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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico propõe fomentar o estudo qualitativo sobre o atual 
sistema prisional frente ao princípio dos direitos humanos sob a luz da legislação e 
jurisprudência nacional. O método utilizado na elaboração da monografia é de 
compilação ou bibliográfico, que consiste na exposição de pensamento de vários 
autores que escreveram sobre o tem escolhido. Assim sendo, pondera-se que este 
trabalho foi sistematizado de forma didática, em três partes. O primeiro capítulo 
analisa o surgimento das penas, sua evolução, bem como será abordado acerca do 
surgimento das penas e ainda sobre os sistemas penitenciários utilizados para 
cumprimento dessas penas. O segundo capítulo pretende explorar o sistema prisional 
brasileiro, com suas características, bem como a aplicação da pena privativa de 
liberdade e o funcionamento da Lei De Execução Penal no Brasil. O terceiro capítulo 
trata sobre as dificuldades encontradas no sistema prisional brasileiro, a violação da 
dignidade humana apesar do princípio da humanidade e dos Pactos firmados em San 
Jose da Costa Rica e ainda a ressocialização dos apenados após o cumprimento de 
sua pena. Almeja colaborar, para a melhor compreensão do tema abordado, visto que 
este é de suma importância na nossa Jurisprudência e também na legislação nacional. 
 
Palavras chave: Sistema Prisional; Direitos Humanos; Jurisprudência e legislação 
nacional. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho monográfico propõe fomentar o estudo qualitativo 

sobre o atual sistema prisional frente ao princípio dos direitos humanos sob a luz da 

legislação e jurisprudência nacional. Mesmo se tratando de um tema de grande 

conhecimento, é importante trazer a realidade em que se encontra o sistema 

penitenciário, especificando a falta de aplicabilidade do princípio da humanidade.  

 

O método utilizado na elaboração da monografia é de compilação ou 

bibliográfico, que consiste na exposição de pensamento de vários autores que 

escreveram sobre o tem escolhido. Desenvolvendo-se uma pesquisa bibliográfica, 

utilizando-se como apoio e base de contribuições de diversos autores sobre o assunto 

em questão, por meio de consulta a livros periódicos. Assim sendo, pondera-se que 

este trabalho foi sistematizado de forma didática, em três partes. 

 

  O primeiro capítulo analisa o surgimento das penas, sua evolução, bem 

como o surgimento das penas e ainda sobre os sistemas penitenciários utilizados para 

cumprimento dessas penas. O segundo capítulo pretende explorar o sistema prisional 

brasileiro, com suas características, bem como a aplicação da pena privativa de 

liberdade e o funcionamento da Lei De Execução Penal no Brasil. O terceiro capítulo 

trata sobre as dificuldades encontradas no sistema prisional brasileiro, e a violação da 

dignidade humana apesar do princípio da humanidade e dos Pactos firmados em San 

Jose da Costa Rica. 

 

Por fim, a pesquisa a ser desenvolvida almeja colaborar, para a melhor 

compreensão do tema abordado, visto que este é de suma importância na nossa 

Jurisprudência e também na legislação nacional, indicando observações doutrinárias 

e jurisprudenciais relevantes para os critérios que devem ser aplicados quando do 

confronto judicial do tema.  



 

 

CAPÍTULO I – DAS PENAS 

 

Neste capítulo será analisado o surgimento das penas, sua evolução, bem 

como será abordado acerca do surgimento das penas e ainda sobre os sistemas 

penitenciários utilizados para cumprimento dessas penas.  

 
1.1 Surgimento e Evolução das Penas 

 
A expressão pena é derivada da sentença proferida pelo juiz, vez que na 

antiguidade os juízes utilizavam penas umidificadas em tinta para escrever as 

sentenças e assim determinar a pena a ser cumprida pelo condenado. A pena era 

inicialmente considerada como uma sequência de ações motivadas por vingança, pois 

naquela época as pessoas eram dominadas exclusivamente pelo instinto, sendo 

comum a vingança e deixando de existir qualquer preocupação com a agressão 

sofrida e muito menos possuíam noção de justiça. (SHECAIRA; CORREIA, 2002) 

 

Já para Damásio E. de Jesus, pena “é a sanção aflitiva imposta pelo 

Estado, mediante ação penal, ao autor de uma infração penal, como retribuição de 

seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos 

delitos”, ou seja, a punição que ocorrerá ao infrator é o que denomina como pena. 

(JESUS, 2000, p.457) 

 

Segundo Ferreira, “Pena é a punição imposta ao contraventor ou 

delinquente, em processo judicial de instrução contraditória, em decorrência de crime 

ou contravenção que tenha cometido com o fim de exemplá-lo e evitar a prática de 

novas infrações”, nesse sentido, pena é a consequências dada ao infrator após 

condenação em processo judicial. (FERREIRA, 2002, p.1070) 

 

Sebastian Soler afirma que a pena é uma retribuição do ato ilícito cometido 

pelo infrator: “pena é uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, através da ação penal 

ao autor de uma infração (penal), como retribuição de seu ato ilícito, consistente na 

diminuição de um bem jurídico e cujo fim é evitar novos delitos.” (SOLER, 2011, p. 

232) 

 
O Estado possui o direito completo de punir por ser considerado como um 

ente possuidor de soberania, ius puniendi, e por esse motivo trata-se de manifestação 

http://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/princIpio-dignidade-humana-sua-efetivacao-sistema-prisional-brasileiro.htm#capitulo_1.1
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de poder soberano, direito único e indivisível. Atualmente a pena de privativa de 

liberdade é a mais utilizada nas legislações brasileiras, no entanto, o sistema prisional 

brasileiro é extremamente questionado por sua precariedade e ineficácia. Rogério 

Greco acerca da origem das penas, afirma que: 

 

Na verdade a primeira pena a ser aplicada na história da humanidade 
ocorreu ainda no paraíso, quando após ser induzida pela serpente, 
Eva, além de comer do fruto proibido, fez também com que Adão 
comesse, razão pela qual, além de serem aplicadas outras sanções, 
foram expulsos do jardim do Éden. (GRECO, 2010, p.462) 

 
Ainda relata Júlio Fabbrini Mirabete com relação a pena de prisão que a 

mesma é considerada como “degradação, destruidora da personalidade humana e 

incremento à criminalidade por imitação e contágio moral” (MIRABETE, 2006, p. 245). 

Dessa maneira, observa-se que ao longo do tempo foram criadas diversas leis para o 

objetivo de demonstrar como e quais as penalidades que deveram ser impostas pelas 

infrações praticadas. A pena no entendimento dos doutrinadores está estabelecida 

em três fases tais como: vingança privada, vingança divina e vingança pública.  

 

A vingança privada era considerada como o sentimento de vingança, sendo 

que era prevalecida a lei do mais forte. Segundo o entendimento de Shecaira e Corrêa 

Junior anteriormente a Lei de Talião era o que prevalecia e tinha como lema “olho por 

olho, dente por dente”, sendo que a penalidade a ser aplicada seria igual ao crime 

praticado. (SHECAIRA; CORREIA, 2002, p; 24) 

 

Com relação à vingança divina tem relação com o Direito Canônico que 

teve seu surgimento devido a Igreja Católica, no entendimento de Cezar Roberto 

Bitencourt analisa que: 

 
Contribuiu consideravelmente para com o surgimento da prisão 
moderna, especialmente no que se refere às primeiras idéias sobre a 
reforma do delinquente. Precisamente do vocábulo “penitência” de 
estreita vinculação com o Direito Canônico, surgiram as palavras 
“penitenciário” e “penitenciária”. Essa influência veio completar-se com 
o predomínio que os conceitos teológicos-morais tiveram, até o século 
XVIII, no direito penal, já que se considerava que o crime era um 
pecado contra as leis humanas e divinas. (BITTENCOURT, 2011, p. 
35) 

 
No entanto, pode observar o surgimento de uma maneira para que ocorra 

a humanização e a espiritualização acerca das penas que vão ser aplicadas, podendo 
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notar a presença do cristianismo, da mesma forma independente dos métodos 

utilizados para a humanização com relação às penas, mas essas consideradas cruéis, 

pois eram utilizadas como meio de penalidade as torturas, que de tão violentas 

levavam a morte dos apenados. (SHECAIRA; CORREIA, 2002, p. 84) 

 
Já com relação à vingança pública, esta corresponde ao modo como o 

Estado traz para ele a responsabilidade de como e quais penalidades serão aplicadas 

para os infratores que cometerem condutas consideradas como crimes. Essa atitude 

do Estado é caracterizada como a manutenção dele como soberano, e ainda, 

mantendo um caráter preventivo e ainda a ideia de ressocialização, e retribuição com 

relação ao Direito Penal Brasileiro. (NUNES, 2009, p. 76) 

 
Observa-se de certa forma, que ao longo do tempo até mais ou menos o 

século XVIII, as penas que eram aplicadas possuíam uma importante característica, 

pois a forma em que as penas eram cumpridas envolvia a corpo do agente que sofria 

por cada crime por ele praticado e pela gravidade do mesmo. No entanto, o 

doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete relata que: 

 
A pena de prisão teve sua origem nos mosteiros da Idade Média, como 
punição aos monges ou clérigos faltosos, fazendo com que 
recolhessem às suas celas para se dedicarem, em silêncio, à 
meditação e se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se 
assim com Deus. (MIRABETE, 2006, p. 234) 

 
No decorrer do tempo as penas passaram as mais preocupadas com a 

humanização dos apenados. Em alguns países possui a pena de morte, já outros são 

contrários a essa modalidade de pena, mas a maioria exclui aquelas penas corporais 

e torturas, sendo considerados como uma evolução das penas no Direito Penal, sendo 

refletido consideravelmente na ideia de fazer com o condenado seja recuperado e 

ressocializado na sociedade após cumprir sua pena. (WACQUANT, 2001, p. 65) 

 

Podemos classificar as penas como uma finalidade, retributiva, preventiva 

e de readaptação social, sendo que a retributiva é aquela que corresponde à privação 

da liberdade do condenado, ou até mesmo sendo fixada uma multa. No entendimento 

da sociedade essa seria uma melhor forma para que o condenado compense o que 

praticou, mas não deixando de ser privado da liberdade, se nada disso ocorrer para a 

sociedade consideraria que o crime ficou impune. (WACQUANT, 2001, p. 89) 
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Com relação à finalidade da prevenção, esta corresponde a uma maneira 

utilizada como exemplo ao apenado de modo a intimida-los, para que aqueles que 

praticam condutas sejam elas idênticas, vejam punição e evite praticar crimes. No 

entanto, a Readaptação Social tem o objetivo principal de fazer com que o apenado 

deixe de ter um caráter criminoso, deixe de praticar crimes no sentido geral, e para 

que não volte a praticar crimes, e ainda, é importante ressaltar que o apenado volte 

para a sociedade, seja respeitado e tenha oportunidades para sua reintegração. 

(THUMS, 2006, p. 90) 

 
Possuem três teorias que melhor explicam acerca da finalidade das penas, 

sendo elas: Teoria absoluta ou da retribuição, teoria relativa, finalista, utilitária, ou da 

prevenção e teoria mista, eclética, intermediária ou conciliatória. Essas teorias 

possuem diversos entendimentos de doutrinadores e ainda sendo defendidas por 

filósofos. (BITENCOURT, 2000, p. 65) 

 
A Teoria absoluta ou retribuição está relacionada com a forma de retribuir 

o mal injusto sem se importar de forma alguma com a modalidade de readaptação 

social do apenado, essa teoria é defendida por Emmanuel Kant e George Wilhelm 

Friedrich Hegel. No entendimento de Fernando Capez acerca dessa teoria ele relata 

que: “a finalidade da pena é punir o autor de uma infração penal. A pena é a retribuição 

do mal injusto, praticado pelo criminoso, pelo mal justo previsto no ordenamento 

jurídico”. (CAPEZ, 2011, p. 385) 

 
Já as teorias relativas ou finalistas pode-se compreender a partir dos 

ensinamentos do doutrinador Rogério Greco que as penas foram criadas com o intuito 

de prevenir de imediato às práticas dos crimes. Dessa forma, se as penas são 

aplicadas devidamente a sociedade como um todo serão influenciadas para que não 

cometam infrações penais, ou ainda aqueles que já tenham cometido algum ato ilícito 

não venha a praticar novamente, mas essa teoria visa a ressocialização do apenado 

para que futuramente ele não pratique mais crime. (GRECO, 2010, p. 87) 

 
Tal teoria tem como defensor o alemão Von Liszt. Conforme o 

entendimento do doutrinador Mirabete acerca da teoria que: “dava-se à pena um fim 

exclusivamente prático, em especial o de prevenção. O crime não seria causa de 

pena, mas a ocasião para ser aplicada”. (LISZT, 2006, p. 517) 
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No entanto, a teoria mista, eclética, intermediária, conciliatória ou 

unificadora da pena refere-se a uma mistura das teorias anteriores tendo uma punição 

mais rigorosa para que a prática do crime seja prevenida de todas as formas, seja 

através da reeducação. Essa teoria está disposta no art. 59, caput, do Código Penal 

aduzindo: “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime”. (BRASIL, Código Penal, 1940) 

 

1.2 Origem das Prisões 

 

Desde a antiguidade a concepção de prisão já existia. Os habitantes da 

Roma antiga já eram advertidos pelos seus atos, pois naquela época a repreensão 

não se dava em prisões fechadas como nos dias de hoje, devido a falta de espaço 

físico suficiente, sendo estas punidas com castigos físicos. (FOUCAULT, 2003, p. 97) 

 

Antigamente o cárcere tinha como principal objetivo fazer com que algumas 

pessoas fossem recolhidas como forma de castigar elas pelos crimes por elas 

praticados. Somente depois foram surgindo os lugares adequados para que essas 

pessoas pudessem ser recolhidas na forma da lei. No mesmo sentido o doutrinador 

Leal relata que: 
 

No século XVI, começaram a aparecer na Europa prisões legais, 
destinadas a recolher mendigos, vagabundos, prostitutas e jovens 
delinquentes, os quais se multiplicaram principalmente nas cidades, 
mercê de uma série de problemas na agricultura e de uma acentuada 
crise na vida feudal. Em decorrência desse fenômeno e de sua 
repercussão nos índices de criminalidade, várias prisões foram 
construídas com o fim de segrega-los por um certo período, durante o 
qual, sob uma disciplina desmesuradamente rígida, era intentada sua 
emenda. (LEAL, 2001, p. 33) 

 

No decorrer do tempo, viu-se a importância de fazer com que as prisões 

pudessem dar aos condenados uma vida digna e que ali fossem estipuladas maneiras 

para que quando os apenados voltassem para a sociedade eles estivessem 

preparados, para que isso ocorresse deveriam criar programas de ressocialização 

para que o apenado pudesse ter acesso a sociedade ainda que ele estivesse preso. 

Desse modo, Michel Foucault entende que:  

 

No fim do século XVII e principio do século XIX se dá a passagem a 
uma penalidade de detenção, é verdade; e era coisa nova. Mas era na 
verdade abertura da penalidade a mecanismos de coerção já 
elaborados em outros lugares.Os “modelos” de detenção penal–Gand, 
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Gloucester, Walnut Street – marcam os primeiros pontos visíveis 
dessa transação, mais que inovações ou pontos de partida. A prisão, 
peça essencial no conjunto de punições, marca certamente um 
momento importante na historia da justiça penal: seu acesso à 
“humanidade”. (FOUCAULT, 2003, p. 195) 

 

No entendimento de Rogério Greco notamos a importância com relação à 

criação das penas, pois segundo ele a legislação vem evoluindo e adaptando as 

necessidades correspondentes a época, com o intuito de fazer com que as penas 

sejam cumpridas e aplicadas de acordo com o delito praticado. No entanto, podem-

se mencionar como exemplo as leis dos hebreus, concedida por Deus a Moisés; o 

Código de Hamurábi e de Manu. (GRECO, 2010, p. 56) 

 

1.3 Sistemas Penitenciários 

 

A doutrina enumera três tipos de sistemas penitenciários conhecidos como: 

sistema Filadélfia, sistema Auburn e ainda o sistema Progressivo. Desse modo, a que 

se falar que esses sistemas se referem ao modo de execução das penas de prisão. 

(FERREIRA, 2002, p. 85) 

 

O sistema conhecido como Filadélfia é aquele que faz referência a um 

isolamento onde o preso não poderá participar de nenhuma atividade, nem mesmo 

receber visitas, a única permissão é que ele poderá fazer a leitura da Bíblia. Os 

primeiros a serem presos e que fizerem parte desse sistema foram Walnut Street Jail 

e Wesstern Penitenciary, mas segundo o entendimento de Mirabete houve várias 

críticas acerca do referido sistema, pois não se via a ideia de que o preso seria 

readaptado socialmente. (MIRABETE, 2006, p. 54) 
 

 

Ainda sobre esse sistema Filadélfico, segundo o entendimento do 

doutrinador Cezar Roberto Bittencourt não se tratava de um sistema criado para trazer 

melhores condições as prisões nem mesmo a readaptação do preso, desse modo, 

relata que:  

 

O Sistema Filadélfico, em suas idéias fundamentais, não se encontra 
desvinculado das experiências promovidas na Europa a partir do 
século XVI. Segue as linhas fundamentais que os estabelecimentos 
holandeses e ingleses adotaram. Também apanhou parte das idéias 
de Beccaria, Howard e Bentham, assim como os conceitos religiosos 
aplicados pelo direito canônico. 
[...] 
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As características essenciais dessa forma de purgar apena 
fundamentam-se no isolamento celular dos intervalos, na obrigação 
estrita do silêncio, na meditação e na oração. Esse sistema reduzia 
drasticamente os gastos com vigilância, e a segregação individual 
impedia a possibilidade de introduzir uma organização do tipo 
industrial nas prisões. (BITTENCOURT, 2011, p. 234) 

 
Já o chamado sistema Auburniano corresponde aquele isolamento 

somente no período noturno, mas sendo necessário que o preso esteja trabalhando 

durante o dia. No entendimento de Damásio de Jesus observa-se que: “sua origem 

prende-se a construção da penitenciária na cidade de Auburn, do Estado de New York, 

em 1818, sendo seu diretor Elam Lynds”. (JESUS, 2004, p.250) 

 
No mesmo sentido, o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt aduz que desde 

1824 esse modelo de sistema deixou de lado o que era considerado como isolamento 

absoluto ou integral, ou seja, “a partir de então se estendeu a política de permitir o 

trabalho em comum dos reclusos, sob absoluto silêncio e confinamento solitário 

durante a noite”. (BITENCOURT, 2011, p. 70) 

 
No entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete ainda sobre esse sistema 

podemos observar que está presente uma desvantagem nesse sistema sendo 

analisado que: “regra desumana do silêncio”, dessa forma fazendo com que surgisse 

no caso “o costume dos presos se comunicarem com as mãos, formando uma espécie 

de alfabeto, prática que até hoje se observa nas prisões de segurança máxima, onde 

a disciplina é mais rígida”. (MIRABETE, 2006, p. 230) 

 
O sistema conhecido com progressivo teve sua origem no século XIX na 

Inglaterra, sendo que esse sistema considera sempre a conduta e trabalho do 

apenado, bem como o comportamento dele no decorrer do cumprimento da pena. 

Dessa forma, entende Cezar Roberto Bittencourt que:  

 

A essência deste regime consiste em distribuir o tempo de duração da 
condenação em períodos, ampliando-se em cada um os privilégios 
que o recluso pode desfrutar de acordo com sua boa conduta e o 
aproveitamento demonstrado do tratamento reformador. Outro 
aspecto importante é o fato de possibilitar ao recluso reincorporar-se 
à sociedade antes do término da condenação. A meta do sistema tem 
dupla vertente: de um lado pretende constituir um estímulo à boa 
conduta e à adesão do recluso ao regime aplicado, e, de outro, 
pretende que este regime, em razão da boa disposição anímica do 
interno, consiga paulatinamente sua reforma moral e a preparação pa-
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ra a futura vida em sociedade. (BITTENCOURT, 2011, 356) 

 
Podemos então compreender que o sistema progressivo teve grande 

influência tornando-se universal, sendo adotado em vários países desde o século XIX, 

mas com diversas peculiaridades a serem observadas. Independente da tradicional 

conceitualização da prisão que se refere ao modo de privar a liberdade de dia e de 

noite, a que se falar que traz também uma ideia de ressocialização dos apenados na 

sociedade. (JESUS, 2000, p. 75) 

  

Entretanto nota-se que os condenados trabalham para que quando forem 

voltar para que se possa falar em ressocialização que não mais é do que uma forma 

de reeducar os condenados por meio de normas, onde são capacitados para quando 

voltarem à sociedade ao final do cumprimento de suas penas. No entendimento de 

Cézar Roberto Bitencourt pode se conceituar a ressocialização como: 
 

 
A ressocialização passa pela consideração de uma sociedade mais 
igualitária, pela imposição de penas mais humanitárias, prescindindo 
dentro do possível das privativas de liberdade, pela previsão 
orçamentária adequada à grandeza do problema penitenciário, pela 
capacitação de pessoal técnico, etc. Uma consequência lógica de 
teoria preventivo-especial ressocializadora é no âmbito penitenciário, 
o tratamento do delinquente. (BITTENCOURT, 2000, p. 149)  

 

No entanto, observa-se que o sistema progressivo possui um objetivo 

principal que corresponde a forma como o apenado seria reajustado na sociedade, 

tendo uma vida livre, com direito a educação e ao trabalho. Busca também trazer 

novas formas para que o apenado tenha novos hábitos para prosseguir a vida de 

forma justa e honesta. (PRADO, 2006, p. 78) 

 

No Brasil adotasse o chamado sistema progressivo, mas sendo utilizado 

de maneira diversa dos outros países devido o fato de que o preso sempre deverá 

iniciar o cumprimento de suas penas no regime fechado, e deverão prestar serviços 

enquanto estiverem presos, e ainda possuem direitos de progredir de regime após 

cumprimento de parte da pena passando para o regime semiaberto, depois regime 

aberto, onde no caso seria concedida a liberdade condicional. Sobre o sistema 

progressivo no Brasil o doutrinador Luís Regis Prado aduz que:  

 

A Lei 6.416/1977 introduziu substanciais alterações no sistema 
progressivo, a saber: 
a) foi facultado o isolamento celular inicial para os reclusos; 
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b) foram criados os regimes de cumprimento de pena (fechado, semi-
aberto e aberto); 
c) o início do cumprimento da pena poderia dar-se em regime menos 
rigoroso, observados o tempo de duração daquela e a periculosidade 
do réu; d) o livramento condicional poderia ser concedido ao 
condenado à pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção) igual 
ou superior a dois anos. (PRADO, 2006, p. 545) 

 

Atualmente, para que sejam concedidos os benefícios e ainda os casos em 

que poderá ocorrer a progressão de regime, sempre serão analisados se o apenado 

cumpriu um sexto da pena no regime anterior, bem como se esse teve um bom 

comportamento e ainda devem-se observar os requisitos referentes aos casos de 

progressão de regime. (SILVA, 2009, p. 67) 



 

 

CAPÍTULO II – SISTEMA PRISIONAL 

 

Neste capítulo será analisado o sistema prisional brasileiro, com suas 

características, bem como a aplicação da pena privativa de liberdade e o 

funcionamento da Lei De Execução Penal no Brasil.  

 
2.1 Sistema Prisional Brasileiro e suas características 

 

A justiça humana está propensa a passar por alterações, dependendo da 

força política principal a época e espaço, quando assim garantia, nas palavras de 

Beccaria: 

 
A justiça divina e a justiça natural são, por sua essência, constantes e 
invariáveis, porque as relações existentes entre dois objetos da 
mesma natureza não podem mudar nunca. Mas, a justiça humana, ou, 
se quiser, a justiça política, não sendo mais do que uma relação 
estabelecida entre uma ação e o estado variável da sociedade, 
também pode variar, à medida que essa ação se torne vantajosa ou 
necessária ao estado social. Só se pode determinar bem a natureza 
dessa justiça examinando com atenção as relações complicadas das 

inconstantes combinações que governam os homens. (BECCARIA, 
1999, p. 3) 

 

Além disso, Beccaria (1999, p. 16) ainda afirma que, o estado, em razão da 

dimensão do poder a ele atribuído, decide fazer justiça, transmitindo à pessoa do 

legislador esse poder, o qual, “tende a tipificar as condutas proibidas em Lei, 

considerando que podem fixar as penas de cada delito e ainda que o direito de fazer 

leis penais”. Nesse sentido, é possível observar que a justiça depende do homem e 

das diretrizes firmadas por ele, quando toma as decisões políticas, sendo nestas, é 

que se decide, punir ou não punir, determinadas condutas, ou seja, as relações 

existentes entre objetos de mesma natureza não podem mudar nunca.  

 

Existe ainda um julgamento do regime progressivo, o qual envolveu 

variantes de outros sistemas, Assis observa que apesar do sistema penitenciário 

progressivo ter surgido ao final do século XIX, sua utilização se expandiu após a I 

Guerra Mundial. As primeiras mudanças vieram em decorrência do surgimento do 

sistema progressivo inglês, desenvolvido por Alexandre Maconochie, em 1840, na Ilha 

de Norfolk, na Austrália da filosofia original do sistema progressivo surgiram várias

http://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/princIpio-dignidade-humana-sua-efetivacao-sistema-prisional-brasileiro.htm#capitulo_1.1
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variantes e peculiaridades em outros sistemas, o que na verdade se constituíam num 

aperfeiçoamento do próprio sistema progressivo. (JÚNIOR, 1999, p. 87) 

 

A duração da pena era fundamentada na conjugação entre a gravidade do 

delito, o aproveitamento do trabalho e pela conduta do apenado. “Esse sistema 

consistia em medir a duração da pena através de uma soma do trabalho e da boa 

conduta imposta ao condenado”, de forma que a medida que o condenado satisfazia 

essas condições ele computava um certo número de marcas, de maneira que a 

ajuntamento de marcas que o condenado precisava obter antes de sua liberação 

deveria ser proporcional à gravidade do delito por ele praticado. (CORDEIRO, 2006, 

p. 56) 

 

O sistema prisional brasileiro, tem seu significado ideológico utilizado como 

método de exclusão ao definir métodos que almejem conter as classes sociais 

inferiores, assim, seria resolvido o problema da insegurança pública encarcerando os 

indivíduos das classes subalternas, os necessitados das políticas públicas e 

injustiçados pelo sistema econômico e social. (MEIRELLES, 1991, p. 76) 

 

São diversos fatores que colaboraram para que ocorresse a crise 

penitenciaria em que nosso país vive, suscitando um movimento no sentido de 

repensar o modelo estatal. É possível destacar, dentre eles, a ausência de 

compromisso por parte do Estado no que diz respeito ao problema carcerário. 

(JÚNIOR, 1999, p. 89) 

 

O tema é colocado em prática, geralmente em algumas situações de crises, 

por exemplo, quando existe alguma rebelião, quando movimentos não 

governamentais trazem a público as enfermidades existentes no cárcere, e com isso 

é notável que tais crises não são preocupações constantes dos governos a 

manutenção de sistema prisional que cumpram a finalidade para as quais foram 

construídos. (CORDEIRO, 2006, p. 65) 

 

No Brasil, o orçamento destinado ao sistema penitenciário quase nunca é 

suficiente para suprir as necessidades básicas decorrentes dele. Os direitos mais 

simples, a exemplo, da probabilidade de se alimentar dignamente, de tomar banho, 
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utilizar energia elétrica, e por fim, situações que importariam em benefícios ao preso, 

são desprezadas, fazendo com que o sistema carcerário seja de caráter mais 

torturador que educador. (NOGUEIRA, 1993, p. 73) 

 

Nesse sentido, é notória a falta de interesse estatal em cumprir, inclusive, 

com o que vem determinado em sua própria legislação, bem como nos tratados e 

convenções internacionais de que foram signatários por diversos países. Essa 

distância entre o que está estabelecido na legislação e o que os presos vivenciam é 

tão presente quanto alarmante em nosso país. (MEIRELLES, 1991, p. 86) 

 

O responsável pela formulação da política carcerária aqui é o Ministério da 

Justiça, que por meio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é o 

gestor da política carcerária. Este colegiado é o órgão superior de um sistema 

integrado pelo Departamento Penitenciário Nacional, apoiado pelo Fundo 

Penitenciário e, nos estados, pelos respectivos conselhos e órgãos executivos. No 

entanto, nosso dia a dia é composto por leis que não são cumpridas e políticas 

públicas descoladas das leis. (JÚNIOR, 1999, p. 48) 

 

Perante todas estas considerações, fica evidente a competência do Estado 

em cuidar por todo o processo punitivo do detento, tal competência é revestida de 

caráter de dever. É notório que na atual conjuntura do sistema prisional, o papel do 

Estado não vem sendo cumprido com sucesso, algumas das vezes por falta de 

interesse político, vez que construir presídios e melhorar as condições dos presos não 

é interessante para as campanhas eleitorais. (OLIVEIRA, 2002, p. 65) 

 

A necessidade de assistência ao preso e ao egresso é apenas mais um 

motivo para inserir no vasto rol de problemas a serem superados no sistema prisional 

brasileiro, além da falta de fiscalização, sendo essa também uma das primordiais 

causas da crise instalada em nosso sistema prisional brasileiro, ou seja, o controle 

ineficaz por parte daqueles que deveriam fiscalizar o sistema penitenciário. 

(MORAES, 1997, p. 36) 

 

2.2 Pena Privativa de Liberdade  

 
Ainda que existam subsídios para banimento de penas corporais, a pena 

de prisão não tem satisfeito com os objetivos de recuperação do preso. No sistema 
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de penas privativas de liberdade e seu fim compõem uma apropriada incoerência. 

(MIRABETE, 2007, p. 67) 

 

Contudo, é afirmativo nas ciências penais que a pena se abona por sua 

precisão, vez que sem a pena não haveria a possibilidade de haver coexistência da 

sociedade de nossos dias. A pena estabelece um recurso necessário com que possui 

o Estado e o qual este protesta, quando necessário, para possibilitar à convivência 

entre a sociedade. (BITENCOURT, 2003, p. 84) 

 

O significado da tripla finalidade da pena é extremamente familiar mesmo 

ao homem comum, o preso é colocado na penitenciária com objetivo de ser punido, 

intimidado e, principalmente reformado, destoando completamente à real função 

prisional de reabilitar o preso. (THOMPSON, 2000, p. 68) 

 

A lei das contravenções penais também prevê pena privativa de liberdade 

que é a prisão simples, já penas privativas de liberdade estão previstas pelo código 

penal, para os crimes ou delitos são as de reclusão e detenção, sendo possível 

distinguir facilmente. (GRECO, 2008, p. 85) 

 

As diferenças entre reclusão e detenção, se baseia na simples conclusão 

de que os crimes mais graves são puníveis com pena de reclusão, conservando a 

detenção para os delitos de menor gravidade. Consequentemente, a pena de reclusão 

pode começar seu cumprimento no regime fechado, o mais rigoroso de nosso sistema 

penal. (BITENCOURT, 2003, p. 69) 

 

Somente com o descumprimento as condições impostas pelo juiz, poderá 

levar o condenado a pena de detenção ao regime fechado, através da regressão de 

regime. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou 

aberto, conforme prevê o artigo 33 do Código Penal: 
 

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 
semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou 
aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.   
§ 1º - Considera-se:  
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de 
segurança máxima ou média; 
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado. 
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§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em 
forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os 
seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a 
regime mais rigoroso:  
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a 
cumpri-la em regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) 
anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em 
regime semiaberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
 § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-
se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. 
§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a 
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à 
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito 
praticado, com os acréscimos legais. (BRASIL, Código Penal, 1940) 

 

No regime fechado, o preso cumpre pena em penitenciária, realizando a 

trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno, conforme previsto 

no artigo 34, §1º, do CP: “O condenado será submetido, no início do cumprimento da 

pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. § 1º 

- O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o 

repouso noturno”. (BRASIL, Código Penal, 1940) 

 
Porém, na prática, esse isolamento noturno, com os requisitos exigidos 

para a cela individual, conforme afirma o artigo 88 da LEP, não passa de mera carta 

de intenções do legislador brasileiro. Com a superlotação carcerária jamais será 

possível o isolamento dos reclusos durante o repouso noturno. (CAPEZ, 2005, p. 86) 

 
O regime semiaberto deverá ser cumprido através de trabalho e estudo 

diurnos, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar e recolhido em 

celas coletivas no período noturno, conforme descreve o artigo 35 do Código Penal 

em seus parágrafos um e dois, vejamos: 

 
Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao 
condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. 
§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período 
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
§ 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos 
supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou 
superior (BRASIL, Código Penal, 1940) 

 
Neste regime o trabalho externo é possível também na iniciativa privada,
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de maneira oposta ao que ocorre no regime fechado. O juiz poderá conceder o serviço 

externo ou posteriormente o juiz da vara de execução poderá concedê-lo desde o 

início do cumprimento de pena. (JESUS, 1993, p. 76) 

 

No regime aberto, baseado na autodisciplina e senso de responsabilidade 

do condenado, conforme descreve o caput do artigo 36 do Código Penal, ele deverá 

trabalhar ou ainda realizar algum curso, de maneira a exercer outra atividade 

autorizada, mantendo-se recolhido durante o repouso noturno e nos dias de folga, que 

deverá comprovar que fazer jus a a adoção desse regime sem abortar os fins da 

execução penal sob pena de, com fulcro no parágrafo segundo do artigo 36 do CP, 

ser transferido para outro regime mais rigoroso. (MIRABETE, 2007, p. 97) 

 

A Lei 10.792/2003 modificou a lei de execução penal, regulamentando o 

denominado regime diferenciado, se refere a um regime de matéria carcerária 

especial, qualificado por um isolamento do presidiário e maiores restrições deste com 

o mundo exterior. (CAPEZ, 2005, p. 86) 

 

Tal medida se aplica ao condenado definitivo no que se refere ao preso 

provisório, por interferência de autorização judicial, como sanção como disciplinar, 

com o prazo máximo de doze meses ou como medida acautelatória e preventiva para 

as hipóteses determinadas no art. 52, §§1º e 2º da Lei de execução penal. 

(MIRABETE, 2007, p. 56) 

 
2.3 A Lei de Execução Penal No Brasil 

 
Ainda que a execução penal tenha natureza mista, vez que é composta de 

episódios meramente administrativos, o art. 2º da Lei de Execução Penal tratou 

expressamente da "jurisdição penal dos Juízes" (CAPEZ, 2011, p. 17), demonstrando 

que a jurisdicionalidade prevalece em quase todos os momentos. Logo, a jurisdição 

existe durante toda a execução penal.  

 

A jurisdição é o método pelo qual o Estado delibera os conflitos de 

interesse, aproveitando o Direito aos casos reais. A jurisdição é frequentemente 

utilizada através do processo, que é um conjunto mesclado de atos que buscam a 

solução do litígio através da sentença e que engloba uma relação jurídica entre as 

partes litigantes e o Estado. (GRECO, 2008, p. 86) 
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Paulo Lúcio Nogueira disserta sobre os princípios associados à execução penal, 

senão vejamos:  
 

Estabelecida a aplicabilidade das regras previstas no Código de 
Processo Penal, é indispensável à existência de um processo, como 
instrumento viabilizador da própria execução, onde devem ser 
observados os princípios e as garantias constitucionais, a saber: 
legalidade, jurisdicionalidade, devido processo legal, verdade real, 
imparcialidade do juiz, igualdade das partes, persuasão racional ou 
livre convencimento, contraditório e ampla defesa, iniciativa das 
partes, publicidade, oficialidade e duplo grau de jurisdição, entre 
outros. Em particular, deve-se observar o princípio da humanização da 
pena, pelo qual se deve entender que o condenado é sujeito de direitos 
e deveres, que devem ser respeitados, sem que haja excesso de 
regalias, o que tornaria a punição desprovida da sua finalidade. 
(NOGUEIRA, 1993, p.7) 

 

De fundamental relevância, ainda, o princípio da personalidade, também 

denominado princípio da intranscendência, afirma que a pena não pode ultrapassar a 

pessoa do autor da infração, conforme previsão constitucional. Além disso, vale notar 

o disposto no art. 8º do Pacto de São José da Costa Rita, implantado pela Convenção 

Americana dos Direitos Humanos, ratificada no Brasil em 25 de setembro de 1992, 

que prevê de forma cristalina que “toda pessoa deve ser ouvida, e ter mantidas as 

suas garantias por um juiz ou tribunal competente, estabelecido anteriormente por lei, 

na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se 

determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 

qualquer outra natureza”. (JUNIOR, 2012, p. 73) 

 

No Brasil é necessário debater atualmente o paradigma da execução penal 

baseado na Constituição Federal, difundido na Lei de Execução Penal, protegendo os 

direitos, reintegrando a pessoa física ao meio social e dando as necessárias garantias 

de dignidade pelos seus delitos. (SADDY, 2003, p. 84) 

 

A legislação pugna pela dignidade humana, apesar de não possuir 

estruturar para recuperar o condenado, conforme Ribeiro: 

 
a legislação brasileira acredita na recuperação do condenado, pois 
traz empecilhos constitucionais que dizem respeito à pena de morte, 
à prisão perpétua e penas cruéis, prezando pela dignidade humana. 
(2013, p. 72) 

 

Nesse parâmetro, deve-se salientar a Constituição Federal de 1988 no qual 
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faz referência a dignidade do sujeito em seu Art. 5º, a legislação brasileira faz 

fornecimento a ressocialização com intuito de beneficiar a sociedade, com caráter 

recuperador e atribuindo os direitos do sujeito. Adotar medidas ressocializadores 

permite o progresso da sociedade e do indivíduo, “a Lei Execução Penal traz em seu 

bojo mandamentos que buscam a ressocialização do apenado, observando-se a 

Declaração dos Direitos Humanos”. (RIBEIRO, 2013, p. 65). 

 

Ciente da necessidade de implementar programas com fins 

ressocializadores, “a Lei de Execução Penal brasileira, também é clara quanto à 

finalidade ressocializadora da pena, embora se observe que os estabelecimentos 

penais brasileiros não disponibilizam programas efetivos”, no entanto, a prática é 

questionável. (MACHADO, 2008) 

 

Mantendo o fato da Lei de Execução Penal promover raízes 

ressocializadoras, em seu Art. 10 atribui: “a assistência ao preso e ao internado é 

dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 

sociedade”. A Lei de Execução Penal, Lei 7.210 (LEP) é uma das mais adiantadas em 

referencias mundiais, e se devidamente cumpridas promovem benéficos sociais. 

(BRASIL, 1984) 

 

Nesse sentido, a LEP favorece o âmbito ressocializador do preso, 

vislumbrando os seus direitos. Já que a lei é clara e as vantagens da sua aplicação 

são necessitas quanto a ressocialização, é necessário incentivar o desenvolvimento 

de tais programas. Sobre a ressocialização através da LEP: 

 
A referida Lei é de grande importância para a reintegração do 
sentenciado, já que a gama de possibilidades de reeducação que 
propicia, por meio de direitos, deveres, trabalho, tratamento de saúde 
física, integridade moral, acompanhamento religioso, dentre outros, 
evitando que o mesmo fique dentro do estabelecimento penal sem 
nada produzir. (MACHADO, 2008, p. 51). 

 

A Lei de Execução Penal (LEP) assegura ao preso os seus devidos direitos, 

como é possível citar: direitos políticos, direitos a assistência, educação, religião e 

outros. Não é suficiente apenas penitenciar o sujeito, mas sabendo que a prisão de 

liberdade não é um momento agradável na vida pessoal do mesmo, é necessário 

possuir mecanismos que o façam progredir em seu convívio social. (SILVA, 1997, p. 

64) 
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Os direitos que são assegurados pela LEP, corroboram em atividades 

reabilitadoras. Basicamente, o tempo de cumprimento da pena é para reabilitar o 

sujeito e prepará-lo para voltar para a sociedade. Para Mirabete (2007, p. 63), “se a 

reabilitação social constitui a finalidade precípua do sistema de execução penal, é 

evidente que os presos devem ter direitos aos serviços de assistência, que para isso 

devem ser-lhes obrigatoriamente oferecidos, como dever do Estado”, ou seja, para 

que ocorra a devida reabilitação, os presos deverão ter seus direitos resguardados. 

 

Tratando-se dos direitos que o sentenciado possui diante da LEP, para 

Santos (1998, p. 26), “a Lei de Execução Penal é pródiga no que se refere à 

concessão dos direitos do preso. Um dos artigos da LEP que espelham com 

objetividade a ideologia que comandam o referido diploma no tocante ao condenado 

é o artigo 3ª”, vejamos: 

 

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os 
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. 
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, 
social, religiosa ou política. (BRASIL, Lei de Execução Penal, 1984) 

 

No que se refere às distinções apresentadas anteriormente, nota-se que 

não fala no quesito de sexo e idade. Considerando que, existem diferenças quanto 

aos presídios femininos e masculinos. As mulheres possuem direito a berçário para 

amamentar os seus filhos até os seis meses de idade e devem possuir creches para 

que as mães possam cuidar também dos seus filhos dos seis meses até sete anos de 

idade, sem necessitarem se ausentar do presídio para isso. (THOMPSON, 2000, p. 

82) 

 

Em relação as peculiaridades do sistema prisional brasileiro, a Lei de 

Execução Penal também confirma que quem trabalha como agente prisional lotado 

em presídios femininos, deve ser exclusivamente do sexo feminino. O agente prisional 

que realiza a vigilância do presídio feminino, salvo o pessoal técnico especializado 

como, por exemplo, os profissionais da saúde. (THOMPSON, 2000, p. 63) 

 

A Lei de Execução Penal também proporciona diferenças quanto a idade 

do preso, o sujeito igual ou maior de 60 anos conforme idade é estabelecida pelo o 

estatuto do idoso. Para o detento considerado idoso, deve possuir locais destinados 
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para a manutenção do sujeito na restrição da privação de liberdade e é possível que 

sua pena seja cumprida em regime domiciliar. (SILVA, 1997, p. 59) 

 

É necessário salientar que os direitos do sentenciado são expressivamente 

positivos, com aspectos ressocializadores. No entanto, a atual situação do sistema 

carcerário brasileiro é realmente preocupante. Para Machado (2008, p. 51), “ressalta-

se que o termo ressocialização refere-se à habilidade de tomar a pessoa novamente 

capaz de viver em sociedade, como faz a maioria dos homens”. O número de presos 

é elevado e as condições físicas deixam a desejar, o que em diversos casos de 

presídios brasileiros não têm programas que objetivem a reintegração do detento a 

sociedade.  



 

 

CAPÍTULO III – O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO FRENTE AO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

Neste capítulo serão analisadas as dificuldades encontradas no sistema 

prisional brasileiro, a violação da dignidade humana apesar do princípio da 

humanidade e dos Pactos firmados em San Jose da Costa Rica e ainda a 

ressocialização dos apenados após o cumprimento de sua pena. 

 
3.1 Dificuldades encontradas no Sistema Prisional Brasileiro  

 

A precariedade do sistema penal juntamente com a falta de assistência 

(material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa) prevista na lei de execução 

penal em seu artigo 11, faz com que o índice de reincidência se torne cada vez maior.  

Além disso a Lei de Execução Penal não almeja a sua finalidade que é a 

ressocialização do condenado. Essas graves falhas que se encontram no sistema 

prisional atual trazem consigo graves consequências a vida do egresso e 

principalmente à sociedade. Discorre Cezar Roberto Bitencourt: 

 

Um dos grandes obstáculos à ideia ressocializadora é a dificuldade de 
coloca-la efetivamente em prática. Parte-se da suposição de que, por 
meio do tratamento penitenciário, entendido como conjunto de 
atividades dirigidas à reeducação e reinserção social dos apenados, o 
mesmo se convertera em uma pessoa respeitadora da lei penal. E, 
mais por causa do tratamento, surgirão nele atitudes de respeito a si 
próprio e de responsabilidade individual e social em relação à sua 
família, ao próximo e à sociedade. Na verdade, a afirmação referida 
não passa de uma carta de intenções, pois não se pode pretender, em 
hipótese alguma, reeducar ou ressocializar uma pessoa para a 
liberdade em condições de não liberdade, constituindo isso verdadeiro 
paradoxo. (BITTENCOURT, 2001, p.139) 

 
O objetivo geral deste presente trabalho é analisar e demonstrar a realidade 

do Sistema Penitenciário atual. Apresentar os pontos positivos e negativos que 

impossibilitam a ressocialização do condenado, e se o Estado realmente está 

colocando em pratica tudo aquilo que está estabelecido no ordenamento jurídico. 

 

Além da precariedade, outro fator que é de extrema importância para a 

ressocialização do condenado é o convívio ao meio social, ou seja, não tem como 

http://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/princIpio-dignidade-humana-sua-efetivacao-sistema-prisional-brasileiro.htm#capitulo_1.1
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reeduca-lo, readaptá-lo à sociedade privando-o a sua liberdade. Segundo José 

Henrique Kaster Franco: 

 

Apontam uma incongruência que creem insuperável: não há como 
preparar alguém para viver em sociedade privando-o do convívio 
desta mesma sociedade. Acrescentam que o cárcere brutaliza, retira 
a identidade pessoal, põe fim à intimidade, à vida privada, ao convívio 
com as pessoas próximas. (FRANCO, 2008. p.1) 

 

Para realmente ter eficácia no que tange a ressocialização do condenado 

é necessário que o mesmo permaneça em contato com o convívio social, sendo 

inserido a programas educacionais, religiosos e sociais. Além disso ter mais 

oportunidades de trabalhos e qualificação durante o cumprimento de sua pena. O 

maior meio de se alcançar a ressocialização do condenado é impondo-o ao meio 

social, ou seja, não privando de sua liberdade. É o que discorre Rafael Damasceno 

de Assis: 
 

Haja vista, os inúmeros problemas relacionados com a execução 
Penal no Brasil, vislumbra-se que o melhor caminho a ser seguido não 
é o da reclusão e sim o da aplicação de penas alternativas, tais como, 
prestação de serviços à comunidade, doação de alimentos aos 
necessitados, enfim, penas que não retiram o condenado do meio 
social além de impor-lhe uma responsabilidade habitual. A execução 
da pena é o primeiro e o último momento em que se torna possível a 
ressocialização. (ASSIS, 2007, p.1) 

 

A sociedade é preconceituosa no que se refere aos indivíduos que já foram 

condenados, pois na visão da sociedade as pessoas condenadas nunca se tornarão 

cidadãos de bem novamente. A grande questão é, o Estado quer almejar a 

Ressocialização sem ao menos cumprir as atribuições que estão presentes na 

Constituição Federal, ou seja, o Estado não presta serviço de saúde, não educa, não 

fornece habitação para as pessoas carentes, enfim, é negligente em todos os 

aspectos fundamentais inerentes a preservação da dignidade da pessoa humana. 

(GRECO, 2011, p. 78) 

 

As falhas existentes no sistema carcerário dificultam cada vez mais o 

processo de ressocialização do condenado. Mas apesar da falência no que tange a 

pena de prisão, nota-se que é de extrema importância a aplicação da progressão do 

regime, pois contribui de forma positiva para a ressocialização do condenado, ou seja, 

a progressão da pena serve como uma forma de incentivo para o condenado e que o 
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mesmo venha progredir do regime mais rigoroso, para o menos rigoroso. (GRECO, 

2011, p. 77) 

 

As Prisões de maneira geral não reeducam e nem ressocializam o condenado. 

Segundo Foucault, as prisões não diminuem a taxa de criminalidade: “pode-se 

aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos 

permanece estável, ou pior, aumenta”. (FOUCAULT, 1977, p. 277) 

 

Além disso, o apenado durante o cumprimento de sua pena não deve ter 

seus direitos violados, pelo contrário, o Estado deve criar medidas para que o 

condenado resgate a sua dignidade, aplicando medidas educativas, assistência 

material, à saúde, pratica de trabalhos, além de permitir a convivência com seus 

familiares. Segundo o Lélio Braga Calhau: 

 

A recuperação do preso não se dá através de pena privativa de 
liberdade, mas apesar da pena privativa de liberdade. O que os 
profissionais penitenciários devem ter como objetivo não é ‘tratar’ os 
presos ou impingir-lhes um ‘ajuste ético’, mas sim planejar-lhes, com 
sua participação, experiências crescentes e significativas de liberdade, 
de encontro significativo, refletido e consciente com o mundo livre. 
(2008, p.5) 

 

A realidade do Sistema Penitenciário é caótica, falta recursos, 

investimentos, implantação de novas políticas públicas, sendo assim um dos 

principais objetivos da Lei de Execução penal que é a Ressocialização do condenado 

torna-se cada vez mais distante da realidade do Sistema Penitenciário. As medidas 

estabelecidas no ordenamento jurídico devem ser aplicadas conjuntamente, ou seja, 

nenhuma medida isolada é suficientemente eficaz para resolver o problema do 

sistema prisional, logo todas as ações apontadas deverão ser aplicadas 

conjuntamente.  

 

O Estado deve enfrentar o problema das prisões com seriedade, levando 

em consideração que o preso não perdeu seu status de ser humano, por pior que 

tenha sido a infração penal por ele praticada, a humanização do sistema prisional é 

uma necessidade que nunca pode ser deixada de lado. (SARLET, 2007, p. 75) 

 
Diante do que foi exposto nesse trabalho, conclui-se que o Estado deve 

adotar novas medidas, visando garantir a execução da pena, na forma que está 
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prevista no ordenamento jurídico, garantindo e preservando a dignidade do preso para 

que o mesmo não volte a cometer novas infrações penais. A quantidade de presos 

que são submetidos a tratamentos desumanos é enorme, os presos estão sofrendo 

os males impostos de forma ilegal pelo cárcere.  

 

O Estado tem que realmente colocar em pratica tudo o que está 

estabelecido na lei, criando novas políticas públicas, mais investimentos em criações 

de novos presídios que suporte a capacidade de presos. Com isso podemos 

realmente acreditar na ressocialização do condenado, pois é impossível a sua 

ressocialização em meio a tanto caos e falta de estrutura na qual o sistema prisional 

se encontra atualmente. (SARLET, 2007, p. 54) 

 

3.2 A violação à dignidade humana  

 

Para que a dignidade da pessoa humana esteja inserida no ordenamento 

jurídico brasileiro, se faz necessário que ocorra uma harmonia entre a Lei de 

Execuções Penais com a Constituição Federal, e o Direito Penal, com a ideia de que 

o cidadão esteja pronto para ser ressocializado independente do ato praticado pelo 

acusado ainda que seja a atitude mais violenta de todas. Podemos assim observar 

que a Execução Penal tem como principal objetivo buscar sempre a ressocialização e 

reeducação, tendo como principal elemento o respeito à dignidade da pessoa humana 

no cárcere privado. (SARLET, 2007, p. 85) 

 

Dessa forma, o artigo 10 da Lei de Execuções Penais estabelece que é 

dever do Estado assistenciar o preso para prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade, nos seguintes termos: fornecimento de alimentação, 

vestuário e instalações higiênicas; atendimento médico, farmacêutico e odontológico; 

destinada aos que não possuem recursos para contratar um advogado; o ensino do 

primeiro grau é obrigatório e é recomendada a existência de ensino profissional e a 

presença de bibliotecas nas unidades prisionais; deverá amparar o preso conhecendo 

seus exames, acompanhando e auxiliando em seus problemas, promovendo sua 

recreação, providenciando a obtenção de documentos e amparando a família do 

preso. (BRASIL, Lei De Execuções Penais, 1984) 

 

A assistência social deve realizar também a preparação do preso para a 

liberdade, além disso, deverão ter liberdade de culto e os estabelecimentos deverão 
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ter locais determinados para as manifestações religiosas. Contudo, nenhum interno 

será obrigado a participar de nenhuma atividade religiosa; orientação para 

reintegração em sociedade, concessão de alojamento e alimentação por um prazo de 

dois meses e auxílio para a obtenção de um trabalho. (THUMS, 2006, p. 67) 

 

Apesar da Lei de Execução penal "assegurar ao condenado todas as 

condições para a harmônica integração social, por meio de sua reeducação e da 

preservação de sua dignidade" (CAPEZ, 2007, p.27), o Estado não resguarda os 

direitos do preso previstos no ordenamento jurídico, pois, executa a pena ignorando 

completamente princípios básicos, como o da dignidade da pessoa humana.  

 

O modelo jurisdicional objetiva assegurar aos reclusos seus direitos 

fundamentais, o que não acontecia quando a natureza da execução da pena era 

administrativa, quando o preso era visto como objeto da execução. Quanto à 

importância da observação ao princípio da legalidade na execução penal, afirma Lyra 

que: 

 

[...] o princípio da legalidade abrange, também, a execução penal, 
sendo que a própria margem, deixada à discrição da autoridade 
administrativa, há de conter-se nos limites dos regulamentos e das 
instruções. Não se compreende que, na fase mais grave e mais 
importante da atuação da justiça, esta abandone os homens que 
mandou ao cárcere e degrade a função pública da pena. (LYRA, 1944, 
p. 82) 

 

No que se refere à adequação do ordenamento à Constituição Federal, o 

Código de Processo Penal Brasileiro segue o padrão de direitos fundamentais, o 

sistema processual penal possui ligação com a espécie de Constituição adotada, 

desta sendo derivado, ao analisar das normas penais e processuais penais, restam 

muito claros os princípios, quais são as diretrizes, eis que a base está na espécie de 

Constituição escolhida. (THUMS, 2006, p. 78) 

 

Portanto, é direito do preso ser tratado com dignidade, eis que esta é 

garantida a qualquer pessoa, independentemente da situação fática peculiar que 

surgir em sua vida. Ao perder a liberdade, todos os outros direitos permanecem, 

devendo o encarcerado, por isso, ser tratado com um respeito inviolável, o qual deve 

nortear toda a atividade jurisdicional. (SCHMIDT, 2007, p. 96)  
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Ao perder a liberdade o homem já perde muito, porém existe muito a perder, 

conforme ensina Hulsman e Celis: 

 

Privar alguém de sua liberdade não é coisa à toa. O simples fato de 
estar enclausurado, de não poder mais ir e vir ao ar livre ou onde bem 
lhe aprouver, de não poder mais encontrar quem deseja ver – isto já 
não é um mal bastante significativo? O encarceramento é isso. Mas, é 
também, um castigo corporal. Fala-se que os castigos corporais foram 
abolidos, mas não é verdade. [...] a privação de ar, de sol, de luz, de 
espaço; o confinamento entre quatro paredes; o passeio entre grades; 
a própria promiscuidade com companheiros não desejados em 
condições sanitárias humilhantes; o odor, a cor da prisão, as refeições 
sempre frias onde predominam as féculas – não é por acaso que as 
cáries dentárias e os problemas digestivos se sucedem entre os 
presos! Estas são provações físicas que agridem o corpo, que 
deterioram lentamente. (HULSMAN; CELIS, 1993, p. 93) 

 

Em que pese as garantias previstas e o processo formal de 

jurisdicionalização da Lei de Execução Penal, as reivindicações do preso, geralmente 

são ignoradas pelas autoridades sob a alegação da manutenção da ordem, 

representada pelos signos da disciplina e segurança. Assim, o que se vê, na prática, 

é descaso pela situação carcerária brasileira. (PRADO, 2007, p. 79) 

 

É evidente que o sistema carcerário clama por mudanças e adequações ao 

Estado democrático de Direito. Dispositivos normativos para protegê-lo existem, mas 

hoje, o anseio é para que sejam cumpridos e constitucionalmente tutelados.  O Brasil 

é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, um tratado internacional de direitos 

humanos, que buscou impossibilitar qualquer ofensa ao universo prisional, 

salvaguardando o preso que se encontra segregado da sociedade, enfrentando 

torturas, tratamentos desumanos e degradantes, sofrendo total desrespeito ao 

princípio da dignidade humana, base de toda legislação referente aos direitos do ser 

humano. 

 

Com a ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992, 

o Brasil avançou uma significativa etapa rumo à adequação de sua legislação com o 

padrão internacional que se destina a assegurar e proteger direitos. Entretanto, 

apenas em 1998 o país reconheceu a competência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos para tratar de casos relativos à violações, aplicação ou 

interpretação do Pacto de San José da Costa Rica, e segundo Gomes e Mazzuoli 

(2010) tal decisão, alinhou definitivamente o Brasil com o movimento universal de 

proteção dos direitos humanos. 
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A prisão deteriora o ser humano, fere o indivíduo sob todos os aspectos, 

obrigando a viver em condições desumanas e degradantes sob uma ótica humanista. 

A Lei de execuções penais além de fazer com que a lei seja cumprida através das 

punições, mas cabe ao Estado sempre buscar garantir os direitos à liberdade de 

acesso para que os presos possam sobreviver e ainda, serem capazes de se 

ressocializar para voltar à sociedade sendo respeitado, desse modo, o entendimento 

de Marques Júnior, afirma que: 

 

As prisões, atualmente, não recuperam. Sua situação é tão 
degradante que são rotuladas com expressões como sucursais do 
inferno, universidades do crime e depósitos de seres humanos. O 
encarceramento puro e simples não apresenta condições para a 
harmônica integração social do condenado, como preconizada na Lei 
de Execução Penal. Punir, encarcerar e vigiar não bastam. É 
necessário que se conceda à pessoa de quem o Estado e a sociedade 
retiram o direito à liberdade o acesso a meios e formas de 
sobrevivência que lhe proporcionem as condições de que precisa para 
reabilitar-se moral e socialmente.  (MARQUES JÚNIOR, 2007, p. 73) 

 

Um Estado preocupado com a realização do bem comum deve seguir esta 

linha, não se distanciando desse caminho, sob pena de reconhecimento de uma 

inadmissível desigualdade de tratamento entre iguais, dotados da mesma dignidade. 

No Estado Democrático de Direito é fundamental que seja efetivada a dignidade 

humana para todos os cidadãos. Quanto às rebeliões, não é necessário refletir a fim 

de se chegar aos motivos pelos quais acontecem. (NUNES, 2002, p. 83) 

 

As disposições constitucionais e os dispositivos da Lei de Execução Penal 

que visam garantir direitos e tratamento digno aos presos não encontram efetividade 

real, restando nas realidades inalcançáveis. Apesar do princípio da dignidade humana 

estar previsto no ordenamento jurídico brasileiro, a realidade é uma humilhante e 

perversa situação nos estabelecimentos carcerários. As garantias são legais, 

consolidando a ideia de serem respeitadas e estendidas, mas não existe apreço por 

parte da sociedade e do Estado, encontrando-se a massa carcerária totalmente 

desprovida de atenção e consideração. (BRASIL, Lei De Execuções Penais, 1984) 

 

O princípio da humanidade encontra respaldo na Lei de Execução Penal, 

que dispõe em seu artigo, que “Impõe-se a todas as autoridades o respeito à 

integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios”. De forma que tal 
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princípio deve ser aplicado nos casos concretos sempre, especialmente na fase de 

execução das penas. Assim, o juiz ao individualizar a pena na sentença, e ao 

prosseguir na execução, deve se pautar sempre pelo princípio da humanidade. 

(BRASIL, Lei De Execuções Penais, 1984) 

 

Em face de tal princípio, no direito brasileiro, existem algumas penas 

proibidas, que se extrai da leitura do inciso XLVII do art. 5º da Constituição Federal. 

São elas: “a pena de morte, a pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, pena 

de banimento e penas cruéis”. Entretanto, o princípio da humanidade é notoriamente 

violado nas instituições carcerárias brasileiras. Homens e mulheres são amontoados 

em penitenciárias superlotadas e tratados como se não fossem seres humanos, 

vivendo em condições precárias e totalmente desumanas, podendo, dessa forma, ser 

comparada a uma pena cruel. (BRASIL, Constituição Federal, 1988) 

 

Assim, comprovadamente sistema penitenciário brasileiro é uma afronta 

maior ao princípio da humanidade, que vem se mostrando uma alternativa viável para 

manter o avanço da criminalidade dentro das próprias cadeias. 

 

3.3 Ressocialização do apenado 

 

A ineficácia no que tange a ressocialização do condenado é um dos 

problemas que vem sendo discutido há muito tempo pelo fato de se tornar cada vez 

mais impossível no Sistema Penitenciário. A disputa entre a teoria retributiva, que visa 

punir o infrator por aquele mal praticado na sociedade e a teoria preventiva cujo o 

intuito é ressocializar o infrator para que o mesmo não volte a cometer novas 

infrações. Sendo assim, essa pena contribui com o retorno do condenado, de forma 

digna, à sociedade, vale dizer, sua plena reintegração social. (GRECO, 2011, p. 64) 

 

Segundo Cezar Roberto Bittencourt: a ressocialização tem o objetivo de 

fazer com que o condenado aceite a aplicação de tais normas com a finalidade de 

evitar a prática de novos delitos. (BITTENCOURT, 2001, p. 56)  

 

Como já foi mencionado anteriormente, a lei de execução penal estabelece 

em seu artigo 1 que: “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado” (BRASIL, Lei De Execução Penal, 1984). 
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Podemos chegar à conclusão de que a pena tem a função de ressocializar o 

condenado, visando reintegrá-lo na sociedade.  

 

Com a criação da pena privativa de liberdade, muitos acreditavam que o 

condenado poderia alcançar a ressocialização, porém a realidade do sistema prisional 

ainda continua ineficaz e bem diferente no que tange a ressocialização do condenado. 

Cezar Roberto Bittencourt, ressalta duas premissas que explicam essa ineficácia, 

sendo elas: 

 

1) Considera-se que o ambiente carcerário, em razão se sua 
antítese com a comunidade livre, converte-se em meio artificial, 
antinatural, que não permite realizar nenhum trabalho reabilitador 
sobre o recluso [...] 
2) Sob outro ponto de vista, menos radical, porém igualmente 
importante, insiste-se que na maior parte das prisões do mundo as 
condições materiais e humanas tornam inalcançável o objetivo 
reabilitador. Não se trata de uma objeção que se origina na natureza 
ou na essência da prisão, mas que se fundamenta no exame das 
condições reais em que se desenvolve a execução da pena privativa 
de liberdade. (BITENCOURT, 2001, p. 154-155) 

 

Primeiramente, a alimentação e vestuário é dever do Estado de 

proporcionar ao preso alimentação controlada, convenientemente preparada e que 

corresponda em quantidade e qualidade às normas dietéticas e de higiene, tendo em 

vista seu estado de saúde e, de outro, vestuário apropriado ao clima e que não seja 

prejudicial à saúde ou a dignidade. (MIRABETE, 2007, p. 93) 

 

Trabalho é um direito social que está previsto na Constituição Federal em 

seu artigo 6. É dever do Estado de atribuir-lhe o trabalho que deverá ser realizado no 

estabelecimento prisional, preservando a dignidade humana do condenado. 

(MIRABETE, 2007, p. 47) 

 

Código Penal estabelece que: “O trabalho do preso será 

sempre remunerado sendo-lhe garantidos os direitos da sua previdência social, 

não podendo ser inferior a 3⁄4 do salário mínimo”. (BRASIL, Código Penal, 1940) 

 

Segundo André Eduardo Zacarias:  
 

O trabalho é importante na conquista de valores morais e materiais, a 
instalação de cursos profissionalizantes possibilita a resolução de dois 
problemas, um cultural e outro profissional. Muda o cenário de que a
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grande maioria dos presos não possuí formação e acabam por 
enveredar, por falta de opção, na criminalidade e facilitam a sua 
inserção no mercado de trabalho, uma vez cumprida a pena. 
(ZACARIAS, 2006, p. 61) 

 

É direito do condenado gozar dos benefícios da previdência social, 

incluindo-se nessa ordem, aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Tal direito só 

poderá ser adquirido pelo preso que, voluntariamente, contribuir para a Previdência 

Social, no que tange ao seu trabalho prisional. (MIRABETE, 2007, p. 58) 

 

O Estado poderá prever a destinação da remuneração do condenado, 

sendo possível a constituição do pecúlio, será descontada através da remuneração 

devida pelo trabalho prisional. A lei estabelece uma proporcionalidade na distribuição 

do tempo para o trabalho, recreação e o descanso. O preso tem o direito de exercer 

atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde que seja 

compatível com sua execução de pena. (MIRABETE, 2007, p. 68) 

 

A assistência à saúde do preso e do internado tem caráter preventivo 

e curativo, compreendendo e atendimento médico, farmacêutico e odontológico e, 

quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para provê-la, será prestada 

em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento e sob escolta. 

(BRASIL, Lei De Execução Penal, 1984) 

 

A assistência educacional, objetiva a disciplina e aquisição de uma 

formação profissional que irá possibilitar a reintegração do condenado ao termino de 

sua pena. A assistência religiosa, respeitada a liberdade de culto, será prestada 

aos presos e aos internados, permitindo-se a participação nos serviços 

organizados nos estabelecimentos penais, bem como a posse de livros de instrução 

religiosa (BRASIL, Lei De Execuções Penais, 1984) 

 

Muitas das vezes as entrevistas e os noticiários não visam apenas uma 

simples informação, mas sim o intuito de desmoralizar a dignidade humana do preso. 

Com isso, o preso passou a ter direito a proteção contra qualquer forma de 

sensacionalismo, sendo defesa ao integrante dos órgãos da execução penal a 

divulgação que exponha o preso a inconveniente notoriedade, durante o cumprimento 

de sua pena. (MIRABETE, 2007, p. 74) 
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É direito do preso a entrevista pessoal e reservada com seu advogado. 

Direito que está expressamente previsto na Constituição Federal, garantindo ao preso 

o direito à ampla defesa sempre, com os meios e recursos a ela inerentes. É de 

extrema importância que o preso continue tendo contato com o mundo exterior e que 

não sejam debilitadas as relações que unem aos familiares e amigos. Os laços de 

afetividade entre o condenado e seus familiares contribuem com sua ressocialização, 

possibilitando assim o seu retorno ao meio social.  (MIRABETE, 2007, p. 85) 

 

O preso tem o direito a ser designado por seu próprio nome ou, como se 

inscreve na Lei de Execução Penal, a “chamamento nominal”. Deverá haver igualdade 

de tratamento entre os presos, salvo quanto à existência da individualização da pena, 

e todos os presos devem ter os mesmos direitos e deveres. É dever do Judiciário 

controlar as ações referentes a autoridade penitenciária, ou seja, o de representação 

e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. (BRASIL, Lei De Execuções 

Penais, 1984) 

 

A comunicação do condenado com o mundo exterior é de extrema 

importância no seu processo de reinserção social, o condenado não deve ser privado 

de ter relações com o mundo exterior, seus familiares, amigos, pois isso contribui no 

seu processo de ressocialização. (MIRABETE, 2007, p. 86) 

 

Por fim, todo indivíduo que for condenado tem direito a assistência 

(material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa) para que assim possa 

iniciar o seu processo de ressocialização, ou seja, é dever do Estado cumprir todos 

os direitos e deveres que estão estabelecidos no ordenamento jurídico, possibilitando 

assim a reinserção do condenado ao meio social. 

 

Além de todos os meios que foram citados anteriormente, que contribui de 

forma positiva para a ressocialização do condenado, é necessário que Estado adote 

medidas alternativas, criando novos sistemas preventivos, construindo uma educação 

de qualidade para que futuramente os adolescentes possam ser inseridos ao mercado 

de trabalho. Sendo que um dos maiores fatores que influencia a iniciação da pratica 

delituosa é a falta de recursos para garantir a subsistência familiar. (NUNES, 2002, p. 

72) Pode-se dizer que o processo de ressocialização do condenado não depende 
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apenas da aplicação da pena, mas sim de uma junção entre o Estado investindo mais 

em políticas públicas e a participação da família durante o processo de cumprimento 

da pena. A junção desses fatores é essencial no processo de ressocialização do 

condenado, haja vista que a reinserção do condenado depende do desejo que o 

condenado tem em ser uma nova pessoa, depende do apoio da família e da 

sociedade, para que o mesmo possa retornar ao meio social sem o intuito de cometer 

novas infrações. (GRECO, 2011, p. 67) 

 

Outro aspecto negativo que deve ser deixado de lado, é a falta de 

humanização no que tange a aplicação da pena, haja vista que impossibilita cada vez 

mais a pena privativa de liberdade de alcançar seu objetivo que é a ressocialização. 

Os tratamentos cruéis, as rebeliões, enfim todas as formas de tratamentos desumanos 

devem ser abolidas do sistema prisional. (GRECO, 2011, p. 75) 

 

Diante de toda a crise que  o sistema penitenciário se encontra, o mais 

importante é tentar, de alguma forma, criar medidas para solucionar o problema que 

atinge as metas estabelecidas para as penas de privação de liberdade, haja vista que 

a dignidade da pessoa humana seja preservada, e que o condenado possa voltar ao 

convívio em sociedade de maneira melhor do que quando entrou no sistema. 

(NUNES, 2002, p. 87) 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização da presente pesquisa efetivou-se por intermédio do método 

de compilação, ou seja, reunindo obras literárias, documentos, escritos de vários 

autores para uma maior abordagem ao tema “O Atual Sistema Prisional Frente Ao 

Princípio Da Humanidade”, visando contemplar os aspectos relacionados ao intituto 

em questão, visto que é um assunto de muito complexo, sendo impossível abrange-

lo em sua forma total. 

 

É possível concluir que com a precariedade do sistema prisional verifica-se 

dificuldades quando se trata ressocialização dos presos. A infraestrutura atualmente 

não contribui para que a lei seja cumprida, os presos vivem em vida sub-humana 

dentro dos cárceres não tendo seus direitos respeitados, uma vez que há a violação 

de um dos fundamentos da República Brasileira devido à falta de pratica do Princípio 

da Dignidade Humana.  

 

O atual sistema prisional tem os seus estabelecimentos carcerários 

superlotados, em condições deploráveis que agridem a dignidade do preso, 

apresentando falhas graves. Contudo, quando se refere à dignidade humana para os 

detentos e ao processo de ressocialização, não se pode deixar de lado que todos 

devem ter seus direitos e garantias assegurados na Carta Magna, respeitados. 

 

Por fim, a pesquisa a ser desenvolvida colabora, para a melhor 

compreensão do tema abordado, visto que este é de suma importância na nossa 

Jurisprudência e também na legislação nacional, indicando observações doutrinárias 

e jurisprudenciais relevantes para os critérios que devem ser aplicados quando do 

confronto judicial do tema.  
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