do trabalho 

do reeducando, e as vantagens em sua contratação. Além disso, as empresas 

interessadas poderiam manter contato, de maneira digital, para contratação de 

reeducandos. 

 

 

 

 

 

3.2 FLUXOGRAMA 

  O Sistema SIRESP funciona sob dois ambientes, uma área pública acessível a 

qualquer usuário WEB e outra área administrativa restrita aos usuários previamente 

cadastrados na SERES. 

                                                           
30 BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 
31 dez. 1940. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.763.htm#art33%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.763.htm#art33%C2%A74
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3.2.1 ÁREA PÚBLICA 
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3.2.2 ÁREA ADMINISTRATIVA 
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3.3. Validação 

Após o desenvolvimento da plataforma web o código fonte do software do 

SIRESP foi entregue ao setor de Gerência de Tecnologia da Informação datado de 

12/03/2018, conforme cópia no apêndice 02 deste trabalho.    

 Foi firmado contrato entre as partes sob o título de “Termo de Doação”, cópia 

no apêndice 01. O Autor como Doador e a Seres como Donatária. Neste contrato o 

autor disponibiliza o uso e reprodução do SIRESP por parte da Secretaria de 

Ressocialização de Pernambuco de forma irretratável e irrevogável, contudo em 

qualquer situação o doador terá seu nome anunciado ou indicado como autor da obra 

a qualquer tempo. 

 

3.4 A PLATAFORMA WEB 

A plataforma foi desenvolvida utilizando o padrão de arquitetura 

ModelViewController (MVC). Tal padrão, proposto por Krasnerand Pope (1998) é 

bastante utilizado no desenvolvimento de aplicações web, pois determina a separação 

de uma aplicação em três camadas. O Model é formado por entidades que 

representam os dados da aplicação. A Viewtem por objetivo realizar a apresentação 

destes dados e capturar os eventos do usuário; sendo representada pelas telas. O 

Controller faz a ligação entre o Model e a View, realizando o tratamento dos eventos, 

atuando sobre o Modele alterando os elementos da View para representar a nova 

forma dos dados. Em cada uma dessas camadas foram utilizadas diferentes 

tecnologias com finalidades específicas, porém interligadas entre si. Na camada de 

Model, foi utilizada a linguagem de programação PHP, versão 7.0 e o banco de dados 

Postgres. Na camada de View foram utilizadas as linguagens HTML, versão 5, CSS, 

versão 3, PHP versão 7.0 e Javascript. Na camada de Controller foi utilizada a 

linguagem de programação PHP.       

 Além das tecnologias citadas anteriormente, a aplicação contou com diferentes 

frameworks, na engenharia de software os frameworks são arcabouços, definindo 

uma estrutura de diretórios com pastas e arquivos padrões. De um modo geral os 

frameworks permitem alguns benefícios à equipe de desenvolvimento, são elas: 

- Padronização na estrutura do projeto; 

- Melhor desempenho da aplicação desenvolvida; 
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- Facilidade em encontrar soluções para problemas encontrados ao longo do 

desenvolvimento do produto; 

- Menor curva de aprendizagem. 

Para o presente projeto foi utilizado os seguintes frameworks: 

- Model: Laravel, Eloquent; 

 - View: Laravel, Bootstrap, Jquery; 

- Controller: Laravel; 

Nas próximas subseções serão demonstradas as telas e as funcionalidades do 

sistema conforme citado na seção 3.1 desta pesquisa.    

 Ainda segundo o desenvolvedor, para armazenamento dos dados foi utilizado 

o sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) PostgreSQL é um SGBD de 

código aberto mais avançados, contando com recursos como: 

• Consultas complexas 
• Chaves estrangeiras 
• Integridade transacional 
• Controle de concorrência multi-versão 
• Suporte ao modelo híbrido objeto-relacional 

3.4.1 Página inicial 

Ao acessar o sistema (FIGURA 1), o usuário encontrará uma página web com 

a descrição da sigla plataforma e um botão de contato, abaixo do botão de contato, 

um filtro, esse filtro serve para que empresários interessados no processo de 

reeducação dos detentos possam selecionar melhor o perfil desejado para atuar em 

seus estabelecimentos.        

 Abaixo do filtro um resumo da ideia do PRORESPE, abaixo do resumo os 

principais benefícios promovidos pela plataforma, esses benefícios foram divididos 

entre benefícios a sociedade, benefícios ao empregador e benefícios ao reeducando. 

Abaixo desses benefícios o site apresenta os dados de contato e ao fim, no rodapé, o 

logotipo do governo do estado de Pernambuco. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_estrangeira
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Figura 1- Página Inicial 

 

Fonte: SIRESP 
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3.4.2 Contatar trabalhador 

Ao clicar no botão de contato, o usuário verá um formulário, esse formulário se 

destina a empresários que queiram buscar trabalhadores com características 

condizentes ao seu perfil profissional, far-se-á um cadastro para que a administração 

penitenciária possa entrar em contato e adequar os candidatos correspondentes. Com 

o fim de refinamento do cadastro, alguns dados são requisitados como obrigatórios, 

além disso, as informações preenchidas ficam armazenadas em um banco de dados, 

para caso seja necessário, seja realizada alguma auditoria. 

 

 

Figura 2- Contatar trabalhador 

 

Fonte: SIRESP 

 

Os campos do formulário que contam com um “*” representam campos 

obrigatórios a serem preenchidos.       

 Ao preencher e enviar as informações o usuário será direcionado para uma tela 

de agradecimento, ou, caso algo dê errado, o usuário será direcionado para uma tela 

de erro. 
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3.4.3 Buscar talento 

Ao preencher o filtro de busca de talento demonstrado na página inicial, o 

usuário será direcionado para uma tela contendo uma listagem de reeducandos que 

tenham seus dados de perfil alinhados com os dados preenchidos no formulário. 

 

Figura 3-  Buscar talento 

 

Fonte: SIRESP 

 

 Os dados demonstrados nessa imagem (FIGURA 3) são fictícios, porém 

representam dados inseridos no banco de dados do sistema. 

 Abaixo da listagem, o site apresenta uma paginação para que o usuário 

pudesse analisar outros perfis de reeducandos. 
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3.4.4 Área administrativa 

Nas subseções anteriores foi demonstrada a área pública do site, que não 

requer autenticação para navegar, visualizar as informações ou interagir com a equipe 

de suporte da plataforma.         

 As subseções a seguir são extraídas da plataforma, porém essas são a partir 

da ótica de usuário previamente cadastrado no sistema, com a possibilidade de 

acessar mais informações. 

Os usuários do sistema são divididos em dois grupos, são eles: 

Administrador: Usuário com permissão total dentro do sistema, a esse tipo de 

usuário cabe listar, visualizar em detalhes, editar, excluir ou cadastrar reeducandos, 

profissões, usuários do sistema e unidades prisionais. Além disso, esse tipo de 

usuário pode ainda consultar as mensagens enviadas por meio da área pública do site 

e emitir relatórios. 

Diretor: Esse tipo de usuário no momento do cadastro deve estar relacionado 

a uma unidade prisional, e suas permissões se restringem a listar, visualizar em 

detalhes, editar, excluir ou cadastrar reeducandos. Os reeducandos da permissão 

desse tipo de usuário são apenas os que sejam vinculados à unidade prisional a qual 

o usuário seja vinculado. 

 Independente do perfil de usuário, ao autenticar-se o usuário será direcionado 

para a página conforme detalhado na imagem abaixo, a exceção se dar de acordo 

com a restrição do tipo de usuário 

Figura 4- Área administrativa 

 

Fonte: SIRESP 
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3.4.5 Reeducandos 

Ao clicar na listagem de reeducandos o usuário será direcionado para a tela da 

imagem abaixo, nela o usuário terá a possibilidade de filtrar o reeducando pelo nome 

ou prontuário, abaixo o usuário visualiza um botão para cadastrar um novo 

reeducando, e mais abaixo a listagem dos reeducandos com a possibilidade de 

paginar esses resultados. 

 

3.4.6 Cadastro de reeducando 

 Ao clicar no botão de cadastrar reeducando o usuário será direcionado para a 

tela da imagem abaixo, nessa tela o usuário terá um formulário para preencher os 

seguintes campos:  

• Regime, podendo ser fechado, semiaberto ou aberto; 

• Nome; 

• Data de nascimento; 

• Naturalidade; 

• Gênero (masculino ou feminino); 

• Prontuário; 

• Profissão, podendo ser qualquer uma da lista de profissões cadastradas; 

• Status, podendo ser ativo ou inativo; 

• Perfil profissional. 
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Figura 5- Cadastro de reeducando 

 

Fonte: SIRESP 

 

3.4.7 Habilidades 

Logo abaixo do item reeducandos no menu de navegação do sistema 

administrativo da plataforma, o sistema mostra a opção de profissões. Nessa área os 

usuários poderão visualizar, cadastrar, editar ou remover as habilidades. Essas 

habilidades servem para o cadastro dos próprios reeducandos, bem como do 

formulário de filtro na área pública do sistema. Dessa forma não é possível cadastrar 

um reeducando atrelando-o a uma habilidade não cadastrada previamente, bem 

como, não será possível listar no formulário de filtro uma profissão não cadastrada 

antes no sistema. 
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Figura 6- Habilidades 

 

Fonte: SIRESP 

  

A tela a seguir apresenta o formulário de cadastro de profissão, esse formulário 

contém apenas um campo, que é o nome da ocupação. 
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Figura 7- Cadastro Profissão 

 

Fonte: SIRESP 

 

3.4.8 Usuários 

 Caso o usuário seja cadastrado como administrador, será possível visualizar, 

cadastrar ou editar dados de outros usuários. Por questões de confiabilidade os 

usuários não podem ser removidos, essa impossibilidade se dá pelo fato de que as 

ações realizadas no sistema estão sempre relacionadas aos usuários, caso o usuário 

seja removido do sistema, se for necessário auditar algo no banco de dados, não será 

possível reconhecer o autor de determinada ação no sistema. Dessa forma, 

recomenda-se que caso um usuário seja desvinculado da secretaria responsável pelo 

sistema, que a senha deste, seja modificada, para que este não tenha mais acesso 

ao sistema, e seu histórico de ações esteja disponível. 
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Figura 8- Usuários 

 

Fonte: SIRESP 

 

A imagem a seguir (FIGURA 9) apresenta o formulário de cadastro de 

reeducando, caso o usuário seja do tipo admin não é necessário informar a qual 

unidade prisional ele pertence, todos os demais campos são de preenchimento 

obrigatório. 

Figura 9- Cadastro Usuário 

 

Fonte: SIRESP 
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3.4.9 Unidades prisionais 

Usuários cadastrados como diretor de unidade prisional e os reeducandos 

cadastrados no sistema, estão vinculados a uma unidade prisional, é necessário um 

cadastro prévio.           

  A figura 10 a seguir apresenta uma listagem de unidades prisionais, com a 

possibilidade de editar os dados de uma unidade.     

 Saliente-se que a relação entre unidade prisional e reeducando, bem como a 

relação entre unidade prisional e usuário tipo diretor, são relações críticas, as 

unidades não poderão ser removidas, pois os usuários vinculados a esta unidade 

seriam removidos do sistema, causando inconsistência nos dados 

 
Figura 10- Unidades prisionais 
 

 

Fonte: SIRESP 

A figura (11) a seguir refere-se à tela de cadastro de unidade prisional. Nesse 

formulário o único campo a ser preenchido é o nome da unidade prisional. 
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Figura 10- Cadastro de Presídios 
 

 

Fonte: SIRESP 

3.4.10 Relatórios 

Outra possibilidade levantada por profissionais da Secretaria de 

Ressocialização do Estado de Pernambuco foi da plataforma emitir relatórios, esses 

relatórios poderão ser úteis para situações como: 

Prestação de conta para órgãos judiciais; 

Análise periódica de um trabalho realizado; 

A figura 12 refere-se a um filtro para geração do relatório pelo sistema. 

Figura 12- Relatórios 

 
Fonte: SIRES 



38 

 

3.4.11 Mensagens 

O último item do sistema que compõe a plataforma é de mensagens, nessa 

área, os usuários autorizados poderão visualizar as mensagens deixadas pelos 

empresários conforme detalhada na subseção 3.2.2 Contatar Trabalhador desta 

pesquisa, a imagem a seguir demonstra uma lista de mensagens recebidas no 

sistema. 

 
Figura 13- Mensagens 
 

Ao selecionar uma imagem, clicando no link na última coluna, o usuário será 

direcionado para a tela a seguir com maiores detalhes da mensagem selecionada para 

visualização. 

 

 
 

Fonte: SIRESP 
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A figura 14 é um exemplo de mensagem selecionada 

Figura 14- Mensagem Selecionada 

 

Fonte: SIRESP 
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4. TRAJETÓRIA  CINO 

Em 2016.2 o autor deste projeto iniciou a jornada no Mestrado Profissional de 

Ciência Tecnologia e Inovação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

animado com a possibilidade de me capacitar e adquirir novos conhecimentos. O tema 

para motivador, pois alinharia o objetivo do autor através do estudo obter ferramentas 

necessárias a se tornar um empreendedor com bases científicas. 

Em agosto de 2016 o autor cursou as matérias Inovação da bancada ao 

mercado consumidor, Gêneros Discursivos em Inovação, Inovação e Inteligência 

Competitiva, Metodologias e Ferramentas para o Desenvolvimento de Novos Produtos 

e Novos Negócios e Probabilidade e Estatística para Gestores. Tais disciplinas foram 

úteis à medida que com Gêneros Discursivos em Inovação o autor aprendeu a redigir 

artigos e peças científicas de uma maneira estruturada. Com a disciplina Inovação e 

Inteligência Competitiva foi explanado em situações práticas de aproveitamento de 

grandes massas de dados a exemplo de big data podem ser determinantes nas 

decisões gerencias.  A disciplina Metodologias e Ferramentas para o 

Desenvolvimento de Novos Produtos e Novos Negócios foi de suma importância no 

aprendizado referente à criação, ou seja, no desenvolvimento de novos produtos 

utilizando técnicas criativas. A disciplina Probabilidade e Estatística para Gestores 

muito contribui para a formação do autor no sentido de quantificar processos 

gerenciais e auferir modelos de negócios no campo da estatística. 

As disciplinas cursadas em 2017.1 foram as seguintes: Fontes de 

Financiamento e Gestão Financeira da Inovação, Recursos Naturais, Informação e 

Inovação e Tópicos Avançados em Desenvolvimento de Tecnologias para a Inovação. 

Estas disciplinas foram úteis ao autor em virtude de seu conteúdo prático e aplicado 

à realidade do mundo dos negócios. 

Enfim em 2017.2 o autor cursou a disciplina Tópicos Avançados em Gestão 

da Inovação e da Informação- Desenvolvimento da Plataforma Aplicada ao Sistema 

Penitenciário. Esta disciplina cursada de maneira dirigida diretamente com o 

Orientador do autor, foi de natureza prática e plenamente alinhada com o Projeto deste 

trabalho. Foi traçada diretrizes para o pleno desenvolvimento da Plataforma SIRESP 

e do sistema penitenciário no que tange as suas peculiaridades laborais.  
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto SIRESP, o qual foi por mim desenvolvido, atingiu seus objetivos que 

seriam a construção de uma plataforma web que minimizasse as distâncias entre a 

mão de obra carcerária e a sociedade civil empresarial. A concepção do projeto 

iniciou-se na Secretaria de Ressocialização de Pernambuco, local este que busquei 

informações a respeito dos processos que objetivam a empregabilidade dos presos.

 O projeto SIRESP basicamente consiste num programa de computador, 

software, inserido na rede mundial de computadores, INTERNET, que perfaz os 

seguintes fins: 

1) O SIRESP, conforme descrito, em sua página inicial, proporcionará 

publicidade dirigida no que concerne à contratação de apenados, bem 

como as vantagens advindas  para a empresa contratante e para a própria 

sociedade. 

2) O SIRESP é interativo, permite ao usuário web (empresário) acessar um 

banco de dados de talentos de modo que possa escolher o perfil que 

melhor se adapte às necessidades de sua empresa. 

3) Permite a comunicação eletrônica entre o usuário web e a administração 

carcerária.  A vantagem é o canal de comunicação permanente, pois a 

empresa ao se comunicar com a SERES de plano fará um cadastro com 

seus dados, formando um banco de dados. Haverá então um processo de 

comunicação digital que facilitará o processo de contratação da mão de 

obra carcerária. 

4) O detento ao ser contratado terá um acompanhamento de sua evolução 

profissional no que tange à sua atuação profissional. O detento será 

avaliado durante o período que estiver empregado. A avaliação será feita 

por parâmetros objetivos, assiduidade, pontualidade, dedicação, etc. 

  

 O projeto SIRESP é um processo de aprimoramento e aperfeiçoamento da 

relação Estado Sociedade no que tange à contratação com fins de ressocialização 

daqueles que se encontram em situação de encarceramento prisional.  
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6.TRABALHOS FUTUROS 

 

Além da Secretaria de Ressocialização do Estado de Pernambuco, o Projeto 

SIRESP pode ser implementado em qualquer estado da Federação. O SIRESP 

também está sendo oferecido ao Poder Judiciário de Pernambuco, em especial à Vara 

de Penas Alternativas da Capital. Como a pena alternativa tem caráter laboral, a 

utilização do SIRESP se encaixa perfeitamente às necessidades das Varas de 

Execução de Penas Alternativas (VEPA). 
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ANEXO I 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Vide Emenda 
Constitucional nº 

91, de 2016 

Emendas Constitucionais Emendas Constitucionais de Revisão 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º 

ÍNDICE TEMÁTICO 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/quadro_emc.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/quadro_ecr.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/quadro_DEC.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/indicetematico44.doc
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações. 
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TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;   

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem;  

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias;   

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva;   

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;    

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;   

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;   
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 XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer;    

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional;    

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

 XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição; 

 XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução 
de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem 
e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 
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b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de 
que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 

XXX - é garantido o direito de herança; 

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira 
em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a 
lei pessoal do "de cujus"; 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado; 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 
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XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal; 

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais; 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei; 

 XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem;   (Regulamento) 

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar 
o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 

XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm
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XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza 
do delito, a idade e o sexo do apenado; 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus 
filhos durante o período de amamentação; 

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião; 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas 
hipóteses previstas em lei; (Regulamento). 

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no 
prazo legal; 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem; 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei; 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; 

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12037.htm
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LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança; 

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder; 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

LXXII - conceder-se-á habeas data: 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo; 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos; 

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença; 
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LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:   (Vide Lei nº 
7.844, de 1989) 

a) o registro civil de nascimento; 

b) a certidão de óbito; 

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da cidadania. 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  (Atos aprovados na forma deste parágrafo) 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 111. A partir do exercício financeiro de 2018, até o último exercício de vigência do 
Novo Regime Fiscal, a aprovação e a execução previstas nos §§ 9º e 11 do art. 166 da 
Constituição Federal corresponderão ao montante de execução obrigatória para o exercício 
de 2017, corrigido na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 
2016) 

Art. 112. As disposições introduzidas pelo Novo Regime Fiscal: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 95, de 2016) 

I - não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem 
sobre o erário; e  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos 
constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de 
despesas.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7844.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7844.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/quadro_DEC.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art166%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art166%C2%A711
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art166%C2%A711
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart107%C2%A71ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart107%C2%A71ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
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Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de 
receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e 
financeiro.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 

Art. 114. A tramitação de proposição elencada no caput do art. 59 da Constituição 
Federal, ressalvada a referida no seu inciso V, quando acarretar aumento de despesa ou 
renúncia de receita, será suspensa por até vinte dias, a requerimento de um quinto dos 
membros da Casa, nos termos regimentais, para análise de sua compatibilidade com o Novo 
Regime Fiscal.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016) 

        Brasília, 5 de outubro de 1988. 

Ulysses Guimarães , Presidente - Mauro Benevides , 1.º Vice-Presidente - Jorge Arbage , 2.º 
Vice-Presidente - Marcelo Cordeiro , 1.º Secretário - Mário Maia , 2.º Secretário - Arnaldo 
Faria de Sá , 3.º Secretário - Benedita da Silva , 1.º Suplente de Secretário - Luiz Soyer , 2.º 
Suplente de Secretário - Sotero Cunha , 3.º Suplente de Secretário - Bernardo Cabral , Relator 
Geral - Adolfo Oliveira , Relator Adjunto - Antônio Carlos Konder Reis , Relator Adjunto - José 
Fogaça , Relator Adjunto - Abigail Feitosa - Acival Gomes - Adauto Pereira - Ademir Andrade - 
Adhemar de Barros Filho - Adroaldo Streck - Adylson Motta - Aécio de Borba - Aécio Neves - 
Affonso Camargo - Afif Domingos - Afonso Arinos - Afonso Sancho - Agassiz Almeida - Agripino 
de Oliveira Lima - Airton Cordeiro - Airton Sandoval - Alarico Abib - Albano Franco - Albérico 
Cordeiro - Albérico Filho - Alceni Guerra - Alcides Saldanha - Aldo Arantes - Alércio Dias - 
Alexandre Costa - Alexandre Puzyna - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aloisio Vasconcelos - 
Aloysio Chaves - Aloysio Teixeira - Aluizio Bezerra - Aluízio Campos - Álvaro Antônio - Álvaro 
Pacheco - Álvaro Valle - Alysson Paulinelli - Amaral Netto - Amaury Müller - Amilcar Moreira - 
Ângelo Magalhães - Anna Maria Rattes - Annibal Barcellos - Antero de Barros - Antônio 
Câmara - Antônio Carlos Franco - Antonio Carlos Mendes Thame - Antônio de Jesus - Antonio 
Ferreira - Antonio Gaspar - Antonio Mariz - Antonio Perosa - Antônio Salim Curiati - Antonio 
Ueno - Arnaldo Martins - Arnaldo Moraes - Arnaldo Prieto - Arnold Fioravante - Arolde de 
Oliveira - Artenir Werner - Artur da Távola - Asdrubal Bentes - Assis Canuto - Átila Lira - Augusto 
Carvalho - Áureo Mello - Basílio Villani - Benedicto Monteiro - Benito Gama - Beth Azize - 
Bezerra de Melo - Bocayuva Cunha - Bonifácio de Andrada - Bosco França - Brandão Monteiro 
- Caio Pompeu - Carlos Alberto - Carlos Alberto Caó - Carlos Benevides - Carlos Cardinal - Carlos 
Chiarelli - Carlos Cotta - Carlos De’Carli - Carlos Mosconi - Carlos Sant’Anna - Carlos Vinagre - 
Carlos Virgílio - Carrel Benevides - Cássio Cunha Lima - Célio de Castro - Celso Dourado - César 
Cals Neto - César Maia - Chagas Duarte - Chagas Neto - Chagas Rodrigues - Chico Humberto - 
Christóvam Chiaradia - Cid Carvalho - Cid Sabóia de Carvalho - Cláudio Ávila - Cleonâncio 
Fonseca - Costa Ferreira - Cristina Tavares - Cunha Bueno - Dálton Canabrava - Darcy Deitos - 
Darcy Pozza - Daso Coimbra - Davi Alves Silva - Del Bosco Amaral - Delfim Netto - Délio Braz - 
Denisar Arneiro - Dionisio Dal Prá - Dionísio Hage - Dirce Tutu Quadros - Dirceu Carneiro - 
Divaldo Suruagy - Djenal Gonçalves - Domingos Juvenil - Domingos Leonelli - Doreto Campanari 
- Edésio Frias - Edison Lobão - Edivaldo Motta - Edme Tavares - Edmilson Valentim - Eduardo 
Bonfim - Eduardo Jorge - Eduardo Moreira - Egídio Ferreira Lima - Elias Murad - Eliel Rodrigues 
- Eliézer Moreira - Enoc Vieira - Eraldo Tinoco - Eraldo Trindade - Erico Pegoraro - Ervin Bonkoski 
- Etevaldo Nogueira - Euclides Scalco - Eunice Michiles - Evaldo Gonçalves - Expedito Machado 
- Ézio Ferreira - Fábio Feldmann - Fábio Raunheitti - Farabulini Júnior - Fausto Fernandes - 
Fausto Rocha - Felipe Mendes - Feres Nader - Fernando Bezerra Coelho - Fernando Cunha - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
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Fernando Gasparian - Fernando Gomes - Fernando Henrique Cardoso - Fernando Lyra - 
Fernando Santana - Fernando Velasco - Firmo de Castro - Flavio Palmier da Veiga - Flávio Rocha 
- Florestan Fernandes - Floriceno Paixão - França Teixeira - Francisco Amaral - Francisco 
Benjamim - Francisco Carneiro - Francisco Coelho - Francisco Diógenes - Francisco Dornelles - 
Francisco Küster - Francisco Pinto - Francisco Rollemberg - Francisco Rossi - Francisco Sales - 
Furtado Leite - Gabriel Guerreiro - Gandi Jamil - Gastone Righi - Genebaldo Correia - Genésio 
Bernardino - Geovani Borges - Geraldo Alckmin Filho - Geraldo Bulhões - Geraldo Campos - 
Geraldo Fleming - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gerson Marcondes - Gerson Peres - Gidel 
Dantas - Gil César - Gilson Machado - Gonzaga Patriota - Guilherme Palmeira - Gumercindo 
Milhomem - Gustavo de Faria - Harlan Gadelha - Haroldo Lima - Haroldo Sabóia - Hélio Costa 
- Hélio Duque - Hélio Manhães - Hélio Rosas - Henrique Córdova - Henrique Eduardo Alves - 
Heráclito Fortes - Hermes Zaneti - Hilário Braun - Homero Santos - Humberto Lucena - 
Humberto Souto - Iberê Ferreira - Ibsen Pinheiro - Inocêncio Oliveira - Irajá Rodrigues - Iram 
Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Irma Passoni - Ismael Wanderley - Israel Pinheiro - Itamar 
Franco - Ivo Cersósimo - Ivo Lech - Ivo Mainardi - Ivo Vanderlinde - Jacy Scanagatta - Jairo Azi 
- Jairo Carneiro - Jalles Fontoura - Jamil Haddad - Jarbas Passarinho - Jayme Paliarin - Jayme 
Santana - Jesualdo Cavalcanti - Jesus Tajra - Joaci Góes - João Agripino - João Alves - João 
Calmon - João Carlos Bacelar - João Castelo - João Cunha - João da Mata - João de Deus 
Antunes - João Herrmann Neto - João Lobo - João Machado Rollemberg - João Menezes - João 
Natal - João Paulo - João Rezek - Joaquim Bevilácqua - Joaquim Francisco - Joaquim Hayckel - 
Joaquim Sucena - Jofran Frejat - Jonas Pinheiro - Jonival Lucas - Jorge Bornhausen - Jorge Hage 
- Jorge Leite - Jorge Uequed - Jorge Vianna - José Agripino - José Camargo - José Carlos Coutinho 
- José Carlos Grecco - José Carlos Martinez - José Carlos Sabóia - José Carlos Vasconcelos - José 
Costa - José da Conceição - José Dutra - José Egreja - José Elias - José Fernandes - José Freire - 
José Genoíno - José Geraldo - José Guedes - José Ignácio Ferreira - José Jorge - José Lins - José 
Lourenço - José Luiz de Sá - José Luiz Maia - José Maranhão - José Maria Eymael - José Maurício 
- José Melo - José Mendonça Bezerra - José Moura - José Paulo Bisol - José Queiroz - José Richa 
- José Santana de Vasconcellos - José Serra - José Tavares - José Teixeira - José Thomaz Nonô - 
José Tinoco - José Ulísses de Oliveira - José Viana - José Yunes - Jovanni Masini - Juarez Antunes 
- Júlio Campos - Júlio Costamilan - Jutahy Júnior - Jutahy Magalhães - Koyu Iha - Lael Varella - 
Lavoisier Maia - Leite Chaves - Lélio Souza - Leopoldo Peres - Leur Lomanto - Levy Dias - Lézio 
Sathler - Lídice da Mata - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lúcia Braga - Lúcia 
Vânia - Lúcio Alcântara - Luís Eduardo - Luís Roberto Ponte - Luiz Alberto Rodrigues - Luiz Freire 
- Luiz Gushiken - Luiz Henrique - Luiz Inácio Lula da Silva - Luiz Leal - Luiz Marques - Luiz Salomão 
- Luiz Viana - Luiz Viana Neto - Lysâneas Maciel - Maguito Vilela - Maluly Neto - Manoel Castro 
- Manoel Moreira - Manoel Ribeiro - Mansueto de Lavor - Manuel Viana - Márcia Kubitschek - 
Márcio Braga - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Marcondes Gadelha - Marcos Lima - Marcos 
Queiroz - Maria de Lourdes Abadia - Maria Lúcia - Mário Assad - Mário Covas - Mário de 
Oliveira - Mário Lima - Marluce Pinto - Matheus Iensen - Mattos Leão - Maurício Campos - 
Maurício Correa - Maurício Fruet - Maurício Nasser - Maurício Pádua - Maurílio Ferreira Lima 
- Mauro Borges - Mauro Campos - Mauro Miranda - Mauro Sampaio - Max Rosenmann - Meira 
Filho - Melo Freire - Mello Reis - Mendes Botelho - Mendes Canale - Mendes Ribeiro - Messias 
Góis - Messias Soares - Michel Temer - Milton Barbosa - Milton Lima - Milton Reis - Miraldo 
Gomes - Miro Teixeira - Moema São Thiago - Moysés Pimentel - Mozarildo Cavalcanti - Mussa 
Demes - Myrian Portella - Nabor Júnior - Naphtali Alves de Souza - Narciso Mendes - Nelson 
Aguiar - Nelson Carneiro - Nelson Jobim - Nelson Sabrá - Nelson Seixas - Nelson Wedekin - 
Nelton Friedrich - Nestor Duarte - Ney Maranhão - Nilso Sguarezi - Nilson Gibson - Nion 
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Albernaz - Noel de Carvalho - Nyder Barbosa - Octávio Elísio - Odacir Soares - Olavo Pires - 
Olívio Dutra - Onofre Corrêa - Orlando Bezerra - Orlando Pacheco - Oscar Corrêa - Osmar Leitão 
- Osmir Lima - Osmundo Rebouças - Osvaldo Bender - Osvaldo Coelho - Osvaldo Macedo - 
Osvaldo Sobrinho - Oswaldo Almeida - Oswaldo Trevisan - Ottomar Pinto - Paes de Andrade - 
Paes Landim - Paulo Delgado - Paulo Macarini - Paulo Marques - Paulo Mincarone - Paulo Paim 
- Paulo Pimentel - Paulo Ramos - Paulo Roberto - Paulo Roberto Cunha - Paulo Silva - Paulo 
Zarzur - Pedro Canedo - Pedro Ceolin - Percival Muniz - Pimenta da Veiga - Plínio Arruda 
Sampaio - Plínio Martins - Pompeu de Sousa - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Bezerra - 
Raimundo Lira - Raimundo Rezende - Raquel Cândido - Raquel Capiberibe - Raul Belém - Raul 
Ferraz - Renan Calheiros - Renato Bernardi - Renato Johnsson - Renato Vianna - Ricardo Fiuza 
- Ricardo Izar - Rita Camata - Rita Furtado - Roberto Augusto - Roberto Balestra - Roberto Brant 
- Roberto Campos - Roberto D’Ávila - Roberto Freire - Roberto Jefferson - Roberto Rollemberg 
- Roberto Torres - Roberto Vital - Robson Marinho - Rodrigues Palma - Ronaldo Aragão - 
Ronaldo Carvalho - Ronaldo Cezar Coelho - Ronan Tito - Ronaro Corrêa - Rosa Prata - Rose de 
Freitas - Rospide Netto - Rubem Branquinho - Rubem Medina - Ruben Figueiró - Ruberval 
Pilotto - Ruy Bacelar - Ruy Nedel - Sadie Hauache - Salatiel Carvalho - Samir Achôa - Sandra 
Cavalcanti - Santinho Furtado - Sarney Filho - Saulo Queiroz - Sérgio Brito - Sérgio Spada - 
Sérgio Werneck - Severo Gomes - Sigmaringa Seixas - Sílvio Abreu - Simão Sessim - Siqueira 
Campos - Sólon Borges dos Reis - Stélio Dias - Tadeu França - Telmo Kirst - Teotonio Vilela Filho 
- Theodoro Mendes - Tito Costa - Ubiratan Aguiar - Ubiratan Spinelli - Uldurico Pinto - Valmir 
Campelo - Valter Pereira - Vasco Alves - Vicente Bogo - Victor Faccioni - Victor Fontana - Victor 
Trovão - Vieira da Silva - Vilson Souza - Vingt Rosado - Vinicius Cansanção - Virgildásio de Senna 
- Virgílio Galassi - Virgílio Guimarães - Vitor Buaiz - Vivaldo Barbosa - Vladimir Palmeira - 
Wagner Lago - Waldec Ornélas - Waldyr Pugliesi - Walmor de Luca - Wilma Maia - Wilson 
Campos - Wilson Martins - Ziza Valadares. 

Participantes: Álvaro Dias - Antônio Britto - Bete Mendes - Borges da Silveira - Cardoso Alves - 
Edivaldo Holanda - Expedito Júnior - Fadah Gattass - Francisco Dias - Geovah Amarante - Hélio 
Gueiros - Horácio Ferraz - Hugo Napoleão - Iturival Nascimento - Ivan Bonato - Jorge Medauar 
- José Mendonça de Morais - Leopoldo Bessone - Marcelo Miranda - Mauro Fecury - Neuto de 
Conto - Nivaldo Machado - Oswaldo Lima Filho - Paulo Almada - Prisco Viana - Ralph Biasi - 
Rosário Congro Neto - Sérgio Naya - Tidei de Lima. 

In Memoriam: Alair Ferreira - Antônio Farias - Fábio Lucena - Norberto Schwantes - Virgílio 
Távora. 
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ANEXO II 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984. 

(Vide Decreto nº 6.049, de 2007) 

(Vide Decreto nº 7.627, de 2011) 
Institui a Lei de Execução Penal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 
internado. 

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território 
Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de 
Processo Penal. 

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado 
pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição 
ordinária. 

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos 
pela sentença ou pela lei. 

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou 
política. 

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de 
execução da pena e da medida de segurança. 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.210-1984?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6049.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7627.htm
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TÍTULO II 

Do Condenado e do Internado 

CAPÍTULO I 

Da Classificação 

Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 
personalidade, para orientar a individualização da execução penal. 

Art. 6o A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o 
programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso 
provisório.          (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 

Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será 
presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 
1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa 
de liberdade. 

Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será 
integrada por fiscais do serviço social. 

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime 
fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários 
a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. 

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado 
ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto. 

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, 
observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, 
poderá: 

I - entrevistar pessoas; 

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a 
respeito do condenado; 

III - realizar outras diligências e exames necessários. 

Art. 9o-A.  Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza 
grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de 
julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, 
mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e 
indolor.           (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12654.htm#art3
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§ 1o  A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, 
conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.           (Incluído pela Lei nº 12.654, 
de 2012) 

§ 2o  A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no 
caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil 
genético.           (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 

CAPÍTULO II 

Da Assistência 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 
crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

Art. 11. A assistência será: 

I - material; 

II - à saúde; 

III -jurídica; 

IV - educacional; 

V - social; 

VI - religiosa. 

SEÇÃO II 

Da Assistência Material 

Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de 
alimentação, vestuário e instalações higiênicas. 

Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas 
suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos 
permitidos e não fornecidos pela Administração. 

SEÇÃO III 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12654.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12654.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12654.htm#art3
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Da Assistência à Saúde 

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, 
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

§ 1º (Vetado). 

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência 
médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do 
estabelecimento. 

§ 3o  Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal 
e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.           (Incluído pela Lei nº 11.942, de 2009) 

SEÇÃO IV 

Da Assistência Jurídica 

Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos 
financeiros para constituir advogado. 

Art. 16.  As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral 
e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais.           (Redação 
dada pela Lei nº 12.313, de 2010). 

§ 1o  As Unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à 
Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos 
penais.          (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

§ 2o  Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao 
atendimento pelo Defensor Público.           (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

§ 3o  Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados Núcleos Especializados da 
Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, 
sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para 
constituir advogado.           (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010). 

 

SEÇÃO VI 

Da Assistência Social 

Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-
los para o retorno à liberdade. 

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11942.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
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I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; 

II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades 
enfrentadas pelo assistido; 

III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; 

IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 

V - promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do 
liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; 

VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do 
seguro por acidente no trabalho; 

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. 

SEÇÃO VII 

Da Assistência Religiosa 

Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos 
internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento 
penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. 

§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. 

§ 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. 

SEÇÃO VIII 

Da Assistência ao Egresso 

Art. 25. A assistência ao egresso consiste: 

I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade; 

II - na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento 
adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma única vez, 
comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. 

Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei: 

I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento; 

II - o liberado condicional, durante o período de prova. 
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Art. 27.O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de 
trabalho. 

CAPÍTULO III 

Do Trabalho 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, 
terá finalidade educativa e produtiva. 

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à 
segurança e à higiene. 

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser 
inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. 

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente 
e não reparados por outros meios; 

b) à assistência à família; 

c) a pequenas despesas pessoais; 

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do 
condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras 
anteriores. 

§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para 
constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando 
posto em liberdade. 

Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão 
remuneradas. 
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SUBSEÇÃO II 

Da Saída Temporária 

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter 
autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes 
casos: 

I - visita à família; 

II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou 
superior, na Comarca do Juízo da Execução; 

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. 

Parágrafo único.  A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento 
de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da 
execução. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o 
Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes 
requisitos: 

I - comportamento adequado; 

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 
(um quarto), se reincidente; 

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo 
ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano. 

§ 1o  Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes 
condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação 
pessoal do condenado: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser 
encontrado durante o gozo do benefício; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno; (Incluído pela Lei nº 12.258, 
de 2010) 

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos 
congêneres. (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) 
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§ 2o  Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino 
médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades 
discentes. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.258, de 2010) 

§ 3o  Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com 
prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de intervalo entre uma e outra. (Incluído pela Lei 
nº 12.258, de 2010) 

Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato 
definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na 
autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. 

Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição 
no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do 
merecimento do condenado. 

SEÇÃO IV 

Da Remição 

Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá 
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela 
Lei nº 12.433, de 2011). 

§ 1o  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela 
Lei nº 12.433, de 2011) 

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino 
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 
2011) 

§ 2o  As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser 
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser 
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.  (Redação 
dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§ 3o  Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de 
estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 
2011) 

§ 4o  O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos 
continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 
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§ 5o  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) 
no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da 
pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei 
nº 12.433, de 2011) 

§ 6o  O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui 
liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de 
educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, 
observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§ 7o  O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.(Incluído pela Lei 
nº 12.433, de 2011) 

§ 8o  A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a 
defesa. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo 
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração 
disciplinar. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 

Art. 128.  O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os 
efeitos.(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 

Art. 129.  A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução 
cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com 
informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino 
de cada um deles.  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§ 1o  O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá 
comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a 
frequência e o aproveitamento escolar.       (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 

§ 2o  Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Incluído pela Lei nº 12.433, 
de 2011) 

Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente 
prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição 

 

TÍTULO IX 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a 
divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem 
como exponha o preso à inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena. 
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Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal.      (Regulamento) 

Art. 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. 

Art. 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da 
prisão administrativa se efetivará em seção especial da Cadeia Pública. 

Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou 
certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou 
referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou 
outros casos expressos em lei. 

Art. 203. No prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Lei, serão editadas as 
normas complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não auto-
aplicáveis. 

§ 1º Dentro do mesmo prazo deverão as Unidades Federativas, em convênio com o 
Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos 
e serviços penais previstos nesta Lei. 

§ 2º Também, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação 
de prédios para instalação de casas de albergados. 

§ 3º O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado, por ato do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, 
instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. 

§ 4º O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as Unidades 
Federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, 
para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. 

Art. 204. Esta Lei entra em vigor concomitantemente com a lei de reforma da Parte Geral 
do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.274, de 2 
de outubro de 1957. 

Brasília, 11 de julho de 1984; 163º da Independência e 96º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO  
Ibrahim Abi-Ackel 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.7.1984 
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