
Artigo sobre o tema:  
“Sistema prisional brasileiro”
Março de 2022

NAGASHI FURUKAWA



©2022 | IREE - NÚCLEO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA DEMOCRACIA

2

ARTIGO SOBRE O SISTEMA PRISIONAL 
BRASILEIRO

APRESENTAÇÃO

No dia 08 de fevereiro, realizamos o webinar “Análise do Sistema Prisional 
Brasileiro”. Segundo o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, havia um 
contingente de 753 mil presos em 2020 no Brasil, e um déficit de 240 mil vagas. 
Portanto hoje podemos ter mais de 800 mil presos no país.

Os dados evidenciam a superlotação no sistema prisional e a necessidade de 
melhoria de condições estruturais para cumprimento da pena.

Também é de conhecimento público que as várias organizações criminosas 
exercem “controle” na maioria das Unidades do Sistema Prisional nos estados, 
no Distrito Federal e nos presídios federais.

As Penas Alternativas são muito pouco aplicadas no Brasil.

Para debater o anacronismo do Sistema Prisional Brasileiro, o Núcleo de Segu-
rança Pública do IREE, convidou um ex-gestor do sistema prisional do estado 
de São Paulo, Nagashi Furukawa, e uma estudiosa sobre a influência das orga-
nizações criminosas nas prisões brasileiras, Camila Dias.

Publicamos neste espaço do Núcleo, o artigo de Nagashi Furukawa, em que 
ele enfatiza a importância de ampliar os Centros de Ressocialização, política 
iniciada no Brasil na sua gestão. Camila Dias enviará seu artigo nos próximos 
meses. 

Boa leitura!

Benedito Mariano 
Coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE.
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Os Centros de Ressocialização são a grande novidade no sistema 
prisional paulista dos últimos anos. Essa nova e inédita forma 
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ANÁLISE DO SISTEMA PRISIONAL 
BRASILEIRO

Os Centros de Ressocialização são a grande novidade no sistema prisional paulista dos 
últimos anos. Essa nova e inédita forma de administrar prisões, em que a sociedade civil 
tem efetiva participação por meio das ONGs, nasceu na cadeia pública de Bragança 
Paulista em 1995. 

Por Nagashi Furukawa*

 

I - INTRODUÇÃO

Recebi muito honrado o convite para participar do webinário do IREE – Instituto para 
Reforma das Relações entre Estado e Empresa, juntamente com a Professora Camila Dias.

Procurei descrever os principais problemas e soluções que busquei como Secretário da 
Administração Penitenciária de São Paulo, cargo que exerci de dezembro de 1999 a maio 
de 2006.  

No início da década de 90, o Estado de São Paulo enfrentava um gravíssimo problema 
prisional, especialmente nas cadeias públicas, nas carceragens dos distritos policiais e 
também de insuficiência das vagas no chamado Sistema Penitenciário, composto pelas 
unidades prisionais com regime fechado e as colônias agrícolas e industriais, destinadas 
ao regime semiaberto. 

A Cadeia Pública de Bragança Paulista, era uma das piores do Estado, lá se misturavam 
mulheres presas em uma cela, em outra menores de idade junto com doentes mentais, tudo 
em meio a uma inacreditável sujeira e promiscuidade. Em razão desse grave problema, 
juntamente com outras pessoas decidi procurar o Governador do Estado, na época Mário 
Covas, para propor nova e revolucionária forma de administrar aquele estabelecimento 
penal. A cadeia de Bragança Paulista foi transformada depois no primeiro Centro de 
Ressocialização – CR., cujo funcionamento e conceito será explicado mais abaixo. 

II – AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NO SISTEMA PRISIONAL PAULISTA

Ao assumir a SAP – Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, os principais 
problemas encontrados foram: a Casa de Detenção do Carandiru, as carceragens dos 
Distritos policiais, o incontrolável aumento do número de presos e as facções criminosas. 

Um dos problemas mais graves no sistema penitenciário que o Brasil enfrentava era a 
existência de unidades prisionais gigantescas, que impossibilitavam sua administração 
minimamente eficiente. A maior de todas era a “Casa de Detenção Flamínio Fávero”, mais 
conhecida por Carandiru. Palco de violentíssimas rebeliões, vários governos, desde 1983, 
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tentaram, sem êxito, desativar o Carandiru. No início de 2001 houve novamente uma grande 
rebelião de presos, a maior do mundo até aquela época, segundo a imprensa. Envolveu 29 
unidades prisionais e foi comandada pelo PCC – Primeiro Comando da Capital. No dia 19 de 
fevereiro de 2001, Geraldo Alckmin que estava no exercício do cargo de governador, decidiu, 
com Mário Covas participando da reunião embora doente, desativar de vez o Carandiru.

O Governo Federal assumiu a responsabilidade de arcar com a metade do custo para a 
desativação. 

Depois de muitos percalços e dificuldades de toda ordem, em 15 de setembro de 2002 saía 
da Casa de Detenção de São Paulo o último “bonde”, retirando os últimos presos. Em 08 de 
dezembro de 2002, Dia da Justiça e de Santo Ivo, mandamos para os ares três pavilhões 
do Carandiru1.

Além da desativação do Carandiru, conseguimos retirar das cadeias públicas da Secretaria da 
Segurança Pública mais de 15 mil presos, liberando os policiais civis dessa tarefa. Quatro mil 
policiais militares foram retirados das muralhas das penitenciárias, com a criação de uma nova 
categoria de funcionário, denominada AEVP – Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária.

Para atuar nos momentos de crise, motins e rebeliões, foi criado o GIR – Grupo de 
Intervenção Rápida, formado por servidores da SAP especialmente treinados e equipados. 

Novos modelos de estabelecimentos prisionais, mais eficientes e baratos, foram criados, 
tais como: CDPs – Centros de Detenção Provisória, CPPs – Centros de Progressão 
Penitenciária e também as Alas de Progressão Penitenciária, destinadas aos presos do 
regime semiaberto que aguardavam vagas nas colônias agrícolas e industriais.

Mas o estabelecimento que considero mais importante de todos foi o CR – Centros de 
Ressocialização, que será abaixo descrito.      

III - OS CENTROS DE RESSOCIALIZAÇÃO 

Os CRs – Centros de Ressocialização – são a grande novidade no sistema prisional paulista 
dos últimos anos. Essa nova e inédita forma de administrar prisões, em que a sociedade 
civil tem efetiva participação por meio das ONGs – Organizações Não-Governamentais, 
nasceu na cadeia pública de Bragança Paulista em 1995. 

Hoje existem 22 CRs funcionando no Estado de São Paulo, abrigando cerca de 5 mil 
presos. Cada um tem 210 vagas: são 70 vagas para os que aguardam julgamento, mais 
70 para os do regime fechado e, finalmente, mais 70 para presos do regime semiaberto. 

O objetivo principal é manter a pessoa presa, desde o início até o final do cumprimento 
da pena, perto da sua família e de seus amigos. Iniciado o primeiro em 1995 e agora, 
com mais de 20 anos de funcionamento, têm se mostrado de eficiência ímpar; o custo de 
manutenção do detento é muito inferior ao do sistema tradicional. Não existem guardas de 
muralha e não se registram fugas. Não há rebeliões e as facções criminosas não atuam.  
1. Os outros pavilhões foram mantidos e depois de reformados e adaptados são usados hoje pelo “Parque da 
Juventude”.
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As novidades geradas por esta nova modalidade de gestão prisional têm despertado muita 
curiosidade, tanto de leigos, como de especialistas. Inúmeras autoridades do País e do 
exterior visitaram os Centros com o objetivo de pesquisar e de estudar o assunto. 

Mas quem primeiro foi capaz de captar a importância da participação da sociedade 
na gestão da coisa pública foi Mario Covas. Ainda no início do convênio, em 1998, 
quando os frutos eram poucos, em solenidade realizada no Palácio dos Bandeirantes, o 
governador, após afirmar que vários municípios rejeitavam violentamente a construção 
de penitenciárias, disse:

“Pois em Bragança aconteceu o inverso. Aconteceu não a incorporação do detento na 
sociedade, mas a entrada da sociedade dentro da cadeia. A presença da sociedade lá 
dentro, tornando possível e aplainando o caminho desse reencontro. Essa é uma coisa 
tão gratificante, tão extraordinariamente bonita na sua essência e, por outro lado, tão 
significativa do ponto de vista da convivência, que me comoveu desde o primeiro instante. 
Eu quero, portanto, dizer no que se refere a mim, tentarei seguir o exemplo. Não o exemplo 
do modelo, mas o exemplo dos fundamentos que levaram ao modelo”2.

 
Muitos estudiosos se debruçaram sobre esse modelo inédito criado pelo Governo de São 
Paulo. Dentre outros, destaco o extenso e profícuo estudo feito pela bragantina Flávia Ottati 
Valle, em tese de doutorado sobre Ciências Sociais na PUC/São Paulo3:

“As prisões não diminuem a taxa de criminalidade; fabricam delinquência pelo tipo de 
existência que fazem os detentos levar e por fazer cair na miséria suas famílias; provocam 
reincidência; favorecem um tipo de organização de criminosos, solidários entre si e prontos 
para todas as cumplicidades”.

 
E tirou suas conclusões: 

“Diferentemente da maioria das prisões atuais, nas quais a dose do remédio transforma-o 
em veneno, os CRs, ao aplicá-la obtiveram resultados que amenizam os sintomas... Nos 
CRs estamos tratando de um presídio que se constituiu, não em veneno, como fazem 
as prisões do modelo de exclusão que buscam forjar a morte de seus internos, mas em 
remédio com dosagem para resgatar a vida”. 

Outra estudiosa da questão prisional, com experiência internacional, Fiona Macaulay4, 
escreveu sobre os Centros de Ressocialização5:

2. Discurso proferido em 20.05.98, quando o grupo de presos de Bragança Paulista apresentou a peça teatral 
denominada “Sinais de Rumo”, no Palácio dos Bandeirantes).
3 . “Ressocialização: Limites e Potencialidades”, é o título da tese. 
4. Dra. Fiona Macaulay é Conferencista em Estudos de Desenvolvimento no Departamento de Estudos da Paz, 
na Universidade de Bradford, Inglaterra. Anteriormente, foi Conferencista no Instituto para o Estudo das Américas 
(Universidade de Londres) e pesquisadora no Centro para Estudos Brasileiros (Universidade de Oxford) e na 
Anistia Internacional. Essa experiência anterior se reflete em suas áreas principais de pesquisa, que são: América 
Latina, particularmente Brasil; políticas de gênero; reforma do sistema de justiça criminal (principalmente segu-
rança pública e sistema prisional); direitos humanos; influência da sociedade civil organizada nas políticas dessas 
áreas; partidos políticos, especialmente o Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil; e governo local.
5. “Os Centros de Ressocialização como modelo alternativo”.
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“Este artigo não está preocupado em analisar os bem documentados defeitos do sistema 
prisional brasileiro. Ao invés disso, ele está focado num pouco conhecido mas inovador modelo 
de boa administração prisional que tem sido discretamente posto em prática na última década.6 
No Estado de São Paulo existem atualmente 22 pequenas prisões conhecidas como “Centros 
de Ressocialização” – CRs.7 Localizados em cidades menores, eles contêm em média 210 
detentos e são administrados numa inovativa parceria entre as autoridades prisionais do Estado 
e organizações não governamentais (ONGs) locais. Os CRs são compatíveis com as garantias 
nacionais e internacionais de direitos humanos para os detentos, obtêm taxas de reincidência 
criminal muito mais baixas e seu custo de operação é muito menor que o das prisões convencionais. 
O capítulo mostra em primeiro lugar como o modelo de CR surgiu e se desenvolveu. Analisa 
em seguida as duas características não usuais e interrelacionadas pelas quais os CRs são 
principalmente notáveis: seu regime de reabilitação e sua organização administrativa. Baseia-se 
num estudo piloto realizado em outubro de 20048, envolvendo entrevistas semi-estruturadas e 
grupos alvo, com os detentos, famílias, pessoal do serviço prisional e da ONG, justiça criminal e 
formadores de opinião da comunidade local.9 

Depois de longo estudo “in loco” sobre os CRs, Fiona conclui:

“Os CRs são muito bem sucedidos sob várias medidas. Do ponto de vista moral, oferecem um 
ambiente penal positivo e humano que é o oposto completo da violência e brutalidade encontradas 
no “sistema” prisional convencional descrito acima. De uma perspectiva legal, implementam o 
espírito da Lei de Execuções Penais e estão em completo acordo com as normas domésticas e 
internacionais sobre direitos humanos (Coyle, 2002). Do ponto de vista administrativo, provaram 
oferecer serviços de alta qualidade aos ofensores, a um custo muito baixo para o estado. Os níveis 
de reincidência são referidos como tão baixos quanto 10%, comparados aos 50-70% do Sistema. 
Contudo, dada a baixa confiabilidade das estatísticas de reincidência no Brasil, talvez seja melhor 
olhar para além dos números, para medidas mais qualitativas. Há um inestimável valor em evitar 
as externalidades negativas, criadas pelas formas convencionais de aprisionamento, que afetam 
os ofensores (desemprego, problemas de vício, baixa autoestima), o círculo mais interno de sua 
família (famílias desfeitas ou vulneráveis, filhos sem pai, transmissão intergeracional da prática 
ofensora) e se estendem para o círculo mais externo da comunidade e dos operadores do sistema 
de justiça criminal (e que impactam sobre as atitudes sociais em relação aos ofensores e às práticas 
penais). Assim, os CRs têm sucesso no que Braithwaite chama de envergonhamento reintegrativo, 
que capacita os ofensores a retornar à sociedade, enquanto o Sistema pode conseguir somente o 
envergonhamento desintegrativo, isto é, a exclusão permanente do ofensor em relação à sociedade 
(Braithwaite, 1989). A parceria entre o estado e a sociedade civil levanta muitas questões fascinantes 
sobre o papel das prisões na sociedade e sobre a compreensão social do crime e da reabilitação do 
ofensor. Sob esse aspecto, os CRs são trabalhos em progresso  notáveis e inovadores e merecem 
estudo e consideração muito mais detalhados”. 

   

6. Tive um primeiro contato com os protótipos de CRs quando pesquisava violações de direitos humanos no 
sistema prisional brasileiro para a Anistia Internacional, em cujo relatório de 1999 foram elogiados.
7. Os dados são de outubro de 2006. Uma lista completa de CRs está disponível no site www.sap.sp.gov.br .
8. Quatro CRs foram escolhidos por serem amplamente representativos. Dois foram os pioneiros originais do mo-
delo (Bragança Paulista e São José dos Campos) e são estabelecimentos convertidos a partir de cadeias públicas 
pré-existentes. Dois são novos e construídos para esse fim (Jaú e Sumaré). Três acomodam presos homens e o 
outro mulheres. Quatro dos 22 CRs são para mulheres ofensoras.
9. Essa pesquisa foi generosamente financiada pela Associação Britânica de Estudos Sócio-Legais. Também sou 
grata aos funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e aos funcionários, 
detentos e outros participantes dos CRs por sua colaboração e por permitir completa liberdade de acesso.

http://www.sap.sp.gov.br/
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IV – CONCLUSÃO

Procurei descrever as principais medidas que tomei como Juiz de Direito e como Secretário 
da Administração Penitenciária visando o aperfeiçoamento das unidades prisionais no 
Estado de São Paulo. Os CRs, indiscutivelmente podem, se não resolver, ao menos 
melhorar muito o sistema prisional paulista e brasileiro. 

* Nagashi Furukawa é advogado. Foi Delegado de Polícia, Promotor de Justiça e Juiz 
de Direito. Dirigiu o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e foi 
secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Presidiu o Conselho do 
ILANUD – Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência.



FICHA
TÉCNICA

Artigo sobre o Sistema prisional 
brasileiro
Março de 2022
Autor: Nagashi Furukawa. 
 
Governança: 
 
Walfrido Warde - Presidente do IREE 
Tarso Genro - Presidente de Honra do Núcleo de Segurança na 
Democracia 
Benedito Mariano - Coordenador do Núcleo de Segurança 

Pública na Democracia

IREE
O IREE, Instituto para Reforma das Relações entre Estado 
e Empresa, é uma organização independente cuja missão é 
promover o debate democrático e pluralista para aperfeiçoar a 
interação entre os setores público e privado no Brasil.

SIGA
NAS REDES SOCIAIS

A publicação “Artigos sobre Caminhos para uma Segurança 
Pública Democrática” é uma realização do Núcleo de Segurança 
Pública na Democracia do IREE, entidade que tem por objetivo 
debater as reformas no Sistema de Segurança Pública e produzir 
pesquisas, artigos e acompanhamento analítico dos principais 
temas do setor.

https://www.youtube.com/channel/UC3085NTJcFdI5D3M0Un9RmA
https://web.facebook.com/ireebr/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/ireebr
https://www.instagram.com/ireebr/
https://www.linkedin.com/company/ireebr/

	Botão 1: 


