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RESUMO 

 

Por muitos anos, o Brasil tenta solucionar os problemas que envolvem o sistema prisional, como 

a superlotação e seu alto grau de reincidência criminal. O presente trabalho tem como objetivo 

entender por qual motivo o sistema penitenciário japonês possui melhores índices de lotação 

prisional, ressocialização e reincidência no século XXI. Para tanto, a pesquisa fora realizada 

através de um estudo de bibliográfico sobre a temática, exibindo dados disponibilizados pelas 

nações e de pesquisas já realizadas acerca do assunto. Esse estudo permitiu entender as nuances 

do problema carcerário brasileiro e suas possíveis soluções a partir do que já é realizado pelo 

Japão. 
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ABSTRACT 

 
For years, Brazil has been trying to solve problems involving the prison system, such as 

overcrowding and its high degree of criminal recidivism. The present work aims to understand 

why the Japanese penitentiary system has the best rates of prison capacity, resocialization and 

recidivism in the 21st century. To this end, a survey carried out through an study of bibliography 

on the subject, showing graphs published in nations and research already carried out on the 

subject. This study from understood as nuances of the Brazilian problem and its solutions of what 

is already in Japan. 
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1. INTRODUÇÃO 

É de conhecimento geral que necessitamos buscar a quebra do ciclo de violência no 

nosso país. Há também a urgente necessidade de buscar as devidas práticas efetivas de 

intervenções políticas, sociais e de reintegração do preso à sociedade. 

De acordo com o Índice para uma Vida Melhor (OCDE), no Brasil apenas 45% das 

pessoas entrevistadas pelo órgão se sentem seguras andando sozinhas à noite, além de que a 

taxa de homicídios do Brasil é de 19%, mais de sete vezes a média dos países participantes 

OCDE de 2,6%.3 Ademais, o sistema prisional brasileiro possui uma das maiores populações 

carcerárias do mundo, e dados do World Prision Brief (WFB) apontam que em 2020, o nível 

de ocupação carcerária brasileira encontrava-se em 146%.  4 

Logo, a partir do problema existente no cenário carcerário brasileiro, é fundamental a 

aplicação de estratégias preventivas aos crimes, que resultem na pena ressocializadora de fato, 

reabilitando os apenados. Para que se alcance, finalmente, uma nova perspectiva de qualidade 

de vida dos cidadãos brasileiros. 

Para atingir tal padrão, é necessário entender quais seriam as melhores formas de 

reintegrar o apenado à sociedade, quais ações levarão à ressocialização do preso e à diminuição 

do reingresso e qual será o grau de investimento estatal destinado às mudanças e melhorias 

carcerárias. 

Como forma de melhor debatermos a ressocialização, realizamos um estudo 

comparativo como forma de analisar as principais diferenças entre os critérios de 

ressocialização dos apenados no Brasil e no Japão, com enfoque nas diferenças entre os 

encarceramentos e os percentuais de reincidência, visto que existe um extenso contraste 

socioeconômico, conjuntural, estrutural, político, educacional e étnico entre os países, que 

diagnosticam os principais fatores que justificam os motivos pelos quais o Brasil encarcera 

mais apenados e possui um maior índice de violência e reincidência criminal do que o Japão.5 

 

2. POR QUE ESTUDAR O JAPÃO E QUAL A CONEXÃO COM O BRASIL? 

O Japão foi citado por anos pela mídia como um país exemplo de baixo índice de 

encarceramento criminal e por, aparentemente, ter uma justiça criminal efetiva. Nos anos 2000, 

 

 

 

 
 

3   OECDBetterLifeIndex.   Japão,   como   vai   a   vida?.   OECDBetterLifeIndex, 2015. Disponível em: 

https://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/japan-pt/. Acesso em:31/05/2022. 
4 WPB. World Prison Brief data Brazil. WPB, 2020. Disponível em: https://www.prisonstudies.org/country/brazil. 
Acesso em: 31/05/2022. 
5 Nesse presente trabalho será feito diversas traduções, as quais estarão classificadas entre parênteses como 

(tradução nossa). 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/japan-pt/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/japan-pt/
http://www.prisonstudies.org/country/brazil
http://www.prisonstudies.org/country/brazil
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fora registrado o maior índice de delitos no país desde 1955. Apesar do aumento referido, o 

Japão optou por não enfrentar a situação apenas aprisionando mais detentos.6 

É uma nação com perspectivas e escolhas de políticas criminais diversas ao Brasil, pois 

existe uma ênfase em reabilitar e ressocializar o apenado a partir do coletivismo e da 

responsabilidade social da sociedade com relação aos encarcerados.7 Em diversos aspectos, 

existe um controle social, por parte da sociedade civil, maior do que o do próprio Estado, 

diminuindo o desejo de cometer delitos. 

Logo, deve o japonês seguir regras e deveres perante a comunidade em que vive para 

ser considerado um cidadão honrado, disciplinado e com responsabilidade.8 Verifica-se que 

esse fenômeno ocorre devido ao padrão cultural intrínseco e incorporado ao povo, que, desde 

os primórdios, doutrina os japoneses a sacrificar seu próprio interesse em favor de seu grupo, 

família ou empresa.9 

Desse modo, acredita-se ser necessário ensinar às crianças nos primeiros estágios da 

vida os conceitos de harmonia e respeito, presumindo que um comportamento desviante poderá 

ser corrigido pelo próprio ambiente.10 

De acordo com Haley (2012)11, o sistema judicial japonês é restaurativo por conta da 

habitualidade do povo nipônico em perdoar, compensar e confessar. Já para Braithwaite12, a 

baixa criminalidade no país é diretamente ligada pela situação vexatória, visto que o japonês 

que comete um crime perde sua honra, gerando uma situação inaceitável na sociedade. 13 

A honra e a hierarquia social são importantes pilares formadores desse povo, podendo 

servir de demonstrativo de uma das diferenças entre oriente e ocidente na ressocialização do 

apenado. O princípio nipônico consiste em hipótese alguma envergonhar sua família perante a 

comunidade em que vive. Assim que condenado, o apenado será submetido a um sistema que 

 
 

 

 
 

6 REICHEL, Philip L. Comparative Criminal Justice Systems. 4ª. ed. University of Northern Colorado: Pearson 

Prentice Hall, 2005. p.361. 
7 REICHEL, Philip L. Comparative Criminal Justice Systems. 4ª. ed. University of Northern Colorado: Pearson 

Prentice Hall, 2005. p.399. 
8 KIKUCHI, Wataru. Relações Hierárquicas Do Japão Contemporâneo: Um Estudo Da Consciência De 

Hierarquia Na Sociedade Japonesa. Tese de Doutorado. São Paulo, 2012. p.35. 
9 KIKUCHI, Wataru. Relações Hierárquicas Do Japão Contemporâneo: Um Estudo Da Consciência De 
Hierarquia Na Sociedade Japonesa. Tese de Doutorado. São Paulo, 2012. p.34. 
10 REICHEL, Philip L. Comparative Criminal Justice Systems. 4ª. ed. University of Northern Colorado: Pearson 

Prentice Hall, 2005. p.366. 
11 HALEY, J. O. Japan: A society of rights? In D. K. Linnan (Ed.), Legitimacy, legal development and change: 

Law and modernization reconsidered. Surrey, UK: Ashgate Publishing Limited, 2012. p. 251. 
12 Haley, J. O. Japan: A society of rights? In D. K. Linnan (Ed.), Legitimacy, legal development and change: 

Law and modernization reconsidered. Surrey, UK: Ashgate Publishing Limited, 2012. p. 252. 
13 MASAHIRO, Suzuki; AKINORI, Otani. Myths of restorative features in the Japanese justice system and society: 

the role of apology, compensation and confession, and application of reintegrative shaming. Restorative Justice, 

Brisbane, v.5, n.2, 2017. p.162. 
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o fará perceber o erro cometido, através de uma rígida disciplina, para que cumpra o débito da 

desonra cometida.14 

A civilização japonesa definiu que o valor e identidade do cidadão deverão ser 

originários do grupo a que pertence, isto é, existe no povo nipônico uma consciência de grupo 

e família que pressiona a evitar condutas que possam implicar dor, vergonha e punição ao meio 

inserido. Portanto, o conceito de grupo é colocado acima do conceito de indivíduo.15 

Ademais, conforme a análise de Philip L. Reichel (2005)16: 
 

O Japão fornece uma excelente oportunidade de expor os benefícios dos estudos 

comparativos. Seu exemplo é tão perfeito porque muito do sistema de justiça criminal 

japonesa é emprestado, ainda assim a adaptação foi feita no contexto da herança cultural 

japonesa. O Japão tem uma longa tradição de encontrar elementos chave em outros 

países e modificar os ingredientes para que seja funcional. Isso é um ponto importante 

para relembrar enquanto concluímos essa exploração pela comparação da justiça 
criminal. Só porquê algo funciona bem em um país, não significa que é apropriado para 

outros países. Entretanto os procedimentos e experiências que um país tem com os 

componentes de seu sistema de justiça pode sugerir importantes modificações para o 

sistema de outros países. Contanto que o país que receber adapte ao invés de adotar a 

ideia, estudos comparativos vão beneficiar países individuais e o mundo. 

 

Portanto, quais são as principais diferenças que levam o Brasil a possuir mais detentos 

e menor índice de ressocialização do que o Japão? 

De acordo com o Índice para uma Vida Melhor (OECD), o Japão detém indicadores 

relacionados à educação, segurança, e qualidade do meio ambiente maiores e melhores do que 

os de outros países, ocasionando uma melhor qualidade de vida, e, consequentemente, uma 

menor criminalidade. Seguem os principais dados do país17: 

 
a) a renda média doméstica disponível líquida ajustada per capita é de US$ 28.872 

por ano; 

b) 77% das pessoas com idades entre 15 a 64 anos no Japão têm emprego 

remunerados; 

c) a expectativa de vida no nascimento, no Japão, é de 84 anos; 

d) 87% das pessoas declaram estar satisfeitas com a qualidade de sua água; 

e) 89% das pessoas acreditam conhecer alguém com quem poderiam contar em um 

momento de necessidade; 

f) A participação eleitoral foi de 53% durante as últimas eleições; 
g) No Japão, as casas dispõem de 1,9 cômodo em média por pessoa. 22% da renda 

bruta ajustada disponível para manter a casa em que vivem; 

h) O Japão é um dos países da OCDE com melhor desempenho em leitura, 

matemática e ciências, tendo um aluno médio obtido pontuação de 520, acima da média 

da OCDE de 488. Os melhores sistemas educacionais conseguem oferecer educação de 

alta qualidade a todos os alunos; 
 

14 MORIKI, Sheila Ishibashi. A não impunidade dos brasileiros que cometem crimes no Japão e refugiam-se 

para o Brasil. Monografia de Pós-Graduação em Penal e Processo Penal. Centro Universitário Antônio Eufrásio de 

Toledo de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 2015. p.51. 
15 REICHEL, Philip L. Comparative Criminal Justice Systems. 4ª. ed. University of Northern Colorado: Pearson 

Prentice Hall, 2005. p.366 
16 REICHEL, Philip L. Comparative Criminal Justice Systems. 4ª. ed. University of Northern Colorado: Pearson 

Prentice Hall, 2005. p.359. 
17 OECDBetterLifeIndex. Japão, como vai a vida?. OECDBetterLifeIndex, 2015. Disponível em: 

https://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/japan-pt/. Acesso em: 31/05/2022. 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/japan-pt/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/japan-pt/
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i) No Japão, 77% das pessoas dizem que se sentem seguras andando sozinhas à 

noite, a taxa de homicídios do Japão é de 0,2, uma das mais baixas entre os países da 

OCDE. 

 
Já no Brasil, os dados apresentados encontram-se, de modo geral, abaixo da média se 

comparados ao Japão e a outros países contemplados pela organização18: 

a) a renda média doméstica disponível líquida ajustada per capita é de US$ 12.924 

por ano; 

b) 57% das pessoas com idades entre 15 a 64 anos no Brasil têm emprego 

remunerado; 

c) a expectativa de vida no nascimento, no Brasil, é de 76 anos; 

d) 70% das pessoas declaram estar satisfeitas com a qualidade de sua água; 

e) 83% das pessoas acreditam conhecer alguém com quem poderiam contar em um 

momento de necessidade; 

f) A participação eleitoral foi de 80% nas eleições recentes; 
g) No Brasil, a casa média contém menos quartos por pessoa; 

h) Em termos de qualidade de seu sistema educacional, o aluno médio obteve 

pontuação de 400 no domínio de leitura, matemática e ciências, no Programa Avaliação 

de Estudante Internacional (PISA- iniciais em inglês) da OCDE. Esta pontuação é 

inferior à média da OCDE, de 488; 

i) No Brasil, cerca de 45% das pessoas dizem que se sentem seguras andando 

sozinhas à noite, a taxa de homicídios do Brasil é de 19, mais de sete vezes a média da 

OCDE de 2,6. 

 
Logo, arrisca-se dizer que o Japão, por ser uma sociedade harmônica, coletivista, 

hierarquizada e com um alto grau de escolaridade, detém uma melhor eficiência de 

ressocialização do apenado do que o Brasil.19 

Indubitavelmente, quanto mais escolarizada uma população é, menores serão seus 

índices de violência20. A educação, por exemplo, proporciona ao indivíduo o desenvolvimento 

de competências intelectuais para o futuro ingresso no mercado de trabalho, bem como a 

obtenção do senso crítico individual e as competências sociais para que possa exercer a 

cidadania, estabelecendo conceitos de comportamento e valores aceitos na sociedade.21 

Nota-se que existem diferenças evidentes entre os dois países antes destacados, 

favorecendo a prática delitiva no Brasil, dado que a problemática da baixa escolaridade e o 

fator da desigualdade social aumentam também os padrões de violência. Nas palavras de 

Daniel Cerqueira (2017): "O crime não é uma situação isolada, é uma decorrência. Quando 

 

 

 
 
 

18 OECDBetterLifeIndex. Japão, como vai a vida?. OECDBetterLifeIndex, 2015. Disponível em: 

https://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/brazil-pt/Acesso em: 01/06/2022. 
19ALMEIDA, Letícia Núñez et al. Dekasseguis a as Penitenciárias: pesquisando as fronteiras entre o brasil e o 

japão. Conexões Culturais – Revista de Linguagens, Artes e Estudos em Cultura, Foz do Iguaçu, v. 1, p. 320, 

2015. Quadrimestral. 
20 FUNDACRED. Pesquisas apontam educação como ‘escudo’ contra criminalidade. FUNDACRED. Porto Alegre, 

08 ago. 2017. Disponível em: https://www.fundacred.org.br/site/2017/08/08/pesquisas-apontam-educacao-como- 
escudo-contra-criminalidade/. Acesso em: 01/06/2022. 
21 SOUSA, Rafaela. "Educação"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/educacao. .Acesso 

em: Acesso em:01/06/2022. 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/brazil-pt/Acesso
http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/brazil-pt/Acesso
http://www.fundacred.org.br/site/2017/08/08/pesquisas-apontam-educacao-como-
http://www.fundacred.org.br/site/2017/08/08/pesquisas-apontam-educacao-como-
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você chega ao sistema prisional, o sistema prisional é a parte final do desastre social 

brasileiro”.22 

É visível que o Brasil, diferentemente do Japão, marginaliza o detento. Não só o Estado, 

mas a sociedade como um todo. Quase não existem oportunidades de trabalho para que o 

apenado consiga se reinserir na sociedade, visto que o preconceito o exclui permanentemente 

daquela sociedade onde vivia. Logo, para a sobrevivência, não resta outra alternativa a não ser 

voltar a praticar crimes, aumentado o reingresso no sistema prisional.23 

Hoje o sistema carcerário Brasileiro possui uma das maiores populações carcerárias do 

mundo, estando apenas atrás dos EUA e da China no número total de presos.24 De acordo com 

dados do Infopen de 2019, a população prisional brasileira atual é de 773.151, quantificando 

os detentos de todos os regimes carcerários, com 33% de presos provisórios. Esse cenário 

permite a inserção do apenado em um meio totalmente vulnerável, ocasionando uma precária 

ressocialização, visto que a superlotação prisional acarreta diversos problemas que 

impulsionam o reingresso ao sistema prisional, tornando o encarceramento uma digna “escola 

do crime”.25 

No ano de 2020, o nível de ocupação carcerária brasileira encontrava-se em 146%.26 

Em relação à ressocialização, o Brasil possui, em média, uma taxa de reincidência de 70%27, 

visto que há dados divergentes, dependendo da metodologia utilizada em cada pesquisa sobre 

reincidência.28 

Já o Japão, consoante os dados do World Prision Bief (WPB) (2020), detém uma 

população prisional de 47 mil detentos, 56% de ocupação carcerária total29, com 48% de 

reincidentes.30 

 

22FUNDACRED. Pesquisas apontam educação como ‘escudo’ contra criminalidade. FUNDACRED. Porto Alegre, 

08 ago. 2017. Disponível em: https://www.fundacred.org.br/site/2017/08/08/pesquisas-apontam-educacao-como- 

escudo-contra-criminalidade/. Acesso em: 01/06/2022. 
23 CARNELUTTI, Francesco. As Misérias do Processo Penal, São Paulo: CONAN, 1995. p. 77. 
24 IHU. Brasil se mantém como 3° país com maior população carcerária do mundo. IHU. São Leopoldo, 20 fev. 2020. 
Disponível em: https://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596466-brasil-se-mantem-como-3-pais-com-maior- 

populacao-carceraria-do-mundo. Acesso em: 30/05/2022 
25 INFOPEN. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Disponível em: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmU4ODAwNTAtY2IyMS00OWJiLWE3ZTgtZGNjY2ZhNTYzZDliIiw 

idCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9. Acesso em: 09/05/2022. 
26 WPB. World Prison Brief data Brazil. WPB, 2020. Disponível em: https://www.prisonstudies.org/country/brazil. 

Acesso em: 31/05/2022. 
27 GOMES, Luiz Flávio. Noruega como modelo de reabilitação de criminosos. Jusbrasil. São Paulo, 10 jun. 2013. 

Disponível em:https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121932086/noruega-como-modelo-de-reabilitacao-de 

criminosos#:~:text=Os%20EUA%20chegam%20a%20registrar,vingan%C3%A7a%20ou%20retalia%C3%A7%C3 

%A3o%20do%20criminoso.Acesso em: 31/05/2022 
28 ALMEIDA, Vinicius de. Carreiras criminais, continuidade heterotípica e genocídio: os problemas estatísticos e 
estruturais da reincidência no brasil. Ibccrim: São Paulo, 30 abr. 2018. Disponível em: 

https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/6870/. Acesso em: 09/05/2022. 
29 WPB. World Prison Brief data Japan. WPB, 2020. Disponível em: https://www.prisonstudies.org/country/brazil. 

Acesso em: 31/05/2022. 
30 TOSHIKUNI, Murai; KEIICHI, Muraoka. Order in the court: explaining japan’s 99.9% conviction rate. Japão, 18 

jan. 2019. Nippon. Disponível em: https://www.nippon.com/en/japan-topics/c05401/order-in-the-court-explaining- 

http://www.fundacred.org.br/site/2017/08/08/pesquisas-apontam-educacao-como-
http://www.fundacred.org.br/site/2017/08/08/pesquisas-apontam-educacao-como-
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596466-brasil-se-mantem-como-3-pais-com-maior-
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596466-brasil-se-mantem-como-3-pais-com-maior-
http://www.prisonstudies.org/country/brazil
http://www.prisonstudies.org/country/brazil
http://www.prisonstudies.org/country/brazil
http://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/6870/
http://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/6870/
http://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/6870/
http://www.prisonstudies.org/country/brazil
http://www.prisonstudies.org/country/brazil
http://www.prisonstudies.org/country/brazil
http://www.nippon.com/en/japan-topics/c05401/order-in-the-court-explaining-
http://www.nippon.com/en/japan-topics/c05401/order-in-the-court-explaining-
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Feitas estas considerações acerca de ambos os países, podemos iniciar o 

aprofundamento do estudo comparativo entre os estabelecimentos prisionais. 

 

3. OS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS JAPONESES COMPARADOS COM OS 

ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS BRASILEIROS E SUAS NUANCES 

Atualmente, de acordo com o site do Ministério da Justiça Japonês, o Japão possui dois 

departamentos para gerenciar todos os tipos de prisões existentes no país: a) Departamento de 

Administração Prisional; b) o Departamento de Política Criminal.31Os referidos departamentos 

dispõem de sedes regionais, basicamente filiais que dividem o intenso trabalho de supervisão, 

orientação e gerenciamento de cada instalação correcional.32 

A primordial responsabilidade inclui orientação e supervisão de todos os complexos 

prisionais, incluindo questões de segurança, trabalho, educação, tratamento médico e higiene, 

para que se possa oferecer um padrão de vida minimamente digno para os presos.33 

Logo, em relação à estrutura das penitenciárias japonesas, existem três tipos: a) 

prisão; b) prisão juvenil e; c) casas de detenção, as quais possuem suas classificações objetivas 

para que se possa alcançar uma melhor ressocialização para cada tipo de apenado.34 

Em 2018 havia, no Japão, um total de 184 instituições penais: 62 prisões, 6 detenções 

juvenis, 8 casas de detenção e suas ramificações.35 Cada instituição abriga certas classes de 

detentos, utilizando-se diversos critérios que facilitarão futuramente a reintegração do apenado 

na sociedade36: 

a) Classe W para mulheres; 

b) Classe F para estrangeiros; 

c) Classe I para detenção sem trabalho forçado; 
d) Classe J juvenis (menores de 20 anos); 

e) Classe Y jovem adultos abaixo dos 26 anos; 

f) Classe L sentenças maiores do que oito anos; 

g) Classe A criminosos com baixa tendencia delitiva; 

h) Classe B criminosos com alta tendencia delitiva; 
i) Classe M detentos com doenças e transtornos mentais; 

j) Classe P detentos com deficiências físicas. 

 
Uma das principais prisões do Japão é a Prisão de Fuchu, localizada na região de Tokyo. 

Famosa por ter diversos recursos tecnológicos, guardas desarmados, sentenças rigorosas e 

 

japan%E2%80%99s-99-9-conviction-rate.html. Acesso em: 08/05/2022. 
31 MOJ. Prision Work. MOJ. Disponível em: https://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_index.html.Acesso em: 

30/04/2022. 
32 MOJ. History of Corrections and What We Do. MOJ. Disponível em: 

https://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_kyouse02.html. Acesso em: 30/04/2022. 
33 MOJ. History of Corrections and What We Do. MOJ. Disponível em: 

https://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_kyouse02.html. Acesso em: 30/04/2022. 
34MOJ. Offender Rehabilitation of Japan. MOJ. 2019. Disponível em: https://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf 

Acesso em: 01/05/2022. 
35 UNAFEI. Criminal Justice in Japan. Tokyo,2019. p.7. 
36 REICHEL, Philip L. Comparative Criminal Justice Systems. 4ª. ed. University of Northern Colorado: Pearson 

Prentice Hall, 2005. p.398. 

http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_index.html.Acesso
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_index.html.Acesso
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_index.html.Acesso
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_kyouse02.html
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_kyouse02.html
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_kyouse02.html
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_kyouse02.html
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_kyouse02.html
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_kyouse02.html
http://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf
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diversos tipos de restrições. É uma instituição penal que abriga principalmente homens, 

estrangeiros que foram presos por participarem de facções, além de toxicômanos habituais, 

entre outras pessoas que cometeram delitos consideráveis de difícil reintegração do indivíduo 

à sociedade.37 

Nessa prisão há diversas restrições e sanções aplicadas aos detentos, conforme o livro 

de regras da própria penitenciária, que poderão incluir desde uma penalidade verbal até uma 

detenção prolongada na solitária38. 

Há também uma rigorosa rotina a ser seguida, que inclui trabalho obrigatório, 

iniciando-se às 06h50 da manhã e terminando às 20h da noite, com pausas, totalizando 40 horas 

de trabalho semanais. Dependendo do tipo serviço, será destinado um tipo de plano alimentar 

específico. Para os estrangeiros, é necessário frequentar aulas da língua japonesa, visto que a 

comunicação só é feita em japonês.39 As celas podem abrigar até no máximo oito pessoas40, e 

a depender de seu comportamento, o detento poderá usufruir de celas unitárias à noite, além 

de uma maior independência e privilégios.41 Os encarcerados possuem limitado contato com o 

mundo exterior, tudo passa pelos policiais e as visitas são fiscalizadas, mesmo a de seus 

advogados.42 

Por ser um dos estabelecimentos correcionais mais rígidos do Japão, há diversas 

reclamações de ex-detentos, principalmente daqueles estrangeiros, que entendem que certas 

regras e determinações violariam as regras internacionais de Direitos Humanos. Estes relatos 

são expostos no documentário de Philippe Couture, Japón entre rejas, do site YouTube.43 

Diante da análise do próprio documentário, são perceptíveis as controvérsias entre as 

informações divulgadas pelo Ministério da Justiça Japonês e o abordado por Philippe Couture, 

não sendo possível determinar qual é a verdadeira realidade dentro das prisões japonesas.44 

 
37 CRIPE, Clair A. Studying japanese prisons. HeinOnline. 18 jan. 1990. Disponível em: 

https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fe dprsj1&id=3&collection=journals&index=. Acesso em: 

24/05/2022. 
38 CRIPE, Clair A. Studying japanese prisons. HeinOnline. 18 jan. 1990. Disponível em: 

https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fe dprsj1&id=3&collection=journals&index=. Acesso em: 

24/05/2022. 
39 ALMEIDA, Letícia Núñez; MACÊDO, Nathan Bueno. PENITENCIÁRIAS E DEKASSEGUIS: uma análise 

comparativa entre o Brasil e o Japão. Anais 5º Seminário de Políticas Sociais no Mercosul 9º Encontro 

Transdisciplinar de Ciências Penitenciárias: Sobrecargas e Segregações, Pelotas, 2015. p.70. 
40 TOBACE, Ewerthon. Proibidos de falar português, presos brasileiros no Japão recorrem a cartas. BBC. Brasília, 

06 set. 2012. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120905_presos_japao_et. Acesso 

em: 24/05/2022. 
41 REICHEL, Philip L. Comparative Criminal Justice Systems. 4ª. ed. University of Northern Colorado: Pearson 

Prentice Hall, 2005, p.398. 
42 CPR; FIDH. Prison and the Death Penalty in Japan. Tokyo; Paris. 2012. p.5. 
43 JAPON entre rejas. A: France 2, 2011. P&B. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TVw9JSksOvI. 

Acesso em: 24/05/2022. 
44 MORIKI, Sheila Ishibashi. A não impunidade dos brasileiros que cometem crimes no Japão e refugiam-se 

para o Brasil. Monografia. Programa de Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal, Centro Universitário 

Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 2015. p.65. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120905_presos_japao_et
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120905_presos_japao_et
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120905_presos_japao_et
http://www.youtube.com/watch?v=TVw9JSksOvI
http://www.youtube.com/watch?v=TVw9JSksOvI
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Contudo, a associação sem fins lucrativos Center for Prisoner’s Rights (CPR) sinaliza 

os diversos problemas que acometem as penitenciárias japonesas, como a falta de um bom 

sistema de ventilação, ocasionando a morte de muitos presos de ataques cardíacos no verão e 

hipotermia no inverno, especialmente nas solitárias. As peles machucadas pelo intenso frio ou 

calor são comumente vistas, mesmo nas áreas no sul de Tokyo, onde o clima é mais ameno no 

inverno.45 

Logo, não são todos os estabelecimentos que usufruem de padrões internacionais em 

relação à estrutura das penitenciárias, dado que muitos são prédios antigos. Recentemente, o 

Ministro da Justiça do Japão pediu a criação de um fundo para a instalação de aquecedores nas 

penitenciárias do país.46 

No Brasil, por outro lado, é o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) que 

gerencia todas as prisões do país.47De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), existem 

cinco tipos de estabelecimentos penais: a) penitenciárias (detentos do regime fechado); b) 

colônia agrícola, industrial e similar (detentos do regime semiaberto); c) casa do albergado 

(detentos do regime aberto); d) hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (detentos semi- 

imputáveis e inimputáveis) e; e) cadeia pública (detentos provisórios).48 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

45CPR; FIDH. Prison and the Death Penalty in Japan. Tokyo; Paris.2012. p 5. 
46 CPR; FIDH. Prison and the Death Penalty in Japan. Tokyo; Paris.2012. p.4. 
47 DEPEN. Quem Somos. DEPEN. Disponível em: http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/quem-somos- 

1#:~:text=O%20Departamento%20Penitenci%C3%A1rio%20Nacional%20%C3%A9,da%20Justi%C3%A7a%2C 

%20criada%20em%201822. Acesso em: 20/05/2022. 
48 BRASIL. A Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 11 de Julho de 1984. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 20/05/2022. 

http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/quem-somos-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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A seguir, indicam-se os dados totais nacionais49: 

 
Figura 1- Totalidade de estabelecimento penais no Brasil em 2021. 

 

 
Fonte: Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional – SISDEPEN 11º Ciclo – 

INFOPEN jul-dez 2021 

Logo, para que o apenado seja encaminhado para o regime fechado, semiaberto ou 

aberto, a legislação brasileira se apoia no princípio da individualização da pena, sendo cada 

condenado classificado de acordo com os seus antecedentes e personalidade, conforme artigo 

5º da LEP, devendo ser separados:50 

a) os condenados a penas de reclusão e detenção dos condenados à prisão simples 

(LCP, art. 6o, § 1o); 

b) os presos provisórios dos definitivos (LEP, art. 84); 

c) os acusados pela prática de crimes hediondos (LEP, art. 84, § 1o, I, e § 3o, I); 
d) os que cometeram crimes com violência ou grave ameaça (LEP, art. 84, § 1o, II, 

e § 3o, II); 

e) os primários dos reincidentes (LEP, art. 84, § 3o, III); 

f) as mulheres dos homens (LEP, art. 82, § 1o e crime previsto no art. 21 da Lei n. 

13.869/2019); 

g) os maiores de 60 anos (LEP, art. 82, § 1o); 

h) os que são ou foram funcionários do Sistema de Administração da Justiça 
Criminal (LEP, art. 84, § 2o); 

i) os que estiverem ameaçados em sua integridade física, moral ou psicológica pela 

convivência com os demais presos (LEP, art. 84, § 4o); 

j) o índio (Lei n. 6.001/73, art. 56, parágrafo único). 

 

 

 
49 DEPEN. Relatórios Analíticos. DEPEN. Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/servicos/sisdepen/mais- 

informacoes/relatorios-infopen/relatorios-analiticos/br/brasil-dez-2021.pdf. Acesso em: 30/05/2022. 
50 BRITO, Alexis Couto D. Execução Penal. Editora Saraiva, 2020. p.310. 

http://www.gov.br/depen/pt-br/servicos/sisdepen/mais-
http://www.gov.br/depen/pt-br/servicos/sisdepen/mais-
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Já no texto da Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XLVIII, consta que 

deverá o apenado ser separado pela natureza do seu delito, sua idade e sexo.51 A LEP também 

garante aos presos assistência material; assistência à saúde; assistência jurídica; assistência 

educacional; assistência social; assistência religiosa; assistência ao egresso; além de direitos 

como alimentação suficiente e vestuário; atribuição de trabalho e sua remuneração. 

Ademais, a resolução nº 5, de 25 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (D.O.U. 29/11/2016) define52: 

a) o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e 

finalidade; 

b) o limite máximo de capacidade dos estabelecimentos penais, atendendo a sua 

natureza e peculiaridade, construídos a partir da vigência da resolução 09/2011, com 

recursos exclusivamente federais, é de: I - 300 presos para Penitenciária de segurança 

máxima; II - 800 apenados para Penitenciária de segurança média; III - 1.000 apenados 

na Colônia agrícola, industrial ou similar; IV - 300 apenados em Centro de observação 

criminológica; V -800 presos em cadeia pública; 

c) os termos da Resolução n º 09/2011 devem contar com as seguintes 

características mínimas: i. o módulo de celas não deve ultrapassar 200 pessoas; ii. a cela 

coletiva não deve exceder 8 pessoas; ii. O número de celas individuais, para fins de 

isolamento, será de pelo menos 2% da capacidade total. 

 
Em comparação à Prisão de Fuchu, as penitenciárias federais brasileiras abrigam 

também presos de alta periculosidade, tais como chefes de facções criminosas; integrantes de 

quadrilhas violentas; delatores sob risco de segurança; e aqueles que participaram em tentativas 

de fuga nos presídios comuns53. Assim como no Japão, seguem um padrão rígido: 

As celas são individuais e contam com dormitório, sanitário, pia, chuveiro, mesa e 

assento. O chuveiro liga em hora determinada, e esse é o único horário disponível para 

o banho do dia. A comida chega através de uma portinhola. A bandeja é recolhida e, em 

seguida, vai para inspeção. Os presos não têm televisão nem acesso a jornais. As leituras 

permitidas são de livros, revistas, apostilas de cursos e conteúdos religiosos. Os visitantes 

passam por quatro níveis de revista. Segundo o governo, nunca um celular entrou 

ilegalmente dentro dos presídios. O nível de monitoramento dos presídios federais é o 

mais alto possível. Os procedimentos são rígidos e seguidos de forma padronizada pelos 

servidores. Além disso, todas as visitas aos presos são monitoradas ambientalmente com 
autorização legal. Desde o primeiro dia, o preso começa a ser disciplinado. Todas as 

vezes que ele deixa o dormitório, é realizado procedimento de revista nele e na cela. A 

comida é servida 6 vezes ao dia e é balanceada de acordo com as necessidades 

nutricionais dos presos. Toda a comida é entregue individualmente por cela. Há equipe 

de limpeza que mantém o ambiente sempre limpo. As famílias ou demais visitantes não 

podem entregar alimentação aos presos. 54
 

 

51 BRITO, Alexis Couto D. Execução Penal. Editora Saraiva, 2020. p.310. 
52 BRASIL. Resolução CNPCP nº 5, de 25 novembro de 2016. Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária. Disponível em: https://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/234708-fixauuo-de-lotauuo- 

muxima-nos-estabelecimentos-penais-dispue-sobre-os-indicadores-para-fixauuo-de-lotauuo-muxima-nos- 

estabelecimentos-penais-numerus- 

clausus.html#:~:text=I%20%2D%20300%20presos%20para%20Penitenci%C3%A1ria,800%20presos%20em%20c 
adeia%20p%C3%BAblica. Acesso em:05/05/2022 
53 G1. Veja como funciona uma penitenciária federal e as diferenças para os presídios estaduais: as cinco unidades 

do tipo têm menos detentos e taxa média de ocupação de apenas 59%. G1. São Paulo, 13 fev. 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/02/13/veja-como-funciona-uma-penitenciaria-federal-e-as- 

diferencas-para-os-presidios-estaduais.ghtml. Acesso em: 05/05/2022 
54 DEPEN. Penitenciárias federais são modelos no Brasil e no mundo atuando pela ordem e segurança do 

país. DEPEN. Brasília, 30 out. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt- 

http://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/234708-fixauuo-de-lotauuo-
http://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/234708-fixauuo-de-lotauuo-
http://www.diariodasleis.com.br/legislacao/federal/234708-fixauuo-de-lotauuo-
http://www.gov.br/depen/pt-
http://www.gov.br/depen/pt-
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De acordo com informações da DEPEN, existem cinco penitenciárias federais 

localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e 

Brasília (DF), as quais são consideradas modelo no Brasil.55 

Contudo, na maioria dos cárceres brasileiros não se atingem os padrões mínimos 

estabelecidos pela LEP. Os direitos dos encarcerados são violados diariamente com a falta de 

estrutura (espaço, ventilação, superlotação), higiene, saneamento, precária alimentação, 

ocasionando diversas violações aos direitos humanos. 56 

4. A RESSOCIALIZAÇÃO DOS APENADOS E A REINCIDÊNCIA NO JAPÃO E 

SEUS PROBLEMAS ATUAIS 

O Ministério da Justiça Japonês possui um órgão interno chamado Correction Bureau, 

responsável pela orientação e supervisão das medidas de segurança, trabalho do apenado, 

educação, saúde, classificação dos apenados, assim como pesquisa novos tratamentos para a 

população carcerária, baseados em estudos recentes.57 

O procedimento de reabilitação do detento segue os princípios básicos do The Act on 

Penal Institutions and the Treatment of Sentenced Inmates, sendo necessário a aplicação de 

certas medidas, como: 

1. Conduzir o tratamento adequado dos presos; 

2. O recluso condenado deve ser conduzido com o objetivo de estimular a 

motivação para reforma e reabilitação e desenvolvendo a adaptabilidade à vida em 
sociedade; 
3. Após o tratamento, deverá ser readaptado a vida em sociedade, trabalhando 

sempre em seu senso de consciência de acordo com sua personalidade e circunstâncias.58 

 

Primeiramente, após a sentença condenatória ter transitado em julgado, o apenado 

passará por uma fase inicial, de aproximadamente 15 dias, em um centro de classificação, onde 

serão avaliado diversos fatores do condenado, como: “[...] condições físicas e mentais; história 

de vida; formação acadêmica; emprego histórico; participação em grupos criminosos 

 

 
 

 

br/assuntos/noticias/penitenciarias-federais-sao-modelos-no-brasil-e-no-mundo-atuando-pela-ordem-e-seguranca- 

do-pais/sp/sao paulo/noticia. Acesso em: 05/05/2022. 
55 DEPEN. Penitenciárias federais são modelos no Brasil e no mundo atuando pela ordem e segurança do 

país. DEPEN. Brasília, 30 out. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt- 

br/assuntos/noticias/penitenciarias-federais-sao-modelos-no-brasil-e-no-mundo-atuando-pela-ordem-e-seguranca- 

do-pais/sp/sao paulo/noticia. Acesso em: 05/05/2022. 
56 SILVA, Glayce Kelly Gomes Gonçalves da. O sistema carcerário brasileiro e sua ineficiência quanto aos fins da 

pena: O sistema prisional sucumbiu, pois a sua função é de reinserir o indivíduo na sociedade, com a regeneração do 

condenado para torná-lo apto ao convívio em sociedade livre. Não é o que ocorre na prática. DireitoNet. São Paulo, 

09 ago. 2017. Disponível em: https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10272/O-sistema-carcerario-brasileiro-e- 

sua-ineficiencia-quanto-aos-fins-da-pena. Acesso em:05/05/2022. 
57 MOJ,Departamento Correcional .Disponível em: https://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_index.html. 
Acesso em:05/05/2022 
58 UNAFEI. Criminal Justice in Japan. Tokyo.2019. p.35. 

http://www.gov.br/depen/pt-
http://www.gov.br/depen/pt-
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10272/O-sistema-carcerario-brasileiro-e-
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/10272/O-sistema-carcerario-brasileiro-e-
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_index.html
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_index.html
http://www.moj.go.jp/EN/kyousei1/kyousei_index.html
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organizados; tendências criminosas; ambientes familiares e de vida; aptidão para empregos ou 

educação; vida e planos futuros; e investigação do seu passado”.59 

Após a referida classificação, é feita a sua devida transferência para o estabelecimento 

prisional.60. No estabelecimento penal, será imposto um tratamento através da avaliação do delito 

e as características do recluso, que será avaliado a cada seis meses para verificar sua 

progressão.61 

São fornecidos os seguintes seis programas: a) orientação para superação do vício em 

drogas; b) orientação para retirada de um grupo do crime organizado; c) reincidência 

orientação de prevenção para agressores sexuais; d) educação do ponto de vista da vítima; e) 

orientação de segurança no trânsito; e f) orientação de assistência ao trabalho.62 

 
Figura 2 - Tabela categorizada por necessidade de tratamento dos detentos: 

 

Fonte: The Ministry of Justice -Japan (2018) 

O estabelecimento penal Shimane Asahi, referenciado no documentário Prision 

Circle63, é considerado modelo e pioneiro no continente asiático por desenvolver um programa 

ressocializador chamado círculo terapêutico, que incentiva os apenados a expressarem suas 

emoções, sentimentos, condições mentais e sociais que possam ter contribuído a delinquirem. 

Este método é administrado por conselheiros certificados e assistentes sociais com formação 

especial, utilizando-se da terapia cognitivo-comportamental, técnica projetiva, terapia 

gestáltica e o psicodrama, para que os detentos repensem suas ações passadas através de uma 

 

 

 

 

59 REICHEL, Philip L. Comparative Criminal Justice Systems. 4ª. ed. University of Northern Colorado: Pearson 

Prentice Hall, 2005. p.397. 
60 UNAFEI. Criminal Justice in Japan. Tokyo, Japan,2019. p.36. 
61 UNAFEI. Criminal Justice in Japan. Tokyo,2019. p.36. 
62 UNAFEI. Criminal Justice in Japan. Tokyo,2019. p.38. 
63 HADFIELD, James. 'Prison Circle': A rare look at life behind bars. The Japan Times. 30 jan. 2020. Disponível 

em: https://www.japantimes.co.jp/culture/2020/01/30/films/film-reviews/prison-circle-rare-look-life-behind- 

bars/.Acesso em:10/05/2022. 

http://www.japantimes.co.jp/culture/2020/01/30/films/film-reviews/prison-circle-rare-look-life-behind-
http://www.japantimes.co.jp/culture/2020/01/30/films/film-reviews/prison-circle-rare-look-life-behind-
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espécie de autotratamento, expondo seus problemas e compreendendo o resultado das suas 

ações afim de que não cometam a mesma ofensa futuramente.64 

Contudo, ela é uma prisão masculina que só abriga infratores cujas penas não sejam 

superiores a oito anos (condenados por crimes de considerados de baixa periculosidade), não 

reincidentes, e sem doenças mentais, além de que, para serem admitidos, realiza-se uma longa 

entrevista de duas semanas, selecionando-se apenas indivíduos com possibilidade de 

ressocialização. 

A idealização e construção do estabelecimento penal Shimane Asahi deu-se a partir da 

literatura estrangeira, que tentou ao máximo entender as atuais práticas do ocidente em relação 

à reabilitação do apenado.65 Logo, seu diferencial com relação às outras prisões do Japão se 

deve à análise de estudos comparativos com outras nações e adaptados para a realidade 

japonesa, visando os melhores métodos de tratamento para a ressocialização do apenado.66 

A justiça restaurativa e a terapia cognitiva comportamental conduzem o preso a pensar 

por quais motivos cometera o crime, conscientizando-o sobre os valores e padrões de 

pensamentos repetitivos que necessitam ser transformados. 67 Porém, o diretor da prisão 

referenciada, Sr. Tezuka, que já foi diretor prisional de Fuchu, não acredita que criminosos de 

alta periculosidade possam ser reabilitados.68 

Apesar da opinião do diretor prisional, acredita-se que a abordagem terapêutica possa 

ser utilizada para todos os apenados, inclusive aqueles que cometeram crimes graves, como 

demonstra o estudo canadense Evaluation of the Collaborative Justice Project: A Restorative 

Justice Program for Serious Crime. De acordo com a pesquisa, a justiça restaurativa beneficia 

tanto as vítimas quanto os infratores, visto que em entrevistas conduzidas pelos pesquisadores 

ficou demonstrado que 41,3% dos protagonistas da relação processual afirmaram que o método 

ajudou a prevenir reincidência, sendo, portanto, um processo restaurativo e colaborativo entre 

as partes, determinando uma melhor forma de reparar o dano causado pela transgressão.69 

 
64 HADFIELD, James. 'Prison Circle': A rare look at life behind bars. The Japan Times. 30 jan. 2020. Disponível 

em: https://www.japantimes.co.jp/culture/2020/01/30/films/film-reviews/prison-circle-rare-look-life-behind- 
bars/.Acesso em:10/05/2022. 
65 LEIGHTON, Paul. 'A Model Prison for the Next 50 Years':: the high-tech, public-private shimane asahi 

rehabilitation center. Leighton, Paul, 'A Model Prison For The Next 50 Years': The High-Tech, Public-Private 

Shimane Asahi Rehabilitation Center, Michigan, v. 11, n. 1, 2014. p.6. 
66 LEIGHTON, Paul. 'A Model Prison for the Next 50 Years':: the high-tech, public-private shimane asahi 

rehabilitation center. Leighton, Paul, 'A Model Prison For The Next 50 Years': The High-Tech, Public-Private 

Shimane Asahi Rehabilitation Center, Michigan, v. 11, n. 1, 2014. p.7. 
67 LEIGHTON, Paul. 'A Model Prison for the Next 50 Years':: the high-tech, public-private shimane asahi 

rehabilitation center. Leighton, Paul, 'A Model Prison For The Next 50 Years': The High-Tech, Public-Private 

Shimane Asahi Rehabilitation Center, Michigan, v. 11, n. 1, 2014. p.8. 
68 LEIGHTON, Paul. 'A Model Prison for the Next 50 Years':: the high-tech, public-private shimane asahi 
rehabilitation center. Leighton, Paul, 'A Model Prison For The Next 50 Years': The High-Tech, Public-Private 

Shimane Asahi Rehabilitation Center, Michigan, v. 11, n. 1, 2014. p.9. 
69 RUGGE, Tanya; BONTA, James; WALLACE-CAPRETTA, Suzanne. Evaluation of the Collaborative Justice 

Project:: a restorative justice program for serious crime. Canadá: Minister Of Public Safety And Emergency 

http://www.japantimes.co.jp/culture/2020/01/30/films/film-reviews/prison-circle-rare-look-life-behind-
http://www.japantimes.co.jp/culture/2020/01/30/films/film-reviews/prison-circle-rare-look-life-behind-
http://www.japantimes.co.jp/culture/2020/01/30/films/film-reviews/prison-circle-rare-look-life-behind-
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Haley (1996) já afirmava: 
 

A correção ofensores, empoderamento e cura de vítimas, restauram a comunidade. A 

justiça restaurativa gera um sistema de criminalidade mais humano e justo, livre dos 

custos humanos e econômicos das prisões superlotadas, que só aumentam o crime e 

alienam as vítimas. 70 

 
Contudo, a aplicação da justiça restaurativa ainda é inicial no Japão, mas poderá ser 

explorada como alternativa, dado o apontado por Ezzat A.Fattah (2011): 

O único remédio e o meio mais eficaz para lidar com atos violentos são a mediação e a 

reconciliação. Isso porque a atitude que é basicamente responsável pela violência e pelo 

conflito em primeiro lugar é a intolerância aliada à falta de comunicação, diálogo e 

compreensão mútua. Punições e sanções penais, sejam de prisão ou mesmo pena de 

morte, não mudam essa atitude. Se alguma coisa, eles estão aptos a perpetuar e 

intensificar o conflito e aumentar o nível de intolerância e a violência resultante. 71 

 
O envolvimento da comunidade japonesa também é importante, existindo atualmente 

campanhas organizadas sob a liderança do Ministério da Justiça Japonês (como “o Movimento 

para uma Sociedade Mais Brilhante e O poder da comunidade na prevenção de crimes e 

delinquência juvenil”72), ambas organizadas sob a liderança do Ministério da Justiça Japonês, 

para orientar os cidadãos para que compreendam aqueles que cometeram delitos e, ao mesmo 

tempo, os apoiem para facilitar o seu o retorno à sociedade, afim de que se consiga construir 

uma comunidade segura e inclusiva.73 

Conclui-se, portanto que: 
 

É evidente que a cooperação entre civis, setor público e o setor privado é essencial para 

reduzir a reincidência. Cooperação cria recursos sociais, que, por sua vez, facilitam a 

reabilitação de ex-presidiários. Por isso, também é importante examinar as maneiras 

pelas quais o setor público coopera com o privado setor, especialmente no contexto do 

sistema de justiça criminal, prisão programas de educação e a reintegração de ex-reclusos 

na sociedade. 74: 

 
Os fatores mais importantes para a diminuição da reincidência, conforme identificado 

pelo estudo do governo japonês denominado Research Department Report 59, que entrevistou 

896 apenados para que esclarecessem por quais motivos desistiram da carreira criminal, foram 

 

 

 
 

Preparedness, 2005, p.31. 
70 HALEY, J. Restorative Justice in Japan. In Galaway, B and Hudson, J. (eds.) Restorative Justice: International 

Perspectives. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1996, p.80. 
71 FATTAH, Ezzat A. Is restorative justice a viable option in crimes of violence. In: Journal of law, politics, and 

sociology. Vol.84, No.9 (2011. 9), 2011 p.720. 
72 UNAFEI. Criminal Justice in Japan. Tokyo,2019. p.54. 
73 KANTEI. Meeting of the Central Advancement Committee of the “Movement to Make Society Brighter”. 

KANTEI. 10 fev. 2015. Disponível em: https://japan.kantei.go.jp/97_abe/actions/201502/10article3.html. Acesso 

em:10/05/2022. 
74 IBUSIKI, P. M. On Implementing a Therapeutic Jurisprudence-based Criminal Justice System in Japan. 

International Journal of Law and Psychiatry, 2019. p. 65. (tradução nossa) 
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a dependência de familiares; estabilidade de emprego, alimentação, moradia e roupas; trabalho 

recompensador e saúde mental.75 

 
Figura 3 - Tabela comparativa entre o grupo de estudo 1(primeira vez detidos) e o grupo de estudo 

2(reincidentes) diante da pergunta: quais fatores que contribuíram para sua desistência?76 
 

Fonte: Ministry of Justice – Japan (2020) 

 

Apesar de essas serem as principais causas, não podemos simplesmente descartar as 

demais. É imprescindível o estudo e avaliação de cada caso separadamente, visto que o governo 

japonês reconhece a necessidade de entender e compreender as necessidades individuais 

diversas de cada cidadão. Em especial, é considerado que trabalho, moradia e assistência social 

são primordiais para evitar a reentrada no sistema prisional.77 

 

 

 

 
 

75 NAKAMURA, Yoshio. Research Department Report 59: a study on effective policies, practices and research to 

reduce recidivism. Japão, 2009. Disponível em: https://www.moj.go.jp/content/001289623.pdf. Acesso em: 
10/05/2022. 
76 NAKAMURA, Yoshio. Research Department Report 59: a study on effective policies, practices and research to 

reduce recidivism. Japão, 2009. Disponível em: https://www.moj.go.jp/content/001289623.pdf. Acesso 

em:10/05/2022. 
77 MOJ. Offender Rehabilitation of Japan. MOJ. 2019. Disponível em: 
https://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf Acesso em: 10/05/2022. 

http://www.moj.go.jp/content/001289623.pdf
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http://www.moj.go.jp/content/001289623.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001289623.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001289623.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf
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A partir de diferentes estudos acerca do padrão de reincidência criminal no Japão, 

seguem os dados divulgados nos anos de 2000 a 2019:78 

 
Figura 4 - Tabela de taxa dos reincidentes entre os novos reclusos sentenciados e a percentagem dos 

presos reclusos entre os anos 2000 a 2019. 

 

 

Fonte: MOJ (2018) 

 

Para o Japão, 58% de reincidência é considerado alto. Um baixo senso de 

gerenciabilidade, somado a devidos fatores sociais e necessidades criminológicas, tais como 

idade no primeiro delito e histórico criminal anterior, são considerados como fatores de risco 

estáticos e históricos, enquanto o vício, valores e atitudes que estão correlacionados com a 

atividade criminosa são referidos como fatores dinâmicos do crime. 79 

Além disso, atualmente existe um problema evidente que acomete os detentos idosos 

ou aqueles que possuem alguma invalidez80. O custo alto de vida no Japão, somado com a 

pensão estatal recebida pelos idosos e aqueles acometidos por invalidez, não é suficiente para 

os atendimentos das necessidades básicas, gerando uma grande dificuldade financeira, que 

resulta no aumento de delitos desse grupo etário81. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

78 MOJ. Offender Rehabilitation of Japan. MOJ. 2019. Disponível em: 

https://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf Acesso em: 01/05/2022. 
79 KISHI, Kaori; SUZUKI, Junko; MONMA, Takafumi; ASANUMA, Tohru; TAKEDA, Fumi. Psychosocial and 

criminological factors related to recidivism among Japanese criminals at offender rehabilitation facilities. Cogent 

Social          Sciences,          Londres,          v.          4,          n.          1,          2018. Disponivel em: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2018.1489458. Acesso em 14/05/2022. 
80 BUTLER, Ed. Why some Japanese pensioners want to go to jail? London, United Kingdom, 2019. Disponível 

em: https://www.bbc.com/news/stories-47033704. Acesso em 14/03/2022 
81BUTLER, Ed. Why some Japanese pensioners want to go to jail? London, United Kingdom, 2019. Disponível 

em: https://www.bbc.com/news/stories-47033704. Acesso em 14/03/2022. 

http://www.moj.go.jp/content/001345372.pdf
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http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2018.1489458
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2018.1489458
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Figura 5 - Gráfico comparativo do total de crimes e no que concerne à faixa etária do transgressor entre 

os anos 1990 e 2016. 

 
Fonte: Gráfico feito por BBC (citando Ministério da Justiça Japonês) 

 

 

Um caso que se torna cada vez mais recorrente é evidenciado na matéria da BBC, relata 

a história de Toshio Takata, idoso pensionista que se viu impossibilitado de apenas viver com 

o dinheiro da sua aposentadoria82: 

Fiquei sem dinheiro. Então me ocorreu - talvez eu pudesse viver de graça se vivesse na 

prisão, diz ele. Então eu peguei uma bicicleta e fui até a delegacia e falei para o cara lá: 

'Olha, eu peguei isso. 

 

Após tal delito, fora condenado a um ano de prisão, dada a natureza do furto e que não 

possuía antecedentes criminais. Após ter cumprido sua pena, Toshio ameaçou mulheres com 

uma faca na esperança de alguma delas chamar a polícia, o que aconteceu. Perguntado pelo 

repórter da BBC se ele gosta de estar na prisão, respondeu83: “Não é que eu goste, mas posso 

ficar lá de graça", diz ele. "E quando eu saio eu economizo algum dinheiro. Então não é tão 

doloroso”. 

Programas com foco na reinserção ao trabalho, tratamento psiquiátrico e educação, 

acabam por se tornar obsoletos diante desse cenário, visto que o crescimento da população 

carcerária idosa e sua reincidência criminal é resultado de um problema socioeconômico84: 

Os números do crime mostram que cerca de 35% dos crimes de furto em lojas são 

cometidos por pessoas com mais de 60 anos. Dentro dessa faixa etária, 40% dos 

criminosos reincidentes já cometeram o mesmo crime mais de seis vezes. 

 

 

 
 

82 BUTLER, Ed. Why some Japanese pensioners want to go to jail?. BBC, 2019. Disponível em: 

https://www.bbc.com/news/stories-47033704. Acesso em 14/03/2022. 
83 BUTLER, Ed. Why some Japanese pensioners want to go to jail?. BBC, 2019. Disponível em: 

https://www.bbc.com/news/stories-47033704. Acesso em 14/03/2022. 
84 MOJ. White paper on crime 2020. MOJ. 2020. Disponível em: 

https://hakusyo1.moj.go.jp/en/69/WHITE_PAPER_ON_CRIME2020.pdf . Acesso em:20/05/2022. 

https://www.bbc.com/news/stories-47033704
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A renda média mensal em 2020 foi de 231.345 ienes, enquanto as despesas de 

consumo atingiram a média de 232.545 ienes, o que significa que as despesas de consumo 

ultrapassaram o rendimento disponível85. 

Figura 6: Ofensas do código penal: composição por tipo de crimes cometidos por idosos (homens/mulheres). 
 

Fonte: Estáticas Criminais da Agência Política Nacional Japonesa (2020) 

 

Em 2017, foi implementado um plano de medidas para auxiliar os apenados na procura 

de emprego e residência com o intuito de garantir estabilidade financeira, facilitando o 

reingresso na sociedade.86 Já existem, também, por volta de quinhentas instalações públicas e 

privadas que funcionam como casa de passagem até que o reabilitado consiga sua própria 

residência. O oficial de condicional fornece o conhecimento e informação necessária para que 

o ex-apenado consiga garantir sua habitação e independência, porém nem todos os ex-detentos 

têm acesso a esse projeto de moradia e assistência.87 

De modo geral, no Japão, há uma perspectiva do que funciona em termos de 

ressocialização, baseada em estudos e evidências, sendo esperado do infrator não reincidir no 

crime e da sociedade oferecer apoio e medidas de controle.88 

 

5. A RESSOCIALIZAÇÃO DOS APENADOS, A REINCIDÊNCIA NO BRASIL E SEUS 

PROBLEMAS ATUAIS 

O DEPEN é o órgão executivo que acompanha e controla a aplicação Lei de Execução 

 
85 STATISTICS BUREAU OF JAPAN. Statistical Handbook of Japan 2021. STATISTICS BUREAU OF 

JAPAN. 2021. Disponível em: https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.html Acesso em:05/05/2022 
86 MOJ. White paper on crime 2020. MOJ. 2020. Disponível em: 

https://hakusyo1.moj.go.jp/en/69/WHITE_PAPER_ON_CRIME2020.pdf . Acesso em:04/05/2022 
87 MORINAGA, Taro. REDUCING REOFFENDING: IDENTIFYING RISKS AND DEVELOPING 

SOLUTIONS. Japão: United Nations Asia And Far East Institute For The Prevention Of Crime And The Treatment 

Of Offenders, 2021. p.246. 
88 GISLER, Charlotte; PRUIN, Ineke; Hostettler, Ueli. Experiences with welfare, rehabilitation and reintegration 

of prisoners: Lessons learned? UNRISD Working Paper Nº 5, 2018.p.48 
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Penal.89 O procedimento de reabilitação do detento segue os princípios básicos da LEP (LEI N 

º 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984)90. 

Consoante o texto da LEP:91 
 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 

decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado. 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 

crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 
 

Inicialmente, na sentença, o juiz determinará qual regime deverá o apenado cumprir a 

pena92: 
 

Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus 

parágrafos do Código Penal. 

 

Já a progressão de regime será determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao 

menos93: 

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 

cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem 

violência à pessoa ou grave ameaça; 

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido 

cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com 

violência à pessoa ou grave ameaça; 

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime 

hediondo ou equiparado, se for primário; 

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for 

primário, vedado o livramento condicional; 

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa 

estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; 

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime 

hediondo ou equiparado; 

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo 

ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério 

Público e do defensor. 

§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, 

indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa 

 

89 DEPEN. Quem Somos. DEPEN. Disponível em: http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/quem-somos- 

1#:~:text=O%20Departamento%20Penitenci%C3%A1rio%20Nacional%20%C3%A9,da%20Justi%C3%A7a%2C 

%20criada%20em%201822. Acesso em: 05/05/2022 
90 BRASIL.   A   Lei   de   Execução   Penal,   n º 7.210, de   11   de   Julho   de   1984.   Disponível   em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em:05/05/2022. 
91 BRASIL. A Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 11 de Julho de 1984. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em:05/05/2022.. 
92 BRASIL. A Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 11 de Julho de 1984. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em:05/05/2022.. 
93 BRASIL. A Lei de Execução Penal, nº 7.210, de 11 de Julho de 1984. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em:05/05/2022. 
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conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas 

que vedam a progressão. 

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e 

precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que 

também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de 

penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas 

com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: 

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; 

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 
estabelecimento; 

V - não ter integrado organização criminosa. 

§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do 

benefício previsto no § 3º deste artigo. 

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de 

tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade 

interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, 

caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena 

remanescente. 

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou 

antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. 

 
Diferentemente do Japão, o Brasil não alcança o padrão normativo de ressocialização 

estabelecido pela LEP, visto que a sanção penal deverá possuir caráter retributivo de reeducar 

o apenado e ao mesmo tempo proporcionar e executar atividades que consigam reabilitar e 

criar condições do seu retorno para a sociedade. Logo, a lei destaca que deverá ser promovido 

o tratamento através da disponibilização de programas que incluem o acesso ao apenado à 

saúde, à assistência jurídica, à educação, à assistência psicológica, social, a religião, ao trabalho 

e à profissionalização94. 

Para além, os detentos ainda vivem em um meio totalmente desumano e insalubre em 

celas superlotadas. A reabilitação é inexistente e o encarceramento apenas acentua e propicia 

ainda mais violência.95 Francisco Glauber Pessoa Alves (2017) já ressaltava:96 

Pode parecer brincadeira, mas não é! Há mais de 30 anos o Brasil já tem um corpo 

normativo que, em tese, tutela o respeito à pessoa do apenado, assegurando um 

tratamento decente, dentro de padrões internacionais humanitários e propiciadores de 

ressocialização. Ainda assim ninguém se descura ou nega que, no geral, as prisões são 

lugares com amontoados de seres humanos postos em condições medievais (nenhuma 

palavra vem melhor a calhar que essa!). Daí que, quando eclodem, de tempos em tempos, 

motins, chacinas ou rebeliões, ressurge a discussão sobre os motivos do problema, a real 
extensão dele e as soluções viáveis. 

 

 
 

94 ANDRADE, Carla Coelho de; OLIVEIRA JÚNIOR, Almir de; BRAGA, Alessandra de Almeida; JAKOB, André 

Codo; ARAÚJO, Tatiana Daré. O DESAFIO DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO: UMA PESQUISA 

EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. Brasília: Ipea, 2015. p.13. 
95 NÚNEZ, Benigno. A realidade do sistema prisional brasileiro. Brasil Escola,2017. Disponível em: 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/brasil/a-realidade-sistema-prisional-brasileiro.htm. Acesso em: 05/05/2022 
96 ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A CUSTOSA QUESTÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA E AS 

INVERDADES CONVENIENTES: the brazilian problematic issue of its prison system and its convenient 

deceit. Revista Cej, Brasília, v. 73, n. 1, 2017. p.77. 
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Logo, o cárcere deverá ressocializar o apenado e integrá-lo à sociedade. Contudo, 

existem diversos empecilhos para que se possam atingir os objetivos expostos na Lei, visto que 

há uma omissão do poder executivo em realizar certos investimentos necessários, conforme 

aponta Zacarias (2006)97. Inexiste, atualmente, estrutura física e humana para que se cumpra o 

estabelecido na Lei; o estudo do IPEA (2015) elenca os principais problemas existentes no 

cárcere que prejudicam a ressocialização do apenado.98 

• dificuldade de assegurar ao indivíduo, privado de liberdade, a condição de sujeito de 

direito; 

• ações, programas e projetos de caráter ressocializador geralmente são realizados de 

forma pontual; 

• falta de equidade no atendimento dos indivíduos privados de liberdade; 
• falta de critérios claros e procedimentos padronizados para os indivíduos integrarem 

aos programas de ressocialização; 

• ausência de uma política consistente de educação, trabalho, formação e capacitação 

profissional e geração de empregos no sistema penitenciário. A maior parte das ações é 

desenvolvida de forma precária, sem recursos materiais e em espaços improvisados; 

• faltam de condições de trabalho para técnicos que atuam no sistema penitenciário. A 

atuação de técnicos, por exemplo, assistentes sociais e psicólogos, quase sempre se limita 

a responder demandas protocolares imediatas exigidas pelo Poder Judiciário. A maior 

parte do tempo desses profissionais acaba destinada a participar de comissões técnicas 

de avaliação, bem como de exames criminológicos desconsiderando, na verdade, as 

principais demandas sociais e psicológicas apresentadas pelos internos; 

• falta de assistência jurídica; 

• falta de interesse dos agentes penitenciários e outros operadores da execução penal na 

ressocialização; 
• não diferenciação dos detentos por tipo penal e condição no processo criminal 

(provisório e condenado, fechado, semiaberto e aberto); 

• distanciamento entre o cárcere e a sociedade. Fragilidade, ou mesmo inexistência de 

conselhos de comunidade; 

• falta de programas que incluam a participação das famílias dos presos e internos. 

 
Os problemas são tão extensos que a LEP, apesar de trinta anos de existência, não passa 

apenas de uma "carta de intenção", conforme afirma Benigno Núñez (2018)99. Intenção, pois, 

a teoria aplicada na prática teria a capacidade de mudar a realidade de todo o sistema 

penitenciário brasileiro.100 Existem, portanto, falhas que geram a revolta dos próprios apenados, 

visto o colapso atual do nosso sistema prisional, uma verdadeira bomba-relógio prestes a 

explodir.101 

Nessa linha de raciocínio, Juarez Cirino dos Santos (2011) entende:102 
 
 

97 ZACARIAS, André Eduardo de Carvalho. Execução Penal Comentada. 2 ed. São Paulo: Tend Ler, 2006. p. 35. 
98 ANDRADE, Carla Coelho de; OLIVEIRA JÚNIOR, Almir de; BRAGA, Alessandra de Almeida; JAKOB, André 

Codo; ARAÚJO, Tatiana Daré. O DESAFIO DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO: UMA PESQUISA 

EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. Brasília: Ipea, 2015.p. 42-43. 
99 NÚNEZ, Benigno. A realidade do sistema prisional brasileiro. Brasil Escola. Disponível em: 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/brasil/a-realidade-sistema-prisional-brasileiro.htm. Acesso em:01/06/2022. 
100 ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A CUSTOSA QUESTÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA E AS 
INVERDADES CONVENIENTES: the brazilian problematic issue of its prison system and its convenient 

deceit. Revista Cej, Brasília, v. 73, n. 1, 2017, p.76. 
101 PRUDENTE, Neemias. Sistema prisional brasileiro: desafios e soluções. JusBrasil, 2013. Disponível em: 

https://neemiasprudente.jusbrasil.com.br/artigos/121942832/sistema-prisional-brasileiro-desafios-e-solucoes. 

Acesso em: 05/04/2022. 
102 AEN. “Sistema penal precisa ser reduzido”. AEN, 10 jun. 2011. Disponível em: 
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(...) os objetivos do sistema prisional de ressocialização e correção estão fracassando há 

200 anos, e muito pouco está sendo feito para mudar a situação. Prisão nenhuma cumpre 

estes objetivos, no mundo todo. O problema se soma ao fato de que não há políticas 

efetivas de tratamento dos presos e dos egressos. Fora da prisão, o preso perde o emprego 
e os laços afetivos. Dentro da prisão, há a prisionalização, quando o sujeito, tratado como 

criminoso, aprende a agir como um. Ele desaprende as normas do convívio social para 

aprender as regras da sobrevivência na prisão, ou seja, a violência e a malandragem. 

Sendo assim, quando retorna para a sociedade e encontra as mesmas condições anteriores, 

vem à reincidência. A prisão garante a desigualdade social em uma sociedade desigual, 

até porque pune apenas os miseráveis. Por isso defendo o desenvolvimento de políticas 

que valorizem o emprego, a moradia, a saúde, a educação dos egressos. A criminologia 

mostra que não existe resposta para o crime sem políticas sociais capazes de construir 

uma democracia real, que oportunizem aos egressos condições de vida (...). 

 

Logo, parece-nos que não foram feitos significativos progressos com relação à 

ressocialização do preso, bem como não existem investimentos por parte do governo brasileiro, 

além da existência de uma má gestão de recursos nas áreas de cidadania, política e justiça, visto 

que não precisamos da criação de mais presídios e sim descobrir e entender como aplicar 

medidas de diminuição do encarceramento em massa, através da ressocialização do apenado, 

tentando-se diminuir também o número alto de reincidentes.103 

Atualmente, de acordo com o relatório de julho a dezembro de 2019 do DEPEN, a 

população carcerária brasileira majoritariamente é composta por homens, pardos, de 18 a 24 

anos, com ensino fundamental incompleto e cumprindo pena privativa de liberdade de 4 a 8 

anos por crimes predominantemente relacionados com roubo qualificado e tráfico de drogas.104 

Dados do INFOPEN (2016) também demonstram que 51% dos encarcerados não 

possuía ensino fundamental completo. Acerca do trabalho, 75% da população prisional em 

atividade laboral não recebe remuneração ou recebe menos que 3/4 do salário mínimo 

mensal.105 

Em 2019 foi divulgada uma matéria no G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da 

Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP) e com o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, que revelou que aproximadamente um em cada cinco presos (18,9%) trabalha hoje no 

país. Com relação aos presos que estudam, o índice é ainda menor: 12,6%. 106 

 

 

 

 

 

http://www.historico.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=54455. Acesso em: 02/06/2022. 
103 ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A CUSTOSA QUESTÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA E AS 

INVERDADES CONVENIENTES: the brazilian problematic issue of its prison system and its convenient 

deceit. Revista Cej, Brasília, v. 73, n. 1, 2017, p.78. 
104 DEPEN. Relatório Analítico, junho-dezembro de 2019. DEPEN, 2019. Disponível em: 
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/br/br. Acesso em: 02/06/2022. 
105 DEPEN. Levantamento Nacional de informações penitenciárias. Ministério da Justiça e da Segurança Pública 

DEPEN, 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/infopen-levantamento.pdf. Acesso em:02/06/2022. 
106 VELASCO, Clara, et al. Menos de 1/5 dos presos trabalha no Brasil; 1 em cada 8 estuda. G1, 26 abr. 2019. 

Disponível em: https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/04/26/menos-de-15-do-presos-trabalha-no- 

brasil-1-em-cada-8-estuda.ghtml. Acesso em: 09/05/2022. 
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A seguir, o infográfico realiza um comparativo total dos presos que estudam e trabalham 

no Brasil107: 

 
Figura 7- Infográfico de ressocialização dos apenados no Brasil108. 

 

 

Fonte:G1 

 

 
Logo, no momento em que o encarcerado no Brasil volta para a sociedade, ele enfrenta 

diversas dificuldades, uma vez que possui precárias oportunidades para emprego, assim como 

para moradia, além de se deparar com a falta de assistência básica para seu o retorno social. 

Ademais, a nossa sociedade também é excludente, uma vez que existem preconceitos com o 

egresso. 

Nas palavras de Irene B. Mukad (2013)109: 
 

A opinião dominante é de que não é possível reabilitar o condenado ao convívio social, 

aplicando-se lhe um isolamento que não é natural, que lhe traz, pelo tipo de vida a que 

obriga, repercussões negativas em seu físico e psiquismo, tornando-o mais antissocial, 

por não lhe proporcionar uma existência racional e normal, levando-o a uma 

despersonalização incompatível com a vida em liberdade. 

 

 

 

107 VELASCO, Clara. et al. Menos de 1/5 dos presos trabalha no Brasil; 1 em cada 8 estuda. G1, 26 abr. 2019. 

Disponível em: https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/04/26/menos-de-15-do-presos-trabalha-no- 

brasil-1-em-cada-8-estuda.ghtml. Acesso em: 09/05/2022. 
108 VELASCO, Clara. et al. Menos de 1/5 dos presos trabalha no Brasil; 1 em cada 8 estuda. G1, 26 abr. 2019. 

Disponível em: https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/04/26/menos-de-15-do-presos-trabalha-no- 

brasil-1-em-cada-8-estuda.ghtml. Acesso em: 09/05/2022. 
109 MESSA, Ana F. Prisão e liberdade. 2 ed. São Paulo:Editora Saraiva, 2013.p.29. 
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Portanto, vivemos um período histórico no Brasil em que convivemos com uma questão 

social gravíssima acerca da criminalidade e da reincidência penal110. 

A vista disso, o sistema prisional brasileiro gera mais delinquentes, já que a violência 

interna contribui para a geração de ex-dententos qualificados para a prática de novos 

delitos.111 

Ademais, Paixão (1991) já afirmava112: “E o que esperar da segregação de internos 

ociosos e incapacitados, por uma longa história de encarceramento e marginalidade para o 

convívio na sociedade civil, de quem são objetos de suspeita e discriminação, se não a 

reincidência no crime”? 

É necessário, portanto, que os estabelecimentos prisionais brasileiros consigam atingir 

os padrões mínimos apresentados na Lei, pois, atualmente, estão fadados a um processo 

dessocializador, de marginalização e de violência, ocasionando o aumento de periculosidade e 

reincidência.113 

Em relação à reincidência, seu conceito está previsto nos artigos 63 e 64 do Código 

Penal Brasileiro114: 

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de 

transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por 

crime anterior. 

Art. 64 - Para efeito de reincidência - Não prevalece a condenação anterior, se entre a 

data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período 
de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do 

livramento condicional, se não ocorrer revogação; II - Não se consideram os crimes 

militares próprios e políticos. 

 

Existem quatro tipos de reincidência, conforme De Almeida (2018), fator que colabora 

para que os estudos acerca da reincidência criminal no Brasil possuam discordâncias com relação 

aos seus percentuais quantitativos 115: 

 

 
 

110 ANDRADE, Carla Coelho de. et alt. O desafio da reintegração social do preso: uma pesquisa em estabelecimentos 

prisionais. Brasília: Ipea, 2015. p.42-43. 
111 ALCANTARA, Jesseir Coelho de. Presídios: escolas de crime. Polícia Civil Estado de Goiás, 22 jul. 2015. 

Disponível em: https://www.policiacivil.go.gov.br/artigos/presidios-escolas-de-crime.html. Acesso em:31/05/2022. 
112 PAIXÃO, Antônio Luiz. Recuperar ou punir? Como o Estado trata o criminoso. São Paulo, Cortez, 1991. 
p.10. 
113 ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A CUSTOSA QUESTÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA E AS 

INVERDADES CONVENIENTES: the brazilian problematic issue of its prison system and its 26 onveniente 

deceit. Revista Cej, Brasília, v. 73, n. 1, 2017. p.77. 
114 BRASIL, Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em:31/05/2022. 
115 ALMEIDA, Vinicius de. Carreiras criminais, continuidade heterotípica e genocídio: os problemas estatísticos e 

estruturais da reincidência no Brasil. Ibccrim, 30 abr. 2018. Disponível em: 

https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/6870/. Acesso em: 09/05/2022. 
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1. a reincidência genérica; 

2. a reincidência legal, pela condenação judicial por novo crime até cinco anos após 

a extinção da pena anterior; 

3. a reincidência penitenciária, quando um egresso retorna ao sistema 

penitenciário; 

4. reincidência criminal, quando há mais de uma condenação. 

 
Ademais, Vinicius de Almeida pondera que a reincidência não necessita ocorrer de uma 

maneira específica e a própria especialização do crime atrapalha a compreensão destes 

dados116: 

Os egressos são devolvidos ao livre convívio na sociedade com possibilidades de 

convivência para além da atividade criminal extremamente reduzidas, restando-lhes a 

tendência de especialização e agravamento violento de suas carreiras criminais. E ao 

passo em que se agrava violentamente a carreira, menores são as chances dessa atividade 
ser percebida pelo sistema de justiça criminal, fechando assim um ciclo perfeito de 

perversidade e cinismo: piora-se a condição social dos egressos, lança-se os mesmos em 

carreiras mais graves e violentas; e dada a absoluta incapacidade de perceber-se 

formalmente as consequências trágicas da intervenção, assume-se que esses foram 

“ressocializados” e estão, finalmente, livres da reincidência. 

 

Para intentar solucionar a escassez de investimentos e a falta de políticas públicas para 

resolver os problemas expostos, entidades como a Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC)117buscam cumprir o papel de ressocializador dos apenados no Brasil.118 

A APAC segue a filosofia de Jean-Jacques Rousseau: “O homem nasce bom e a 

sociedade o corrompe”. Consideram como uma obrigação da sociedade com o apenado que lhe 

seja dada a oportunidade de poder se recuperar.119 

O método baseia-se em uma terapia correcional fundamentalmente constituída por 

doze elementos principais: família; mérito; presença da comunidade; assistência jurídica; 

valorização humana; ajuda mútua; religiosidade cristã; assistência à saúde; a jornada de 

libertação com cristo; serviço voluntário; trabalho; a espiritualidade e a importância de se fazer 

a experiência de Deus. 

 

 
 

116 ALMEIDA, Vinicius de. Carreiras criminais, continuidade heterotípica e genocídio: os problemas estatísticos e 

estruturais da reincidência no Brasil. Ibccrim: 30 abr. 2018. Disponível em: 

https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/6870/. Acesso em: 09/05/2022. 
117 APAC é uma organização sem fins lucrativos cuja finalidade é recuperar os presos, proteger a sociedade, socorrer 

as vítimas e promover a justiça restaurativa. 
118 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. O método APAC como alternativa de ressocialização do preso, 
à luz da dignidade da pessoa humana. JusBrasil, 2017. Disponível em: 

https://claudiamaraviegas.jusbrasil.com.br/artigos/519790872/o-metodo-apac-como-alternativa-de-ressocializacao 

do-preso-a-luz-da-dignidade-da-pessoa 

humana#:~:text=O%20m%C3%A9todo%20desenvolvido%20pela%20APAC,de%20seu%20passado%20na%20pri 
s%C3%A3o. Acesso em:10/05/2022. 
119 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. O método APAC como alternativa de ressocialização do preso, à luz 

da dignidade da pessoa humana. JusBrasil, 2017. Disponível em: 
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O Estado de Minas Gerais é a região com mais investimento na metodologia apaqueana, 

com destaque para a APAC pioneira, localizada na cidade de Itaúna/MG. De acordo com o 

divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em sua cartilha do programa novos rumos 

de 2018, foi estimado que a reincidência entre os egressos das unidades APAC gire em torno 

de 15%.120 

O funcionamento engloba três tipos de regime, assim como ocorre no sistema 

tradicional, sendo os regimes fechado, semiaberto e aberto. Uma das diferenças primordiais 

está diretamente ligada à justiça restaurativa, com foco na valorização humana, iniciando-se 

que os detentos não são tratados como prisioneiros, mas sim como “recuperandos”, sendo 

chamados pelo seu próprio nome.121 

Seus métodos psicopedagógicos e palestras ajudam o reeducando a identificar os 

próprios anseios, projetos de vida e as causas que o levaram à criminalidade.122A APAC 

também promove programas e disponibiliza espaços para ressocialização, como por 

exemplo123: 

a) oficinas de laborterapia; 

b) bibliotecas; 

c) encontros e atividades religiosas, 

d) criação das unidades, a partir de uma escolha da comunidade local; 

e) participação da comunidade, por meio de trabalho voluntario; 
f) ambiente de ajuda recíproca, respeito e solidariedade, com os próprios 

recuperandos cuidando das chaves, da segurança, da cantina, da farmácia, etc. 

g) trabalho obrigatório com diferentes objetivos: resgate de valores e da autoestima, 

h) no regime fechado; profissionalização, 

i) no semiaberto; inserção social, 

j) no regime aberto; A religiosidade, sem imposição de credos, como forma de 

provocar a adoção de uma nova filosofia de vida, por meio da interiorização de valores; 

k) assistência jurídica; 
l) assistência à saúde e alfabetização obrigatória. 

 
Através dos Centros de Ressocialização, a APAC consegue oferecer aos seus apenados, 

independentemente do regime, condições dignas no cumprimento da pena, existindo pavilhões 

separados para cada tipo de pena, aplicando-se o sistema progressivo enquadrado na LEP124. 

 

120 TJMG.CARTILHA MARÇO – 2018.Disponível em: https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e- 

programas/programa-novos-rumos.htm#.YqigHHbMKUk. Acesso em:09/05/2022. 
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122 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. O método APAC como alternativa de ressocialização do preso, à luz 

da dignidade da pessoa humana. JusBrasil, 2017. Disponível em: 
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Diferentemente do sistema carcerário comum, que atualmente não consegue promover 

trabalho profissionalizante que possa ser útil ao recuperando após cumprida sua sanção, a 

APAC oferece oficinas de laborterapia, cursos de capacitação e treinamentos. Cita-se de 

exemplo a APAC de Santa Luzia, onde o recuperando, além de estudar, consegue escolher sua 

profissão através dos diversos cursos disponibilizados. Essa oferta estimula e incentiva os 

presos, além de encaminhar os mesmos para estudos de formação em estabelecimentos da 

comarca em que residem, sempre com o objetivo de reintegração na sociedade, próximo de seu 

núcleo familiar125. 

Porém, o modelo APAC abriga uma parcela muito pequena de presos, se comparado 

ao sistema prisional público, podendo facilmente gerir e ocultar seus próprios problemas, visto 

que o sistema seleciona indivíduos com uma menor periculosidade. Portanto, questiona-se 

acerca da confiabilidade dos dados informados por essa instituição de baixa reincidência.126 

Já na Justiça Restaurativa, ainda muito inicial no Brasil, tenta-se que ofensor e ofendido 

dialoguem, demonstrando e refletindo sobre suas ideias e sentimentos127. Essa prática tem 

como objetivo responsabilizar aqueles que geraram o evento danoso, de uma forma em que se 

crie um equilíbrio de poder entre vítima e ofensor, não eximindo a responsabilização no 

processo criminal que ocorrerá paralelamente. De acordo com o coordenador técnico do 

Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa – NUJURES, Júlio Cesar Melo128: 

A Justiça Restaurativa vai ter um olhar diferenciado. Ela vai atuar sobre três aspectos 

principais: a vítima, que tem um protagonismo dentro do processo, o ofensor, que será 
responsabilizado pelo ato que cometeu, e a comunidade. Então tudo isso é incluído no 

processo. 

 

 
 

da dignidade da pessoa humana. JusBrasil, 2017. Disponível em: 

https://claudiamaraviegas.jusbrasil.com.br/artigos/519790872/o-metodo-apac-como-alternativa-de-ressocializacao 

do-preso-a-luz-da-dignidade-da-pessoa 

humana#:~:text=O%20m%C3%A9todo%20desenvolvido%20pela%20APAC,de%20seu%20passado%20na%20pri 

s%C3%A3o. Acesso em:10/05/2022. 
125 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. O método APAC como alternativa de ressocialização do preso, à luz 

da dignidade da pessoa humana. JusBrasil, 2017. Disponível em: 

https://claudiamaraviegas.jusbrasil.com.br/artigos/519790872/o-metodo-apac-como-alternativa-de-ressocializacao 

do-preso-a-luz-da-dignidade-da-pessoa 
humana#:~:text=O%20m%C3%A9todo%20desenvolvido%20pela%20APAC,de%20seu%20passado%20na%20pri 

s%C3%A3o. Acesso em:10/05/2022. 
126 PARREIRAS, Núbio Mendes. Experiências mineiras de problemas do método APAC. Canal Ciências Criminais, 

03 out. 2019. Disponível em: https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/764596905/experiencias- 

mineiras-de-problemas-do-metodo- 

apac#:~:text=No%20mais%2C%20para%20al%C3%A9m%20de,inclusive%2C%20vasta%20cobertura%20da%20 

m%C3%ADdia%20%E2%80%93. Acesso em:31/05/2022 
127 TJDFT. Justiça restaurativa: entenda conceitos e objetivos. TJDFT, mai. 2019. Disponível em: 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/maio/justica-restaurativa-entenda-os-conceitos-e- 

objetivos#:~:text=O%20objetivo%20de%20todas%20as,desvalor%20que%20o%20crime%20provoca. Acesso em: 

31/05/2022 
128 TJDFT. Justiça restaurativa: entenda conceitos e objetivos. TJDFT, mai. 2019. Disponível em: 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/maio/justica-restaurativa-entenda-os-conceitos-e- 

objetivos#:~:text=O%20objetivo%20de%20todas%20as,desvalor%20que%20o%20crime%20provoca. Acesso em: 

31/05/2022 

http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/maio/justica-restaurativa-entenda-os-conceitos-e-
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/maio/justica-restaurativa-entenda-os-conceitos-e-
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/maio/justica-restaurativa-entenda-os-conceitos-e-
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/maio/justica-restaurativa-entenda-os-conceitos-e-
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2019/maio/justica-restaurativa-entenda-os-conceitos-e-


30  

Acredita-se que a justiça restaurativa, através de seus métodos, possa efetivamente 

contribuir ao acesso efetivo à Justiça, pacificação social e prevenção da violência129. No Rio 

Grande do Sul, já se atendem diversos tipos de crimes, incluindo os considerados “graves” ou 

“violentos”, como crimes de tentativa de homicídio, estupro, roubo, tráfico de drogas, uma vez 

que seu objetivo principal é a tomada de providências para prevenir a recorrência do dano130. 

Logo, percebemos que o sistema carcerário brasileiro necessita de uma extensa 

reforma.131No Maranhão, por exemplo, visando à resolução de problemas existentes, foi criado, 

em 2015, pelo governo do Estado, o Programa de Gestão Penitenciária (GESPEN), um 

programa de gestão que prioriza a segurança interna e externa dos estabelecimentos prisionais 

e desenvolve a humanização dos segmentos envolvidos, priorizando a segurança, o 

atendimento, a administração e a modernização dos presídios. 132 

Com seus resultados, a capital do Estado do Maranhão, São Luís, registrou uma redução 

da sua taxa de ocupação dos presídios, e não faz mais parte da lista das 50 cidades mais 

violentas do mundo desde 2017 . Tal programa proporcionou, além do reforço em segurança 

nas penitenciarias do Estado, a promoção da modernização e treinamento contínuos dos seus 

agentes, o desenvolvimento de atividades educacionais, como a alfabetização, escolarização 

com o ensino fundamental, médio e superior, além de cursos técnicos e profissionalizantes e a 

iniciativa Remição pela Leitura.133 

Os resultados são visíveis, visto que no Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 93,75% foram os internos inscritos para o exame 

em relação a 2018, além do Enem com 111%. Já em relação à qualificação dos detentos em 

cursos técnicos, houve um crescimento de 222%. De acordo com o levantamento do DEPEN 

(2021), o sistema prisional do Maranhão alcançou o 1º lugar a nível nacional no percentual de 
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Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) inseridas em atividades de educação e trabalho no 

primeiro semestre de 2021.134 

O investimento realizado pelo Estado do Maranhão é referência no Brasil, visto que 

para realmente mudar o cenário brasileiro do sistema carcerário, iniciativas com uma boa 

gestão, como essa apresentada, que alcançam a ordem, disciplina e ao mesmo tempo, 

humanizam o cárcere, contribuem para uma prisão segura, capaz de ressocializar aqueles que 

por ela passam.135 

Por fim, verifica-se que as condições humanitárias, de acesso à educação e ao trabalho, 

elevam a dignidade do condenado, fomentando a possibilidade, após o cumprimento da pena, 

do seu retorno para a sociedade, possibilitando sua vivência de forma digna e honesta, 

respeitando o próximo e fazendo parte da sociedade136. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho analisou, através de um estudo comparativo entre o Brasil e o Japão, os 

motivos pelos quais o Brasil, além de encarcerar mais apenados, possui um maior índice de 

reincidência criminal do que o Japão. 

Primeiramente, verificaram-se as diferenças evidentes que favorecem a prática delitiva 

no Brasil, dada a problemática da baixa escolaridade e o fator da desigualdade social. Ademais, 

o Japão estabeleceu políticas criminais enfatizadas em reabilitar e ressocializar o apenado a 

partir do coletivismo e da responsabilidade comunitária, através um controle social, maior do 

que o do próprio Estado. 

Já no Brasil, não se consegue alcançar o objetivo ressocializador da pena, visto que o 

encarceramento não resolve o reingresso. Diferentemente do Japão, o Brasil não possui as 

políticas de ressocialização e reingresso efetivas que combatam problemas socioeconômicos, 

como a falta de emprego, falta de profissionalização, de moradia, de saúde e de educação. O 

apenado no Brasil é fruto de desigualdade social, que não oportuniza aos egressos condições 

mínimas substanciais de vida. 

Concluiu-se, portanto, que o Japão possui uma maior efetividade referente às ações que 

levam à ressocialização do preso e à diminuição do reingresso, visto que são uma nação que 
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entende a violência como um problema de saúde pública, devendo ser analisada suas causas e 

formas de preveni-la. 

As penitenciárias japonesas, também, em sua maioria, conseguiram criar um ambiente 

confortável, seguro, educacional, terapêutico, envolto pela comunidade, com políticas testadas 

que previnem a violência, enfrentando as condições sociais e econômicas que produzem a 

criminalidade. Entendeu-se que no momento em que os infratores reabilitados conseguem 

retornar à sociedade, escolarizados, profissionalizados e com uma assistência social voltada 

aos requisitos mínimos de subsistência, eles se tornam novamente contribuintes e a sociedade 

é poupada dos custos do crime. 

As possibilidades de aplicação do método japonês no Brasil são concretas, desde que 

exista, por parte do governo brasileiro, investimento público para solucionar os problemas 

sociais, como a baixa instrução e a falta de oportunidades de trabalho, além do cumprimento 

do descrito na LEP. No momento em que essas medidas forem atingidas, refletirão diretamente 

na melhoria da segurança e da qualidade de vida da sociedade como um todo e oportunizarão 

também a ressocialização dos detentos que poderão, finalmente, reinserirem-se na sociedade 

de forma produtiva. 
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