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RESUMO 

 

A função da pena, no contexto atual da realidade brasileira, encontra-se dissociada entre o modo 

como se apresenta nas diversas teorias penais que tentam legitimar sua finalidade e a própria 

existência do Direito Penal, com o que se verifica na prática. Assim, como meio de inibição do 

crime, retribuição, punição e resposta à sociedade, a pena privativa de liberdade aplicada por um 

sistema prisional falho não atinge a finalidade precípua de ressocialização, mas, antes de tudo, 

se firma como instrumento de segregação e aumento das desigualdades sociais. O Direito penal, 

como ultima ratio, assim como a pena privativa de liberdade, banalizaram-se a ponto de perpetuar 

uma rigidez inefetiva e prejudicial, tanto para o condenado quanto para a coletividade. Este 

trabalho propõe a criação de um portal para interligar a Vara de Execução Penal de Marabá, 

empresas, instituições públicas e privadas e o Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes 

(CRAMA), onde os participantes do projeto poderão se cadastrar e oferecer vagas de emprego, 

qualificação profissional e de capacitação. A Vara de Execução Penal irá administrar o sistema, 

realizando os cadastros dos presos e egressos, alimentando-o com as informações necessárias, 

tais como o tipo de regime, as habilidades, os cargos que podem exercer, os presos que estão 

trabalhando e a quantidade de dias trabalhados. Os participantes cadastrados poderão acessar o 

portal para verificar a disponibilidade de cursos de capacitação e vagas de emprego. O portal será 

um Sistema Cliente-Servidor disponível na Internet, utilizando banco de dados relacional. Serão 

utilizados alguns softwares de apoio ao desenvolvimento do protótipo, desde a fase de análise 

até a fase de concepção. Desse modo, pelo método hipotético-dedutivo e da pesquisa 

bibliográfica qualitativa, serão analisadas as características gerais da função da pena, a aplicação 

e execução da pena privativa de liberdade e as principais falhas do sistema prisional brasileiro, 

destacando a oportunidade de inovação na capacitação tanto profissional quanto educacional, 

através de um portal multiplataforma como meio eficaz para a ressocialização. 

 

Palavras-chave: Pena; Sistema Prisional; Ressocialização; Plataforma tecnológica; Prospecção 

Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The role of the penalty in the current context of the Brazilian reality, is dissociated between the 

way it is presented in the various criminal theories that try to legitimize its purpose and the very 

existence of Criminal Law, with what is verified in practice. Thus, as a means of inhibiting crime, 

retribution, punishment and responding to society, the deprivation of liberty imposed by a flawed 

prison system does not achieve the primary purpose of resocialization, but, first of all, it 

establishes itself as an instrument of segregation and increased social differences. Criminal law, 

as the ultimate ratio, as well as the deprivation of liberty, became trivialized to the point of 

perpetuating an ineffective and harmful rigidity, both for the condemned and for the community. 

This work proposes the creation of a portal to connect the Marabá Criminal Execution Court, 

companies, public and private institutions and the Mariano Antunes Agricultural Recovery 

Center (CRAMA), where project participants will be able to register and offer job vacancies, 

professional qualification and capacity building. The Criminal Execution Court will administer 

the system, making the registration of prisoners and egressed, feeding the system with the 

necessary information, such as the type of regime, the skills, the positions they can exercise, the 

prisoners who are working and the quantity days worked. Registered participants will be able to 

access the portal to check the availability of training courses and job vacancies. The portal will 

be a Client-Server System available on the Internet using a relational database. Some software to 

support the development of the prototype will be used, from the analysis phase to the design 

phase. Thus, using the hypothetical-deductive method and qualitative bibliographic research, the 

general characteristics of the penalty function will be analyzed, the application and execution of 

the custodial sentence and the main flaws in the Brazilian prison system, highlighting the 

opportunity for innovation in both professional training. educational through a multiplatform 

portal as an effective means for re-socialization. 

 

Keywords: Feather; Prison system; Resocialization; Information Technology Technological 

platform; Prospecting Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A política penal brasileira entende por pena a resposta estatal dada ao indivíduo pela 

violação de bens jurídicos legalmente constituídos, de modo que represente, por um lado, a 

coibição de práticas criminosas, ou seja, a prevenção do crime; e de outro lado, uma resposta à 

sociedade que celebrou o pacto de renunciar à parcela de sua liberdade em troca de segurança. 

A esse respeito, leciona Santos (2005, p. 1): 

 

No Brasil e, de modo geral, nos países periféricos, a política criminal do Estado exclui 

políticas públicas de emprego, salário, escolarização, moradia, saúde e outras medidas 

complementares, como programas oficiais capazes de alterar ou reduzir as condições 

sociais adversas da população marginalizada do mercado de trabalho e dos direitos de 

cidadania, definíveis como determinações estruturais do crime e da criminalidade; por 

isso, o que deveria ser a política criminal do Estado existe, de fato, como simples 

política penal instituída pelo Código Penal e leis complementares – em última 

instância, a formulação legal do programa oficial de controle social do crime e da 

criminalidade: a definição de crimes, a aplicação de penas e a execução penal, como 

níveis sucessivos da política penal do Estado, representam a única resposta oficial 

para a questão criminal. 

 

Nesse sentido, a função teórica da pena é incompatível com a realidade de sua 

aplicação, não constituindo um verdadeiro projeto de política criminal, ao contrário, segundo 

Santos (1981), a Criminologia Radical demonstrou que a real função da pena é a manutenção 

da estrutura de classes. Ainda, a incapacidade das instituições penais responsáveis pela 

aplicação da pena deslegitima a mesma, pois como tradicionalmente a conhecemos esta é 

construída tendo por base uma ideologia calcada na ordem econômica, a exemplo do artigo 59 

do Código Penal: 

 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, 

bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime (BRASIL, 1940, não paginado). 

 

Contudo, a notória incapacidade das instituições penais, especialmente no Brasil, de 

evitar e diminuir a criminalidade, tem evidenciado a distorção e o distanciamento teórico entre 

as funções simbólicas e reais da pena e o fracasso do sistema prisional brasileiro. 

Os fundamentos que regem a política criminal no Brasil, apesar de sua constante 

reformulação, apenas efetivam as desigualdades econômicas e sociais, bem como o conflito 

entre o desacreditado Estado e sua legislação com a sociedade. Dessa forma, várias teorias se 
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prestam a explicar a função da pena como resposta à própria necessidade de existência do 

Direito Penal. 

O sistema prisional brasileiro é composto por estruturas estaduais compostas por 

presídios, centros de detenção, cadeias e delegacias, administradas pelos governos estaduais e 

independentes, muitas vezes com legislação de execução penal suplementar. O Governo 

Federal atua por meio de agências federais, tais como o Departamento Penitenciário (DEPEN), 

e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). 

Nas palavras de Carrara (2002, p. 82), sem o sistema prisional “seriam as cidades um 

contínuo teatro de lutas e de guerra sem limite. E aí está porque na tranquilidade reside, segundo 

meu modo de entender, o verdadeiro fim da pena”.  

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre os anos 2000 e 2008 a 

população carcerária no Brasil aumentou 89% e, apesar do movimento mundial denominado “o 

grande encarceramento”, o referido aumento expõe o Brasil ainda mais às críticas internacionais 

em razão das mazelas que o próprio aprisionamento acarreta. Ainda, em ao menos sete estados 

brasileiros, especialmente no estado do Pará, o número de presos provisórios, preventivos e 

temporários supera o de condenados, representados em todo Brasil por mais de 50% da 

população carcerária (BRASIL, 2020).  

Segundo se extrai da Lei de Execução Penal, os estabelecimentos penais para presos 

condenados são divididos de acordo com os regimes prisionais, ou seja, presídios fechados 

representados pelas Penitenciárias, semiabertos, representados pelas colônias agrícolas ou 

industriais, e abertos, representados pela casa do albergado. 

No entanto, a falta de estrutura do sistema prisional brasileiro não propicia o efetivo 

cumprimento da Lei, de forma que os juízes são compelidos a determinar formas alternativas 

de cumprimento da pena, seja em prisão domiciliar ou outra incompatível com a condenação. 

É público e notório que em grande parte do país as casas do albergado e as colônias agrícolas e 

industriais sequer existem, sem falar na superlotação e na falta de vagas em praticamente todos 

os estados. Nesse aspecto, a jurisprudência tem decidido: 

 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO 

PENAL. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO INCOMPATÍVEL. 

AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. 

INADMISSIBILIDADE. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 

Constitui constrangimento ilegal submeter o paciente a regime mais rigoroso do que 

o estabelecido na condenação. Vale dizer, é inquestionável o constrangimento ilegal, 

se o condenado cumpre pena em condições mais rigorosas do que aquelas 

estabelecidas na sentença. Se o caótico sistema prisional estatal não possui meios para 

manter o detento em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, 

que a pena seja cumprida em regime mais benéfico, in casu, o domiciliar. O que é 
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inadmissível é impor ao paciente o cumprimento da pena em local reservado aos 

condenados do regime fechado por falta de estabelecimento prisional adequado 

(semiaberto) (Precedentes). Ordem concedida (BRASIL, 2019, não paginado). 

 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE 

VAGA EM CASA DE ALBERGADO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO 

DOMICILIAR ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. POSSIBILIDADE. 1. 

Inexistindo vaga em estabelecimento adequado, mostra-se possível, em caráter 

excepcional, permitir ao sentenciado, a quem se determinou o cumprimento da 

reprimenda em regime aberto, diante da interdição de estabelecimento prisional por 

parte da Administração, o direito de recolher-se em prisão domiciliar. 2. Ordem 

concedida para permitir a prisão domiciliar ao Paciente, enquanto não existir vaga em 

estabelecimento prisional compatível com o regime aberto. (BRASIL, 2009, não 

paginado). 

 

Por sua vez, salienta Denise de Roure (1998, p. 15-16): “[...] falar em reabilitação é 

quase que falar em fantasia, pois hoje é fato comprovado que as penitenciárias em vez de 

recuperar os presos os tornam piores e menos propensos a se reintegrarem para o setor social”. 

Nesse aspecto, a superlotação constitui um grave problema do sistema prisional 

brasileiro, que se mostra cada vez mais ineficiente em resolvê-lo, na medida que o aumento da 

rigidez penal, seja em anos de condenação ou em tipos penais, não contribui para a diminuição 

da criminalidade ou ressocialização, apenas prestando-se a aumentar a população carcerária. 

Nesse sentido, a adoção de penas alternativas é vista por parte da Doutrina como 

medida eficiente de redução da superlotação, além de evitar a segregação e maior 

marginalização do condenado. De acordo com Marques (1998), há indícios de menor 

reincidência entre aqueles condenados a penas alternativas. 

Outro aspecto da função da pena, qual seja a ressocialização, tem se mostrado 

ineficiente na prática, persistindo seu ideal apenas no campo teórico, sem que sejam tomadas 

medidas sociais e políticas para sua ampla e verdadeira concretização. Há, todavia, instituições 

penais nacionais e estrangeiras que se destacam na tentativa de promover a ressocialização, por 

meio de estratégias voltadas para a educação. 

A pena antes do cometimento de um crime representa, para o provável delinquente e 

para a coletividade, um instrumento de controle das práticas criminosas, tendo em vista a 

inibição psicológica que exerce diante da ameaça Estatal de sua incidência em caso de violação 

da lei. 

Todavia, somente quando efetiva o ideal de reeducação social e psicológica é que a 

pena cumpre sua finalidade de ressocialização. No entanto, o sistema prisional brasileiro, como 

estrutura criada para efetivar a função de ressocialização, se esquece do indivíduo e da 

proporcionalidade entre fato e pena para apenas, e de forma incompetente, esperar da 

coletividade seu afastamento da criminalidade. 
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Outrossim, o princípio da ressocialização está previsto no artigo 11 da Lei de Execução 

Penal, que prevê a assistência social, jurídica, religiosa, de saúde, material e educacional ao 

acusado, em estrita ligação ao princípio da dignidade da pessoa humana e objetiva o retorno do 

condenado ao convívio social de modo seguro e harmônico, com a finalidade de impedir a 

reincidência e, com isso, assegurar a paz entre o acusado e a sociedade.  

Ainda, nos termos do artigo 28º e 126 da Lei de Execução Penal, o trabalho do preso 

é visto como meio de ressocialização e promoção de sua dignidade humana, possibilitando-lhe 

remir dias de sua pena. 

 

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

terá finalidade educativa e produtiva. 

[...] 

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semi-aberto poderá 

remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. 

§ 1º A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia de 

pena por 3 (três) de trabalho. 

§ 2º O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, por acidente, continuará a 

beneficiar-se com a remição. 

§ 3º A remição será declarada pelo Juiz da execução, ouvido o Ministério Público 

(BRASIL, 1984, não paginado). 

 

Destarte, oportuno destacar que a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu art. 24, inc. 

XIII dispõe acerca da dispensabilidade de licitação na contratação de instituição dedicada à 

recuperação social do preso. 

Contudo, caso o preso não cumpra com as condições estabelecidas pela ordem 

constitucional, não só perderá o direito ao trabalho e, consequentemente, à remição, como 

poderá regredir em sua execução penal. “Art. 127. O condenado que for punido por falta grave 

perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração 

disciplinar.” (BRASIL, 1984, não paginado). 

O  presente trabalho propõe a aplicação de desenvolvimento tecnológico, com 

informatização do sistema de oportunidades de emprego para apenados, possivelmente 

inovador na temática de ressocialização do condenado no Brasil. Assim, por meio da pesquisa 

bibliográfica qualitativa e do método dedutivo-hipotético a temática é analisada a partir das 

publicações doutrinárias sobre o tema. O método dedutivo-hipotético possibilitará o 

entendimento geral da função da pena entendido pela doutrina, bem como os desacertos do 

sistema prisional brasileiro, além das estratégias de ressocialização adotadas e suas 

consequências para a sociedade. 
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Nesse aspecto, a construção do presente trabalho é justificada por sua relevância, 

principalmente, no aspecto social, na medida que a lei penal e o sistema prisional, ao utilizar o 

portal, refletirá evolução e eficiência de uma sociedade no combate de práticas criminosas. Da 

mesma forma, quando se trata da efetivação dada aos direitos e garantias fundamentais do 

cidadão. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Aplicar práticas de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica no 

desenvolvimento de um portal que possibilite a integração de forma menos burocrática, célere 

e simplificada entre vara de execução penal, sociedade e empresas do município de Marabá. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Fazer prospecção tecnológica dos produtos, processos e tecnologias inovadores 

para o cumprimento penal e ressocialização do apenado marabaense; 

b) Propor a implementação computacional funcional de portal que possa ser utilizado 

como ferramenta de controle do trabalho realizado pelos presos para fins de 

progressão de regime; 

c) Estabelecer um canal que possibilite a aproximação de apenados com a sociedade 

para uma reintegração eficaz. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No presente capítulo será apresentada uma reflexão sobre o problema prisional, da Lei 

de Execução Penal e de como se encontra a situação dos apenados em Marabá e das dificuldades 

enfrentadas na reinserção social. E apresenta protótipo de portal como uma ferramenta 

tecnológica que irá inovar nas práticas efetivas de ressocialização do apenado em Marabá. 

 

2.1 A pena privativa de liberdade e a ressocialização 

 

No Brasil, assim como em grande parte dos países ocidentais, a pena privativa de 

liberdade assume a posição de principal resposta estatal pela violação do dever exigido 

criminalmente. Basta um simples lançar de olhos para os tipos incriminadores previstos no 

Código Penal ou na legislação extravagante para perceber o protagonismo, a posição central 

ocupada por esta modalidade. Com exceção da multa, como pena principal, praticamente todos 

os demais institutos punitivos estão amparados em limites, concretos ou abstratos, estabelecidos 

através da restrição da liberdade. 

As penas privativas de liberdade representaram um grande avanço, uma vez que 

levaram à abolição das penas cruéis de tempos passados. No entanto, apresentam alguns 

inconvenientes: a) torna-se impossível educar alguém para a vida em sociedade, isolando-a do 

convívio social e fazendo-a viver em condições totalmente distintas das da vida em sociedade; 

b) a pena privativa de liberdade apresenta um múltiplo caráter dissocializador, isolando o 

criminoso do convívio familiar, da relação de trabalho, ética; c) dentro das prisões  um 

delinquente potencialmente inofensivo passa a conviver com um ambiente criminal e; d) a pena 

privativa de liberdade apresenta um custo muito alto, no que concerne à manutenção do 

estabelecimento, dos presos, do pessoal da administração e da vigilância etc. (KAUFMAN apud 

THOMPSON, 2002, p. 96). 

A adoção da prisão como pena e da privação de liberdade como castigo simbolizou o 

início de um longo trajeto que parece historicamente unir esta modalidade às teses de 

ressocialização. A finalidade preventivo-especial sempre esteve de algum modo relacionada à 

prisão, fazendo parte de sua essência.  

De acordo com Hassemer e Muñoz Conde (2012), esta afirmação resulta de três 

fundamentos básicos. Em primeiro lugar, diferentemente de outras penas, a prisão possui uma 

dimensão temporal, tendo em vista que não se esgota em sua própria execução. O tempo ocioso 

do condenado deve ser usado pelo Estado, preenchido com técnicas de adaptação. O segundo 
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fundamento apresentado deriva da própria concepção empirista do século XIX, a qual 

acreditava possuir os meios adequados para intervir em busca do bem do criminoso. O terceiro 

aspecto resulta da necessidade estatal de legitimar a punição.  

No Brasil, o sistema de política penal cinge-se na ideia precípua de que a pena é a 

resposta estatal aplicada em razão da violação de um bem jurídico legalmente e previamente 

constituído pela Lei Penal (GARCÍA GAITÁN, 2002). A partir desta ideia, infere-se que a pena 

é a única resposta do Estado para o crime. 

Tendo em vista que o Direito Penal representa a intervenção estatal mais profunda no 

comportamento coletivo, ele deve ser entendido como a última opção, com base no princípio 

da intervenção mínima. Assim, segundo Fragoso (1985, p. 290): “Só deve o Estado intervir com 

a sanção jurídico-penal quando não existam outros remédios jurídicos, ou seja, quando não 

bastarem as sanções jurídicas do direito privado. A pena é a ultima ratio do sistema”. 

Assim, é a partir das funções atribuídas à pena que se extrai a sua função declarada, 

qual seja, proteger bem jurídicos penais relevantes para o convívio pacífico em sociedade, os 

quais recebem a resposta do sistema penal instituído e aplicado pelas instituições, tais como a 

polícia, o poder judiciário e os estabelecimentos penais. Nesse sentido, o Direito Penal se presta 

a cumprir duas funções primordiais: a ético-social e a preventiva. 

Outrossim, o princípio da ressocialização está previsto no artigo 11 da Lei de Execução 

Penal, que prevê a assistência social, jurídica, religiosa, de saúde, material e educacional ao 

acusado, em estrita ligação ao princípio da dignidade da pessoa humana, e objetiva o retorno 

do condenado ao convívio social de modo seguro e harmônico, com a finalidade de impedir a 

reincidência e, com isso, assegurar a paz entre o acusado e a sociedade.  

Ainda nos termos do artigo 28º e 126 da Lei de Execução Penal, o trabalho do preso é 

visto como meio de ressocialização e promoção de sua dignidade humana, possibilitando-lhe 

remir dias de sua pena: 

 

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

terá finalidade educativa e produtiva. 

[...] 

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semi-aberto poderá 

remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. 

§ 1º A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia de 

pena por 3 (três) de trabalho. 

§ 2º O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, por acidente, continuará a 

beneficiar-se com a remição. 

§ 3º A remição será declarada pelo Juiz da execução, ouvido o Ministério Público. 

(BRASIL, 1984, não paginado). 

 



16 
 

Assim, a ressocialização é, antes de tudo, um direito do condenado que pode aceitar 

ou não as condições estabelecidas pelo sistema constitucional, devendo, em contrapartida, 

cumpri-las com lealdade, sob pena de ocorrer um retrocesso na execução de sua pena 

 

2.2 A Lei de Execução Penal e as Penas Alternativas 

 

Para Mirabete (2017), a Lei de Execução Penal determina como deve ser executada e 

cumprida a pena privativa de liberdade e a pena restritiva de direitos. Articula o princípio 

normativo da justa reparação do crime cometido e o caráter social preventivo da pena, tendo 

contido em seu bojo a ideia da “reabilitação” do apenado, enquanto pessoa em processo de 

construção social (MIRABETE, 2017). 

Apesar da pena privativa de liberdade estar limitada à sentença penal condenatória, os 

chamados incidentes prisionais podem levar a alterações nesses limites, seja quantitativamente 

(diminuir o tempo de pena a cumprir, ou aumentá-lo em virtude do cometimento de um novo 

crime), seja qualitativamente (mudanças no regime de cumprimento de pena e outras mudanças 

quanto à forma de cumpri-la).  

A Lei de Execução Penal está pautada pelas teorias mistas sobre a pena, nas quais a 

pena possui natureza retributiva, dado seu aspecto moral, porém sua finalidade não é somente 

a prevenção, mas um misto de educação e correção (MIRABETE, 2017). 

A Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, estabelece em seu artigo 

1º o seu objetivo primeiro, senão vejamos: “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” (BRASIL, 1984, não paginado). 

Assim, compete ao juízo da execução penal, após o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória, aplicar a pena e decidir os conflitos advindos de sua execução, propiciando 

o seu cumprimento efetivo, com a finalidade de alcançar a ressocialização do condenado. Vale 

esclarecer que o início da competência do juízo da execução penal não se confunde com o início 

da própria execução penal, eis que aquela somente começa após o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, ao passo que esta ocorre com a prisão e consequente expedição 

da respectiva guia de recolhimento. Ainda, incumbe ao juízo da execução penal decidir sobre a 

progressão e a regressão de regimes, analisar o exame criminológico, entre outras atribuições 

previstas na Lei nº 7.210/84.  

Nesse aspecto, em seus 204 artigos, a Lei de Execução Penal se presta a regular os 

meios de execução das penas privativas de liberdade, as restritivas de direitos, de multa, bem 
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como as medidas de segurança, sempre com a estrita observância dos princípios e garantias 

constitucionais. Por sua vez, a Lei de Execução Penal trata, ainda, dos incidentes de execução, 

dos direitos e deveres dos presos e analisa a ocorrência de eventuais excessos ou irregularidades 

na execução da pena. 

O sistema prisional brasileiro é possui estruturas estaduais compostas por presídios, 

centros de detenção, cadeias e delegacias, administradas pelos governos estaduais e 

independentes, muitas vezes com legislação de execução penal suplementar. O Governo 

Federal atua por meio de agências federais, tais como o Departamento Penitenciário e o 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 

A Lei de Execução Penal, em seus artigos 147 a 170, traz a ideia da aplicação de penas 

alternativas à de prisão, como os artigos abaixo transcritos: 

 

Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o 

Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a 

execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de 

entidades públicas ou solicitá-la a particulares. 

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a 

forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de 

limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às 

características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal 

(BRASIL, 1984, não paginado). 

 

Contudo, a legislação brasileira demanda reformas no sentido de ampliar as 

possibilidades de aplicação das penas alternativas, além de ampliar a infraestrutura necessária 

para a implementação de prestação de serviços à comunidade de maneira supervisionada. 

Segundo Prado (2005), para que se efetivem as penas alternativas deve-se começar 

pela efetivação de um Direito Penal mínimo, tipificando somente as agressões a bens jurídicos 

relevantes. 

Ainda, a problemática da superlotação demanda uma mudança de pensamento tanto 

por parte dos juízes quanto da população em não considerar as formas alternativas muito 

brandas ou que se prestariam à impunidade. Consoante Guimarães (2019, p. 3): 

 

O legislador busca com a edição de novas leis acalmar a coletividade amedrontada, 

dando-lhe a clara impressão de que o Poder Legislativo está atento à problemática da 

criminalidade, oferecendo com presteza meios penais cada vez mais radicais para sua 

superação. 

 

Assim, a fim de reduzir a superlotação, bem como reduzir as mazelas impingidas ao 

indivíduo pela pena privativa de liberdade, a maior adoção de penas alternativas, tais como a 
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restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, entre outras, é medida que se 

impõe, muito mais efetivas para a redução da criminalidade e dos problemas do sistema 

prisional brasileiro do que a construção de novos presídios. Deve-se, pois, ampliar os conceitos 

de infração de menor potencial ofensivo e do livramento condicional, assim como inserir mais 

tipos nos procedimentos sumário e sumaríssimo de forma a garantir a ágil e efetiva aplicação 

da pena. 

A população carcerária do Brasil cresceu 83 vezes em setenta anos, fato demonstrado 

por um mapeamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015). 

Segundo o mapeamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2019), o 

número de condenados no sistema prisional brasileiro passou de 3.866 pessoas em 1938 para 

321.014 em 2009 e para 726.354 pessoas presas em 2020, com 38% da população carcerária 

em situação provisória. Ainda segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2019), o 

Brasil possuía, em 2012, 515.482 pessoas presas para apenas 303.741 vagas, déficit de 211.741 

vagas. O Brasil já é o quarto país que mais encarcera no mundo e, mesmo assim, convive com 

taxas de criminalidade muito altas (IPEA, 2015). Os dados demonstram uma necessidade 

alarmante de estudos aprofundados sobre a função, ou não, ressocializadora das prisões, o 

fenômeno da reincidência criminal e seus fatores determinantes, bem como sobre a eficácia de 

dispositivos alternativos como meios de contornar esta crise no sistema prisional brasileiro.  

Segundo relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em pesquisa 

sobre reincidência criminal realizada para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, verificou-se 

que as taxas de reincidência calculadas pelos estudos brasileiros variam muito em função do 

conceito de reincidência trabalhado (IPEA, 2015). 

Sobre reincidência criminal, o IPEA diz o seguinte: 

 

Ainda são escassos no Brasil os trabalhos sobre reincidência criminal, o que colabora 

para que, na ausência de dados precisos, imprensa e gestores públicos repercutem com 

certa frequência informações como a que a taxa de reincidência no Brasil é de 70%, 

como afirmou recentemente o então presidente do CNJ e do Supremo Tribunal 

Federal (STF), ministro Cezar Peluso (IPEA, 2015, p. 11). 

 

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do sistema carcerário 

(Centro de Documentação e Informação Edições Câmara Brasília, 2009), por exemplo, 

divulgou em 2009 que a taxa de reincidência dos detentos em relação ao crime chegava a 70% 

ou 80%, conforme a Unidade da Federação (UF). Os números, contudo, são sempre altos (com 

as menores estimativas em torno dos 30%).  
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Esse grave problema tem levado o poder público e a sociedade a refletirem sobre a 

atual política de execução penal, fazendo emergir o reconhecimento da necessidade 

de repensar essa política, que, na prática, privilegia o encarceramento maciço, a 

construção de novos presídios e a criação de mais vagas em detrimento de outras 

políticas (IPEA, 2015, p. 34). 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa aperfeiçoar 

o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à 

transparência administrativa e processual. Segundo o CNJ (2017), a média nacional de custo 

por preso é de R$ 2.400. Os custos refletem gastos com sistema de segurança, contratação de 

agentes penitenciários e outros funcionários, serviços como alimentação e compra de vestuário, 

assistência médica e jurídica, entre outros. Mas o valor varia conforme a estrutura da unidade 

prisional, sua finalidade e, também, com as peculiaridades da região do país onde o presídio 

está localizado. 

Nas penitenciárias federais, por exemplo, administradas pelo Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), o governo gasta R$ 3.472,22 por cada preso. O custo é 

bastante superior ao gasto nos cinco estados com as maiores populações carcerárias do país, 

que juntos representam mais de 60% dos presos brasileiros (SOUZA, 2017). 

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), esse valor se justifica 

porque as unidades federais contam com maiores investimentos no sistema de vigilância e 

oferecem encarceramento individual, ao contrário da maior parte dos presídios brasileiros, que 

enfrentam graves problemas de superlotação (SOUZA, 2017).  

Com base nesses dados, verifica-se que no Brasil as prisões e suas manutenções são 

responsabilidades do Estado, porém existe a necessidade de práticas céleres, desburocratizadas 

e eficientes no setor. 

Há a necessidade de uma análise das práticas inovadoras que incluam possíveis 

oportunidades para a Propriedade Intelectual (PI) e Transferências Tecnológicas (TT) para a 

solução deste problema.  

 

2.3 Remissão 

 

A remição é um instituto do direito penal aplicada aos presos em regime fechado ou 

semiaberto, consistente na redução da condenação por meio do trabalho. O instituto da remição 

está previsto nos artigos 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, Lei nº 7210/84, a qual 

estabelece: 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá 

remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. 

§ 1º A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia de 

pena por 3 (três) de trabalho. 

§ 2º O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, por acidente, continuará a 

beneficiar-se com a remição. 

§ 3º A remição será declarada pelo Juiz da execução, ouvido o Ministério Público. 

Art. 127. O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo 

remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar. 

Art. 128. O tempo remido será computado para a concessão de livramento condicional 

e indulto. 

Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao Juízo da execução 

cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando e dos dias de 

trabalho de cada um deles. 

Parágrafo único. Ao condenado dar-se-á relação de seus dias remidos. 

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 (BRASIL, 

1984, não paginado). 

 

Nesse sentido, a remição é um benefício legal concedido ao condenado que, em 

cumprimento de regime fechado ou semiaberto, poderá remir, ou seja, descontar, os dias 

trabalhados do montante da pena, na proporção de três dias de trabalho para um dia de pena. 

Destaca Mirabete (2019, p. 45) que “não distingue a lei quanto à natureza do trabalho 

desenvolvido pelo condenado. Assim, a remição é obtida pelo trabalho interno ou externo, 

manual ou intelectual.” 

A remissão é vantajosa em vários aspectos, sendo que, primeiramente, motiva o 

detento a desenvolver uma atividade laborativa com o intuito de diminuir sua pena, o que, 

consequentemente, contribui com sua ressocialização e reintegração social por meio do 

trabalho. Em contrapartida, ao diminuir a pena, reduz o tempo necessário para a requisição da 

progressão de regime, livramento condicional etc. A remição objetiva, antes de tudo, propiciar 

um tratamento digno ao detento, de forma que, ao se tornar um egresso, tenha diminuídas suas 

dificuldades de reinserção social. 

Assim, em que pese o trabalho ser um direito-dever do preso, não só porque somente 

através dele obterá o benefício da remição, como também em razão do princípio da dignidade 

da pessoa humana e da busca por sua ressocialização, somente terá direito a desenvolver alguma 

atividade laboral o preso que merecer, por bom comportamento, conduta e confiança. O mérito 

a ser demonstrado pelo detento auxilia tanto na manutenção da ordem e disciplina dos que 

trabalham, já que temem perder a oportunidade, como também estimula os demais a fazer por 

merecer o benefício do trabalho. Por conseguinte, o detento perderá os dias remidos 

conquistados em caso de cometimento de falta grave, a teor do artigo 127 da LEP. Ainda, mister 

ressaltar que o trabalho do detento não poderá ser inferior a seis horas diárias, consoante dispõe 
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o artigo 33 da LEP. Contudo, é vedado o trabalho aos sábados e domingos, de maneira que 

somente por aproximadamente vinte dias úteis poderá o preso exercer atividade laborativa.  

O artigo 144 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) determina que segurança 

pública é um dever do Estado e um direito de todos. Nesse aspecto, incumbe ao Estado não só 

punir, mas também prevenir e coibir as condutas criminosas, bem como acompanhar o 

cumprimento da sentença penal condenatória e a reinserção do egresso no seio social. Ainda, o 

artigo 10 da LEP estabelece que é dever do Estado orientar o detento nas diretrizes da harmônica 

convivência em sociedade. 

Nesse sentido, é dever do Estado promover ações e estratégias que previnam a 

reincidência criminal, haja vista que a ressocialização é o objetivo fundamental da pena de 

prisão e, uma vez que haja reincidência, fica evidente que a ressocialização foi ineficiente, 

assim como foram ineficientes as medidas para reinserção do egresso na sociedade, no trabalho 

e nos estudos. 

A prisão exprime sua realidade punitiva, disciplinar, regulatória, por intermédio dos 

indivíduos que viveram tal experiência. Tal qual o poder disciplinar que regula o tradicional 

mundo do trabalho da família, da escola e da igreja, a disciplina prisional punitiva torna o sujeito 

dócil-útil. 

Também a disciplina prisional tem como peculiaridade imprimir nos sujeitos valores, 

ideias e juízos que embasam um código de ética próprio, um modo de agir e de pensar daqueles 

que atuam na contramão da ordem, no mundo do crime. 

Entende-se que a ressocialização parte do pressuposto de que se a sociedade optou por 

não eliminar o indivíduo que cometeu um crime, deve, em contrapartida, recuperá-lo para o 

convívio social.  

 

2.4 Trabalho como instrumento de ressocialização 

 

A categoria trabalho encontra-se presente de modo intenso em suas representações e 

apresenta-se como elemento distintivo de honra social. Quem trabalha é concebido como pessoa 

honrada, e quem não trabalha é malandro ou vagabundo que quer levar a vida sem fazer força. 

É através do trabalho que se concebem como sujeitos morais, pessoas honradas e merecedoras 

de respeito e, neste sentido, são constantes os apelos à imagem de trabalhador como meio de se 

identificarem positivamente perante os outros. 
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O ordenamento penal brasileiro estabelece que o trabalho é um direito e um dever do 

preso. O art. 28 da LEP prevê o trabalho do condenado como dever social e condição de 

dignidade humana (BRASIL, 1984). 

De um lado, o trabalho é um dever. O Direito declara que o trabalho é um dever social 

e condição da dignidade humana, por isso não é compatível com a finalidade da pena o ócio, o 

qual, não promovendo a dita dignidade humana, torna ainda mais difícil a volta do preso ao 

convívio com os valores decorrentes dos deveres sociais de que trata a lei. Por isso, o preso não 

pode deixar de cumprir o trabalho que lhe foi destinado, sendo sua inexecução considerada 

como falta grave pela Lei de Execução Penal. 

É necessário salientar que, ao usar mão de obra carcerária, o resultado é um somatório 

de vantagens econômicas e sociais para todos os envolvidos: para o empresário, que pode 

auferir redução de custos; para o preso, que tem a possibilidade de reduzir sua pena através da 

remição, além de resgatar sua autoestima e dignidade ao se sentir útil; para a família do preso, 

que tem a oportunidade de ver seu ente querido de volta ao convívio familiar mais cedo; e  para 

o Estado, que exerce de forma eficiente e correta o seu papel ressocializador.  

               As condições do trabalho de presos não são de acordo com a  CLT, mas são 

disciplinadas pela Lei de Execução Penal (LEP), de 1984. A Constituição Federal de 1988 

determina que nenhum trabalhador pode ganhar menos de um salário-mínimo, já a LEP 

determina que o salário dos presos pode ser de ¾ de um salário-mínimo, sem benefícios ou 

acréscimos. Assim, pode-se afirmar que um preso custa até 54% mais barato do que um 

assalariado, com registro em carteira em liberdade. 

No município de Marabá, o poder Executivo Municipal promulgou em 21/12/2017 a 

Lei municipal nº 17.819, a qual determina que as empresas que prestam serviço à prefeitura 

municipal com fornecimento de mão de obra têm a obrigação de reservar vagas em seu quadro 

de pessoal para jovens e adolescentes que estejam em regime semiaberto ou sejam egressos do 

sistema penal. O objetivo da referida lei é estimular o trabalho como forma de reinserir o 

apenado de forma eficaz na sociedade. Mas um dos maiores problemas da aplicação desta lei 

consiste na burocracia já mencionada para contratação e na estigmatização do preso. O portal 

ora apresentado iria apresentar em sua página principal a presente lei como forma de estimular 

e informar as empresas desta determinação legal. Também irá considerar a Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), que consiste em responsabilização de quem tenha acesso a dados 

confidenciais e pessoais. 
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2.4.1 A possibilidade de trabalho remoto dentro das unidades prisionais 

 

            Conforme informações prestadas pelo Juiz de direito, responsável pela Vara de 

Execuções da Comarca de Marabá, dentro da unidade prisional do Município existe oficina de 

marcenaria, na qual possível a contratação de presos para que produzam não só móveis, como 

também outros produtos similares.  

             Quando se fala na contratação de mão de obra prisional, deve-se considerar que pode 

ser interna, com os detentos trabalhando de dentro da Unidade Prisional, ou externa, onde os 

presos realizam seu trabalho em estabelecimento externo à Unidade.  

             É necessário lembrar que as empresas podem contratar a mão de obra de indivíduos 

que cumprem pena por dois modos: levando a produção para dentro da Unidade (parceria 

interna) ou contratando-os para atividade laboral externa (parceria externa). 

             No caso da contratação com a realização de trabalho internamento ou de forma remota, 

pode ser ainda mais colaborativa por parte das empresas devido ao preconceito sofrido pelo 

apenado ou egresso, já mencionado no presente trabalho, pois não teria sua presença no 

ambiente físico da empresa. 

 

2.5 O papel ressocializador da educação  

 

A educação dentro das instituições penais é um problema que demanda maior atenção 

e solução por parte dos entes governamentais, tanto quanto a problemática da falta de trabalho, 

dentro e fora da prisão. Além de serem poucas as instituições penais a oferecer educação, as 

que oferecem contam com escassez de espaço, material, professores, biblioteca, entre outras 

necessidades básicas para um ensino adequado. Outrossim, o nível de educação dos presos é 

baixo, o que dificulta ainda mais o ensino e o posterior ingresso do detento em um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e preconceituoso. 

Apesar de a educação ser um direito fundamental constitucional, bem como estar 

devidamente regulada na Lei de Execução Penal, há poucos programas de incentivo à educação 

da população carcerária no Brasil, o que, naturalmente, fomentará o ciclo vicioso da 

reincidência criminal.  

Nesse sentido, a Lei de Execução Penal estabelece o ensino fundamental obrigatório, 

o oferecimento de ensino profissionalizante, seja em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento, 

cursos específicos por meio de convênios e parcerias com entidades públicas e privadas, bem 

como a existência de biblioteca em todo estabelecimento prisional. Ainda, dispõe a LEP, que o 
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preso em regime semiaberto que já tenha cumprido 1/6 da pena se primário e ¼ se reincidente, 

bem como que apresente bom comportamento, tem direito a pedir autorização para frequentar 

curso profissionalizante, ensino médio ou superior fora do estabelecimento penal, desde que o 

curso esteja localizado na mesma comarca em que cumpre a pena. 

Contudo, a educação estabelecida pela LEP é interpretada de forma distinta por cada 

Estado brasileiro, enquanto uns investem em políticas de incentivo à educação, outros pouco o 

fazem. Poucos são os estados que efetivamente reconhecem a educação como estratégia de 

ressocialização e diminuição da criminalidade. Ademais, o maior interesse dos detentos está no 

trabalho que, além da remuneração, possibilita o abatimento de um dia de pena a cada três dias 

trabalhados. o que não acontece com a educação. Outrossim, o setor privado que investe em 

atividades laborativas dentro do presídio recebe benefícios fiscais, além da reduzida carga 

trabalhista e previdenciária, enquanto a educação somente gera custo para o estado mantenedor 

do presídio. 

Por conseguinte, ainda que a instituição penal ofereça educação, não há garantia de 

adesão por parte dos detentos. Segundo Lemgruber (2019, não paginado): 

 

[...] a escola, que teoricamente seria um veículo de mobilidade social, não surte os 

efeitos esperados. Currículos tradicionais, aliados a um quadro de professores que 

aparentemente não estão treinados para o desempenho de suas tarefas, jamais 

provocarão atitudes positivas por parte dos internos. 

 

Nesse sentido, em 2005, o Ministério da Educação e da Justiça, reconhecendo a 

importância da educação dos detentos como de extremo interesse público, firmaram uma 

parceria de âmbito nacional para a implementação do Programa Nacional de Educação para o 

Sistema Penitenciário e, com apoio da Unesco, resultou em 2006 no 1º Primeiro Seminário 

Nacional de Educação para o Sistema Penitenciário. 

Desse modo, a educação, assim como o trabalho, compõe elemento básico da 

construção da dignidade da pessoa humana e do pleno convívio em sociedade. Segundo 

Rodrigues (2001, p. 3) sobre a finalidade da educação: 

 

Na esteira do que foi reafirmado sobre os fins da educação, podemos reconhecer que 

a ação educativa é um processo regular desenvolvido em todas as sociedades 

humanas, que tem por objetivos preparar os indivíduos em crescimento (crianças e 

adolescentes) para assumirem papéis sociais relacionados à vida coletiva, à 

reprodução das condições de existência (trabalho), ao comportamento justo na vida 

pública e ao uso adequado e responsável de conhecimentos e habilidades disponíveis 

no tempo e nos espaços onde a vida dos indivíduos se realiza. Ao redor desses aspectos 

se desdobra o conjunto das ações educativas a serem desempenhadas pelos sujeitos 

educadores, entre eles a escola. 
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A educação do adulto deve ser pautada de acordo com sua realidade e necessidade, de 

modo que a adaptação do ensino infantil não se presta a atingir a finalidade em relação aos 

adultos. De acordo com Foucault (2019, p. 224) ”a educação do detento é, por parte do poder 

público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma 

obrigação para com o detento.” O detento deve, pois, através da educação, compreender a 

realidade que o cerca a fim de que possa transformá-la. 
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3 PRODUTOS, PROCESSO E TECNOLOGIAS PARA O TEMA 

 

3.1  Prospecção tecnológica relacionada com a ressocialização e capacitação 

 

Todo trabalho acadêmico ou profissional, para ter maior eficácia e evitar problemas, 

deve ser precedido de cuidadosa prospecção. E podemos definir prospecção como sendo um 

cuidadoso planejamento e mapeamento sobre desenvolvimentos tecnológicos e científicos 

sobre o tema pesquisado em busca de tecnologias concorrentes e lacunas que possam ser 

preenchidas. 

É essencial usar a prospecção tecnológica como ferramenta importante na busca por 

novas tecnologias e inovações, pois vivemos em um cenário de constantes transformações e 

inovações, e através dela podemos diminuir as incertezas e os riscos futuros. 

Foi realizada prospecção no site do INPI usando as expressões “ressocialização”, 

“egressos”, “sistema penal”, “presos” com a utilização dos operadores boleanos “and” e “or”, 

no campo de busca de patentes e de registro de direitos autorais sobre softwares ou programas 

de computadores que versassem sobre ferramentas tecnológicas utilizadas na ressocialização e 

reinserção de apenados na sociedade, não sendo encontrado nenhum registro relacionado à 

temática objeto do presente projeto. 

Na prospecção não foram encontrados exemplos de PI e TT utilizados para 

cumprimento penal ou ressocialização que sejam ligados a um portal integrado. Apenas foi 

detectada uma ferramenta tecnológica que tem por objetivo o controle da população carcerária 

e de armazenamento de dados. 

 

Quadro 1 – Registro de patentes 1 

     

PALAVRAS-CHAVE INPI 

Ressocialização Egressos 
Sistema penal or 

presos 
Patente 

Programa de 

computador 

X X   0 0 

X   X 0 0 

X     2 0 

    X 0 3 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa (2021). 

 

Conforme apresentado no Quadro 1, no registro de patentes foram encontrados, com 

o termo “ressocialização”, apenas dois registros de patentes; porém, referente ao mesmo sistema 
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intitulado “unidade de custódia e ressocialização flutuante”, projeto destinado a suprir a 

demanda do sistema prisional na ampliação do número de celas disponíveis. 

Quanto ao programa de computador, utilizando-se o termo “preso”, foram encontrados 

três registros, porém todos ligados ao controle e informações sobre os presidiários ligados ao 

acompanhamento e estatísticas, onde nenhum trata da ressocialização do apenado. 

 

Quadro 2 - Registro de patentes 2 

   

Pedido Depósito Título 

BR 51 2016 

000708 7 

09/06/2016 
SIGEPI - SISTEMA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE PRESOS 

DO INTERIOR 

08619-1  10/01/2008 
CONTROLE NACIONAL DE PRESOS, AÇÕES PENAIS E 

ESTATÍSTICA CRIMINAL 

03655-1  23/03/2001 PETIÇÕES PARA PRESOS 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa (2021). 

 

Prospectando na internet em relação à capacitação e trabalho, instituições como 

SENAC, SENAI, SESC e SENAR oferecem cursos em diversas áreas, mas nenhuma dessas 

iniciativas inclui portais. Como exemplo, o convênio realizado pelo governo do Estado da 

Paraíba, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) firmado com o Centro 

Universitário de João Pessoa (UNIPE), Defensoria Pública, Pastoral Carcerária, dentre outros 

órgãos que têm a finalidade de levar aos detentos serviços na área de saúde, assistência jurídica, 

psicossocial, entre outros (GOVERNO..., 2019). 

Outro exemplo é o Selo Resgata, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, que aposta na ressocialização por meio de incentivo às empresas que investem na 

recuperação de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional. O Selo foi criado 

pela Portaria GABDEPEN nº 630, de 03 de novembro de 2017, tendo por objetivo incentivar e 

reconhecer a responsabilidade social das empresas, órgãos públicos e empreendimentos de 

economia solidária através da contratação de pessoas privadas de liberdade, cumpridores de 

alternativas penais e egressos do sistema prisional, concedendo visibilidade positiva para as 

entidades que colaboram com a reintegração social dessas pessoas, com a oferta de vagas de 

trabalho. 

Mas as empresas que tiverem interesse em participar dessa iniciativa e fazer jus ao 

Selo devem procurar a Coordenação-Geral de Promoção da Cidadania do DEPEN, pelo e-mail 

cgrse@mj.gov.br ou 61 2025-9208, para mais explicações (SELO..., 2017). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Como exemplo de ferramenta tecnológica voltada apenas para o controle de segurança, 

para manter o apenado dentro dos presídios e prevenir fugas, podemos citar o INFOPEN, que 

é um sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro, que apenas 

sintetiza informações sobre os estabelecimentos penais e a população prisional, permitindo 

amplo diagnóstico da realidade estudada. 

Porém, nenhuma das iniciativas citadas utiliza uma ferramenta tecnológica como o 

proposto portal, que possa, em um único local, simplificar e integrar todos os dados que 

facilitem o controle, a capacitação e a empregabilidade de egressos do sistema penitenciário. 

 

3.2  Procedimento atual adotado pela VEP para ressocialização por meio de oferta de 

trabalho 

 

Atualmente, o procedimento utilizado pela Vara de Execução penal do Município de 

Marabá, utiliza-se de meios físicos e burocráticos, onde por meio do presente projeto, pretende-

se aplicar práticas inovadoras na proposta de implementação de ferramenta computacional 

(portal) a ser utilizada no processo de cumprimento penal e de reintegração. 

O trabalho será utilizado com o objetivo de agregar uma inovação no procedimento ao 

ponto de fomentar parcerias, concentrar dados e ofertas, como um importante auxiliar na 

obtenção de índices mais favoráveis na reintegração do apenado na sociedade, através da 

intensificação da conexão entre este, a justiça e a sociedade, por meio de uma ferramenta 

tecnológica que seja de fácil acesso e reduza a burocracia. 

Direito, tecnologia e inovação estão cada vez mais integrados, tornando-se 

fundamental que novas tecnologias facilitem este processo. O presente projeto tem como linha 

explorar mudanças no Direito causadas pelas inovações tecnológicas. O portal ora proposto 

neste trabalho visa agilizar a integração de serviços que serão disponibilizados para aqueles que 

se encontram detidos no ambiente prisional.  

Atualmente, conforme informações obtidas junto ao juiz titular da Vara de Execução 

Penal de Marabá, Dr. Caio Marco Berardo, caso uma empresa ou um empregador tenha 

interesse em ofertar um vaga de emprego para apenados do sistema penal, deverá registrar sua 

intenção de contratar, devendo ir até o Fórum de Marabá e fazer o protocolo do documento 

denominado Registrar Interesse de Contratação. 

Esse Registro de Interesse de Contratação, juntamente com a documentação 

apresentada pelo proponente da oferta, será analisado pela Vara de Execução Penal (VEP), pois 
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todo o trabalho realizado externamente, obrigatoriamente deve passar por uma verificação do 

juízo competente do cumprimento da pena. 

O juízo remete a proposta para a comissão Psicossocial da VEP, que analisará a 

idoneidade da oferta, podendo fazer diligências ao endereço cadastrado para verificação do 

local onde será desenvolvido o trabalho, as condições ambientais, bem como a real necessidade 

de contratação de mão de obra para o cargo indicado. 

Após a análise da documentação e da oferta, com o parecer favorável da comissão, 

será agendada (Agendar Audiência) audiência para ouvir os empregadores, a ser realizada no 

Juízo da VEP, oportunidade em que será coletada (Firmar contrato) a assinatura do termo de 

compromisso do potencial empregador. Esse processo é demorado, burocrático e desmotiva 

aqueles que pretendem ofertar oportunidades e colaborar para a reinserção do apenado na 

sociedade. 

Esse burocrático e demorado procedimento de oficialização da oferta de trabalho, 

como é feito atualmente, está pormenorizado no fluxograma da Figura 1: 

 

Figura 1 – Fluxograma de oferta de oferta de emprego. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 
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Diante da burocratização do processo atual e da necessidade em se buscar soluções 

tecnológicas que venham a contribuir com a sociedade, foi idealizado um Portal que reúna, em 

um só local, órgãos e instituições, públicas e privadas, com integração de dados que, além de 

facilitar e tornar mais célere a oferta de empregos, também possa promover a capacitação de 

apenados e egressos do sistema carcerário, auxiliando no combate à reincidência criminal. 

Através do portal, será colocada à disposição de detentos uma equipe coordenada pela 

VEP que será encarregada de definir um plano individual de socialização para cada um deles. 

O referido portal tem por proposta reunir, em um mesmo local: qualificação, capacitação, 

encaminhamento profissional e educacional com o objetivo de resgatar a cidadania das pessoas 

internas e egressas do sistema prisional. 

Não se pode negar que a tecnologia está em todos os lugares, mas no sistema 

penitenciário é utilizada somente no processo de gestão e segurança, como o sistema de 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), que ajuda no levantamento 

de dados das pessoas encarceradas, recolhendo sua biometria para evitar fugas e analisar a 

integridade física (BRASIL, 2019). Portanto, atualmente observa-se que existe um empenho 

muito grande no desenvolvimento de recursos que promovem a manutenção do sistema 

carcerário, mas pouco ou nenhum onde a tecnologia pode atuar como ferramenta eficaz de 

ressocialização. 

A realidade é que no sistema prisional toda e qualquer movimentação nos processos 

referentes a detentos no tocante à progressão de regime e consequente reinserção social, é feita, 

em maioria, de forma rudimentar, física e burocrática, e o portal proposto será uma mudança 

nessa realidade. A tecnologia também é uma ferramenta importante nesse processo, porque 

mais que realocar alguém no mercado de trabalho, resgatará sua humanidade.  

 

3.3 Análises das entrevistas semiestruturadas 

 

A entrevista é um importante procedimento de investigação social para análise de um 

determinado assunto ou problema, onde a técnica de coleta de dados para conseguir 

informações, utilizando os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, não se 

restringe somente a ver e ouvir, mas a examinar fatos ou fenômenos reais (MARKONI; 

LAKATOS, 2007).  

Como meio de comprovar a importância do tema e o impacto que o projeto causará à 

sociedade marabaense e a inovação que acarretará no procedimento de ressocialização de 
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egressos e apenados por meio do trabalho e da capacitação, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, e destas, foram coletados de dados para o presente capítulo. 

Foram entrevistados: o Juiz da Vara de Execução Penal, o Promotor de Justiça desta 

Vara, representante da Associação Comercial e Industrial de Marabá (ACIM), representante da 

Defensoria Pública, da OAB/PA, representada pelo presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da Ordem dos Advogados Seccional Marabá. 

De acordo com Brandão (2000), a habilidade de escolha da alternativa metodológica 

que se encaixe na análise do que se propõe a observar é fundamental para a construção do 

objeto. Diante de uma interpretação adequada dos dados colhidos por meio dos instrumentos 

utilizados na pesquisa, será possível levantar conclusões com segurança e fidúcia. 

 

3.3.1 Tribunal de Justiça do Estado do Para- Comarca de Marabá  

 

Para a coleta de dados junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi realizada 

uma entrevista com o Magistrado titular da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá, 

Dr. Caio Marco Berardo, o qual esclareceu como é o procedimento de ressocialização de presos 

e egressos do sistema penal, por meio da inserção no mercado de trabalho e de capacitação 

profissional. 

O magistrado informou que a busca por trabalho e/ou cursos de capacitação, em 

maioria, parte do próprio apenado ou de sua família, que faz a busca por algum local de trabalho 

que possa oferecer oportunidade de emprego ou de cursos de capacitação 

O procedimento, de um modo geral, consiste em que o responsável pelo local de 

trabalho a ser ofertado ao preso dirija-se ao Fórum da Comarca de Marabá e protocole, junto a 

Vara de execução penal, o pedido de cadastro e oferta da vaga que será preenchida. Uma equipe 

interdisciplinar realizará um estudo direcionado específico, para avaliar as condições de 

trabalho propostas e, ainda, será colhido um parecer do Ministério Público para apreciação e 

decisão do Juiz responsável. 

Quando indagado ao magistrado se existe alguma tecnologia desenvolvida para 

auxiliar nesse processo de ressocialização, relatou que para esse procedimento específico não, 

apenas como apoio tem o Escritório Social desenvolvido pelo CNJ1. 

Em relação a todo o procedimento entre o cadastro e o efetivo preenchimento da vaga, 

o magistrado informou que leva em torno de 60 (sessenta) dias.  

                                                           
1 O Escritório social pode ser acessado através do endereço eletrônico https://www.cnj.jus.br/escritorio-social-

virtual-cerimonia-marca-inicio-de-funcionamento-do-aplicativo/ 
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Ao ser indagado se as empresas têm interesse neste tipo de projeto ou convênio com a 

Vara de Execuções Penais, o magistrado informou que se houver maior facilidade e 

visibilidade, acredita que sim. Informando que, por parte da VEP, existe um grande interesse 

em adotar medidas ou procedimentos que possam agilizar e facilitar a oferta de empregos e de 

oportunidades aos presos e egressos, inclusive por ser um fator de combate à reincidência 

criminal. 

Como forma de divulgação do projeto de ressocialização, o magistrado sugere que 

sejam utilizadas redes de contatos, como as Associações Comerciais, industriais, filantrópicas, 

universidades e o que mais for possível agregar e, ainda, que seja organizada uma rede de apoio 

com definição de um responsável para seu gerenciamento. 

Por fim, o magistrado informou que ocorrerão reuniões de trabalho sobre Política de 

Alternativas Penais no Município de Marabá/PA, do Programa Fazendo Justiça do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que conta com apoio institucional do Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará, onde a proposta de um portal integrado poderá ser um importante instrumento de apoio 

para a concretização e implementação do referido projeto. 

 

3.3.2 Associação Comercial e Industrial de Marabá – ACIM 

 

   Em entrevista com o representante da ACIM – Sr. Caetano Reis, no intuito de 

perquirir a visão que os empresários do Município de Marabá possuem sobre a questão da 

contratação de egressos e apenados do sistema penal –, constatou-se que os empregadores não 

possuem qualquer conhecimento sobre as possibilidades de contratação de egressos e apenados 

do sistema penal. 

Quando perguntado sobre a possibilidade de uma ferramenta tecnológica que pudesse 

facilitar esse tipo de contratação, também foi verificado que a ACIM não tem qualquer contato 

com qualquer tipo de projeto de ressocialização, o que força à conclusão de que o desinteresse 

pode ser gerado pela falta de incentivo e orientações sobre a importância de celebração de 

convênios que possam gerar empregos para aqueles que precisam de uma nova oportunidade 

no mercado de trabalho. 

O grande desafio para a implementação de um projeto que favoreça a contratação de 

egressos e apenados do sistema carcerário é a falta de informações e de esclarecimentos de 

como o procedimento ocorre. A existência de um site ou portal com todas as orientações e 

vantagens desse tipo de projeto poderia ajudar na adesão e ofertas de vagas pelas empresas. 
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3.3.3 OAB/PA (Seccional de Marabá) – Presidente da Comissão de Direitos Humanos   

 

O presidente da comissão de direitos humanos da OAB/PA seção Marabá, Dr. Adebral, 

informou que a contratação de egressos e apenados segue os requisitos da legislação trabalhista, 

porém, por insegurança, o empregador requer uma carta de recomendação ou uma declaração 

oriunda da VEP, até porque quem procura as empresas em busca de uma oportunidade é a 

família ou o defensor do preso. 

Não existe um meio digital ou informatizado de protocolo de intenção de contratar, 

que possa ser realizado o cadastro e acompanhamento do procedimento. O procedimento ainda 

é realizado de forma burocrática, onde o defensor do apenado realiza os protocolos necessários 

em busca do cumprimento da ressocialização por meio do trabalho. 

Não existe um projeto firmando parcerias com instituições pública e privadas para o 

oferecimento de vagas de emprego, sendo conseguidas por meio da busca e intervenção da 

família ou do defensor, podendo o procedimento durar alguns dias ou meses, dependendo do 

trâmite e das diligências realizadas até a conclusão. 

Quanto à qualificação profissional, informou que existe internamente para os 

apenados, por meio de projetos custeados pela vara e realizados por entidades sociais, 

ocorrendo uma lacuna quanto aos egressos que, após a liberdade, não têm acesso à referida 

qualificação.   

Quando perguntado sobre a importância da criação de um portal para auxiliar a 

composição de uma rede de apoio, ofertas de empregos e capacitação de presos e egressos, o 

Dr. Adebral ressalta que seria uma excelente ferramenta para captar empresas e instituições 

interessadas, firmar convênios e desburocratizar a oferta de trabalho e promover a qualificação 

profissional como forma de resgate da dignidade do ser humano que, ressocializado, contribui 

para a construção de uma sociedade melhor. 

Entre os desafios, destaca a divulgação do projeto de ressocialização e despertamento 

das empresas sobre importância dessas ofertas de vagas para maior adesão ao programa, bem 

como de firmar o maior número de parcerias possíveis na promoção da capacitação. 

Por fim, para melhor divulgação do portal e dos convênios firmados, sugere a página 

oficial do tribunal de justiça do Estado do Pará, da OAB/PA, da SEAP, da ACIM, por todos os 

meios de comunicação disponíveis, com destaque para as redes sociais. 

 

3.3.3 OAB/PA (Seccional de Marabá) – Presidente da Comissão de Segurança Pública e 

Prisional   



34 
 

O presidente da comissão de Segurança Pública e Prisional da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) seção Marabá-PA, Dr. Ulisses Viana da Silva de Matos Maia, afirmou que a 

contratação de egressos e apenados é muito difícil vez que infelizmente, as empresas que 

contratam são apenas aquelas que estavam realizam algum tipo de serviço nas instalações do 

Presidio ou que possuem algum convênio com o Município de Marabá. Informou, ainda, que é 

preciso mais divulgação e até conscientização de que isso é possível, para permitir aos apenados 

que tenham uma oportunidade de ressocialização. Também fez colocações de que as empresas 

têm preconceito em fazer a contratação de mão de obra de egressos ou apenados, justamente 

pela desinformação quanto ao tema e, também, e infelizmente, pela pecha de “má pessoa” que 

a sociedade dá a essas pessoas. 

Quando perguntado sobre a importância da criação de um portal para auxiliar a 

composição de uma rede de apoio, ofertas de empregos e capacitação de presos e egressos, o 

Dr. Ulisses, ressaltou que seria uma excelente ferramenta para captar empresas e instituições 

interessadas, firmar convênios e desburocratizar a oferta de trabalho e promover a qualificação 

profissional devendo ser prático e objetivo, indicando os benefícios para as empresas e a 

contribuição que isso dará para a sociedade e que o primeiro passo é superar a desinformação, 

o desconhecimento. Que como representante da Comissão da OAB para a Segurança Prisional 

tem conhecimento de que as empresas sequer sabem como proceder pra contratar apenados. 

Além disso, sugeriu que o Portal fosse divulgado como Página na internet e, mais ainda, em 

vídeos nas mídias sociais (Instagram, Facebook e YouTube, por exemplo), em palestras virtuais 

indicando os benefícios para as empresas e a contribuição para a tornar a sociedade mais justa 

e igualitária. 

 

3.3.5 Defensoria Pública 

 

Em entrevista ao Dr. Jose Erickson Ferreira Rodrigues, defensor público, quanto à 

questão da celebração de contrato de trabalho, acredita que deve seguir os procedimentos da 

legislação trabalhista, porém, por se tratar de contratação de um egresso ou apenado do sistema 

penal, existe, ainda, um certo preconceito por parte das empresas. 

Quanto ao procedimento para a realização desse tipo de contratação e se existe algum 

meio tecnológico de apoio, o defensor desconhece qual o procedimento adotado e se existem 

ferramentas tecnológicas, tendo em vista que a defensoria pública não participa desse processo. 

Há empresas que pontualmente buscam a contratação de algum egresso ou apenado. 

Mas isso geralmente ocorre de forma direcionada, geralmente por esforço da família do egresso 
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ou apenado, que acaba buscando uma oportunidade de emprego junto a alguma empresa 

específica. Desconhece que exista uma iniciativa coletiva de empresas no sentido de contratar 

egressos ou apenados; e acredita que isso só ocorreria se houvesse algum estímulo fiscal ou 

tributário, do contrário esse tipo de contratação acaba sendo algo excepcional, pontual e 

direcionado para certo egresso ou apenado. 

Quanto a projetos de qualificação profissional, informou que existem qualificações 

profissionais disponibilizadas pela própria SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária), 

ofertando no âmbito das Casas Penais, cujo procedimento de habilitação ocorre conforme 

demanda identificada pela Direção em cada Casa Penal. 

Quanto aos desafios, acredita que não existe desafio específico na contratação de 

egressos ou apenados, uma vez que são pessoas iguais às demais. Para o defensor, o problema 

reside na falta de iniciativa e de interesse (de forma coletiva) por parte das empresas, cuja 

mudança só ocorrerá se houver estímulos para a contratação através de algum benefício fiscal 

ou tributário. Outro ponto que merece destaque é a existência de antecedentes criminais que, 

mesmo na esfera pública, acaba constituindo um embaraço na contratação de egressos ou 

apenados, sendo um fator que decisivamente dificulta a ressocialização. 

Quanto à criação de um portal, entende que a ferramenta tecnológica é importante, 

principalmente para a uniformização de dados de egressos e apenados, porém ressalta que o 

que precisa mudar é a mentalidade de quem contrata, ou seja, que devem ser oferecidas vagas 

de emprego por parte das empresas, também sobre indivíduos tradicionalmente alijados do 

mercado de trabalho, o que inclui não apenas apenados, mas abrange, por exemplo, idosos, 

pessoas com deficiência, negros, indígenas etc. 
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4  BUSCANDO SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA: PROPOSTA DE INOVAÇÃO NO 

PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO NA 

SOCIEDADE MARABAENSE 

 

Diante dos desafios, da burocratização dos procedimentos de oferta de emprego e, 

ainda, da necessidade de oferecimento de capacitação profissional, a criação de um portal 

pensado e desenvolvido com base nestas necessidades, além de uma inovação em todo o 

processo, trará celeridade e maior eficácia à VEP.  

Atualmente o interessado em ofertar uma vaga de emprego, a família ou o defensor do 

apenado, devem se dirigir ao Fórum e protocolar um pedido junto à VEP, juntando documentos 

e aguardando uma análise por uma equipe multidisciplinar, até obter um parecer favorável do 

juízo, conforme já explicado em tópico anterior. 

Com o desenvolvimento da ferramenta tecnológica proposta (portal), o procedimento 

se tornará célere e eficaz no processo de reinserção e ressocialização do apenado em Marabá, 

estimulando as empresas a contratar, promovendo o fim da burocracia e da obrigatoriedade de 

comparecimento pessoal, pois todos os procedimentos necessários serão reunidos e processados 

em um único local – o portal. Além disso, possibilitará ao magistrado, titular da VEP, promotor 

e defensor público responsável, acesso a todas as informações sobre o cumprimento da pena do 

contratado de forma integrada, podendo ser feita ao mesmo tempo no ambiente do portal, 

facilitando a aplicação dos benefícios legais a apenados que trabalham, tais como progressão 

de regime e a remissão da pena de forma mais ágil. 

Os requisitos definidos para o desenvolvimento do portal foram definidos por meio da 

coleta de dados e da identificação das dificuldades para o oferecimento de vagas de trabalho e 

de capacitação, junto aos atores envolvidos na promoção da ressocialização de presos e 

egressos. 

A ferramenta tecnológica visa proporcionar às empresas, vara de execução penal e 

sistema prisional, um canal de fácil acesso, com linguagem clara e objetiva, que possibilite a 

integração imediata por meio de oferta de empregos, cursos de capacitação e similares de forma 

célere e confiável, oportunizando aos apenados, à Justiça e à sociedade, uma inovação no 

processo social de reintegração social. 

Para ilustrar o acima descrito, foram utilizadas as ferramentas e tecnologias para o 

desenvolvimento do Portal, conforme Quadro 3. 
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Quadro 3 – Tecnologias e ferramentas utilizados no aplicativo. 

Tecnologias Ferramenta 

Banco de Dados MYSQL 

Modelagem do Banco de Dados MYSQL Workbench 

Linguagem de Programação PHP (Versão 7.4) 

Padrão de Arquitetura de Software MVC 

Criptografia utilizadas nas senhas Bcrypt 

Frameworks BootStrap (HTML e CSS) e  JQuery (Javascript). 

Modelagem do Sistema Astah UML e Bizagi Modeler 

Modelagem do Projeto de Interface Wireframe 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Para entender o cenário proposto, passou-se à modelagem do sistema, utilizando o 

Diagrama de Caso de Uso da UML (Unified Model Language), identificando primeiramente 

todos os usuários (atores) que utilizarão o sistema, conforme o Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Atores do sistema 

Ator Descrição 

Apenado/Recluso Apenados e egressos do CRAMA 

Diretor CRAMA Diretor responsável pelo ambiente prisional no Centro de 

Recuperação Agrícola Mariano Antunes,  

TJ/VEP Tribunal de Justiça da Vara de Execução Penal de Marabá 

Empresa Comunidade empresarial e Instituições de Ensino de Marabá 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Após a identificação dos atores que utilizarão o sistema, definiu-se as funcionalidades 

pertinentes a cada um, conforme a Figura 2: 
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Figura 2 – Diagrama de caso de uso com as funcionalidades do sistema. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Para melhor entendimento dos requisitos, seguem suas descrições para compreensão 

das funções que presentes no sistema, conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Descrição dos Requisitos Funcionais do Sistema. 

Requisito Nome Descrição 

RF1 Logar Sistema Permite aos usuários realizar login para ter acesso à área restrita 

do sistema com as funcionalidades específicas. 

RF2 Cadastrar 

Apenado/Detento 

Permite ao usuário responsável cadastrar os detentos que irão se 

beneficiar do sistema. 

RF3 Movimentar/Vincul

ar detento 

Permite ao usuário responsável realizar o vínculo do 

apenado/recluso a um emprego ou um curso proposto por uma 

empresa cadastrada 

RF4 Protocolar pedido Permite ao usuário responsável protocolar o acesso às 

informações de interesse da empresa para contratar um apenado. 
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RF5 Cadastrar empresa Permite ao usuário responsável realizar o cadastro no sistema. 

RF6 Cadastrar emprego Permite à empresa realizar o cadastro das vagas de emprego. 

RF7 Cadastrar Cursos Permite à empresa realizar o cadastro dos cursos que pretende 

ofertar. 

RF8 Cadastrar Curso 

Técnico 

Permite à empresa realizar o cadastro dos cursos técnicos 

disponíveis dentro da empresa cadastrada. 

RF9 Cadastrar Curso 

Superior 

Permite à empresa realizar o cadastro dos cursos superiores 

disponíveis dentro da empresa cadastrada. 

RF10 Cadastrar Curso 

Capacitação 

Permite à empresa realizar o cadastro dos cursos de capacitação 

disponíveis dentro da empresa cadastrada. 

RF11 Contratar Apenado Permite à empresa contratar um apenado. 

RF12 Gerar contrato Permite à empresa gerar o contrato para contratar um apenado. 

RF13 Imprimir LGPD Permite à empresa imprimir o documento referente à Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

RF14 Consultar Cursos Permite ao apenado consultar os Cursos que estão disponíveis. 

RF15 Consultar empregos Permite ao apenado consultar as vagas de emprego disponíveis. 

RF16 Registrar interesse 

de contratação 

Permite à empresa registrar o interesse de contratação de 

determinado apenado. 

RF17 Gerar Relatórios Permite ao TJ e ao Crama gerar relatórios. 

RF18 Gerar Relatório 

contratação 

Permite ao TJ e ao Crama gerar relatórios referentes às 

contratações. 

RF19 Gerar Relatório 

empresas 

Permite ao TJ e ao Crama gerar relatórios referentes aos dados das 

empresas cadastradas no sistema. 

RF20 Gerar Relatório 

cursos 

Permite ao TJ e ao Crama gerar relatórios referentes aos dados 

dos cursos que foram ofertados no sistema. 

RF21 Gerar Relatório 

empregos 

Permite ao TJ e ao Crama gerar relatórios referentes aos dados 

dos empregos que foram cadastrados no sistema. 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 
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4.1 Apresentação do Portal 

 

O portal é um sistema baseado na arquitetura cliente-servidor disponível na Internet, 

utilizando bando de dados relacional. A interface inicial de interação com o usuário disporá de 

informações jurídicas gerais e uma área de acesso restrito, conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 – Portal Integrare. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

  

Para realizar o cadastro de usuário do sistema, deve-se clicar no link Usuários e, 

posteriormente no botão Cadastrar, que será apresentado na página o formulário a ser 

preenchido com as informações, conforme a Figura 4. 
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Figura 4 – Página de Cadastro de Usuários. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Após a inserção correta dos dados, poderão ser visualizados os Usuários que estão 

cadastrados no sistema, conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 – Página de Usuários Cadastrados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 
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As empresas que pretendem se cadastrar deverão acessar a página principal do Portal 

no link Cadastre-se, abaixo da área de login, conforme destaque na Figura 6. 

 

Figura 6 – Link para as empresas se cadastrarem em destaque. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Na página de cadastro da empresa, ela deve preencher os dados corretamente, 

conforme a Figura 7. Após o cadastro, a empresa deverá esperar o deferimento pelo Juiz, 

conforme a Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Figura 7 – Página de Cadastro das Empresas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Figura 8 – Empresa esperando aprovação do Cadastro. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 
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Apenas o Juiz poderá realizar o deferimento das empresas que forem se cadastrando 

no sistema, conforme mostrado na Figura 9 e Figura 10. 

 

Figura 9 – Empresa cadastrada esperando Deferimento. 

 
          Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Figura 10 – Empresa sendo deferida. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 



45 
 

Caso alguma empresa que se encontra deferida no sistema não apresente satisfação na 

prestação dos serviços ou divergência dos dados no Contrato, poderá ser desativada, conforme 

a Figura 11. 

 

Figura 11 – Página para desativar a conta. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Após o deferimento da empresa, ela poderá acessar a área restrita com o login e senha 

cadastrados e proceder com a oferta de empregos e cursos, conforme Figura 12 e Figura 13. 
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Figura 12 – Empresa cadastrando vaga de emprego. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Figura 13 – Empresa cadastrando oferta de cursos. 

 
 Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 
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Para proceder com o cadastro dos Apensado/Reclusos, o Juiz ou o Crama, utilizando 

seu usuário e senha, poderão acessar o link Apenados e Reclusos, que será apresentado o 

formulário para cadastrá-los, conforme a Figura 14. Após cadastrados, aparecerão na lista 

correspondente, conforme a Figura 15. 

 

Figura 14 – Página de cadastro dos Apenados e Reclusos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

Figura 15 – Lista de Apenados e Reclusos cadastrados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 
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Para visualizar as informações, bem como a foto do Apenado que foi cadastrado, o 

usuário que tem acesso a essa função, deverá clicar na Lista dos Apenados cadastrados no link 

em formato de lupa, conforme a Figura 16. 

 

Figura 16 – Visualização dos Apenados e Reclusos cadastrados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

O vínculo dos Apenados e Reclusos a determinados empregos e cursos serão feitos 

pelos usuários autorizados pelo sistema, para tanto deve-se fornecer login e senha, acessar o 

link Empregos ou Cursos. Na página apresentada, deverá clicar no link Vincular e selecionar o 

Apenado que está se candidatando à vaga de emprego ou de curso, conforme a Figura 17. 
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Figura 17 – Link para Vincular Apenados e Reclusos aos Empregos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 

 

No link de Relatórios, o juiz poderá visualizar a quantidade de empregos ofertados, a 

quantidade de empresas cadastradas e a quantidade de apenados e reclusos vinculados, 

conforme a Figura 18. 

 

Figura 18 – Relatório de Apenados e Reclusos vinculados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa e Geilma Brito (2021). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O sistema penitenciário, concebido com o propósito de punir e recuperar socialmente o 

condenado é um dos setores mais espúrios da atividade estatal, misto de corrupção, violência e 

degradação humana. 

A Lei Penal instituída fomenta a adestração social nos termos propostos pela classe 

dominante sem o devido respeito à individualidade, à dignidade humana e aos direitos 

fundamentais. Nesse aspecto, a pena privativa de liberdade insere o preso na chamada escola 

do crime, onde estará exposto a todas as mazelas sociais e, sendo considerado lixo social, onde 

se dá preferência à sua segregação às formas alternativas de cumprimento da pena, muitas vezes 

consideradas brandas.  

Entra-se no círculo vicioso do crime e da punição, o que leva ao aumento da população 

carcerária e à ineficiência estatal em atender às suas demandas, garantindo-lhes condições 

mínimas e a finalidade precípua de ressocialização. 

A partir das análises realizadas no decorrer do presente trabalho, observa-se que não se 

pode afirmar que a Lei de Execução Penal venha sendo plenamente aplicada no Sistema 

Penitenciário Nacional e consequentemente a prisão não está cumprindo todas as finalidades 

que se atribui a ela: punir, dissuadir e reintegrar. Pelo contrário, observou-se que a prisão agrava 

ainda mais o problema da criminalidade.  

Dessa forma, o sistema progressivo de cumprimento de penas adotado pelo Brasil não 

promove a reinserção social e a recuperação do condenado, tendo em vista os notórios 

problemas do sistema prisional brasileiro tais como falta de estrutura, superlotação, ausência de 

meios humanos e materiais de orientação e promoção de atividades efetivamente recuperadoras, 

o que dificulta a análise pelo Poder Judiciário da aptidão do condenado à progressão de regime 

e seu consequente retorno à uma sociedade discriminatória e excludente. 

Nesse sentido, conclui-se pela necessidade de efetivação de um Direito Penal mínimo e 

o aumento das hipóteses de aplicação de penas alternativas, como meio de diminuir a população 

carcerária e, ao mesmo tempo, dar um passo em busca da ressocialização. Ainda, verificou-se 

que urge ao Estado brasileiro a efetivação real de uma política criminal e não apenas uma 

política de pena, de modo a assegurar a redução das desigualdades sociais e respeito aos direitos 

e garantias fundamentais dos presos como cidadãos que são. 

Assim, não se deve afastar o principal objetivo da execução penal que é a ressocialização 

do preso, por meio da observância de suas garantias e direitos fundamentais de dignidade, 
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integridade física e moral, saúde, trabalho, entre outras, sem que isto implique em impunidade 

ou perigo à sociedade. 

Ainda, é possível concluir que somente por meio da educação e do trabalho é que se 

poderá falar em um processo de ressocialização eficiente, pois somente se houver expectativa 

de melhoria na situação de vida do detento, por meio de trabalho e estruturação familiar, é que 

este estará apto para uma reinserção social segura. 

Levada pelo medo, a sociedade hoje clama pelo encarceramento, mas esquece que 

depois do cumprimento da pena, o apenado deve voltar à sociedade. Hoje não se tem 

preocupação para com a ressocialização dos presos, motivo da proposta desse Portal que é 

demonstrar que a possibilidade de mudar o comportamento do ser humano vulnerável com a 

retirada de sua liberdade e que está retornando ao convívio social depois de recluso em 

estabelecimento prisionais, através de uma ferramenta tecnológica que, através do trabalho e da 

educação, resgate seu amor-próprio, dignidade e lhe capacite na reinserção social.  

Assim, o Portal ora proposto tem a árdua tarefa de tentar incluir não só quem a sociedade 

exclui, mas também quem a escola abandonou.  
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