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RESUMO 

 

 A começar por dizer que o Brasil é a quarta população carcerária do mundo e, 

ainda sim a violência dá sinais de diminuição. Logo a crise do sistema penitenciário 

brasileiro é estrutural, e está inserida dentro de um contexto maior que o 

demonstrado, cujas deficiências refletem problemas da sociedade brasileira como 

um todo. Sobretudo refletindo a política populista de encarceramento em massa, 

lastreada em uma falsa percepção de impunidade, qual “se pune muito, mas se 

pune mal”. O sistema penitenciário brasileiro, encontra dificuldades para ter 

resultados positivos para sanar os problemas oriundos dos presídios. Políticas 

públicas são implementadas em alguns estados, mas não há uma solidificação nas 

tentativas do poder público, situação essa que faz o sistema penal brasileiro ser 

cada dia mais desvalorizado. Espera-se da sociedade uma atuação não só de 

observadora, e sim de ações em prol dos presidiários para que todos venham ser 

beneficiados. Principalmente exercer sua postura de cidadão, tanto antes das 

eleições como depois, pois não se deve esquecer que o poder emana do povo. 
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ABSTRACT 

 

 Beginning because of saying that Brazil is the fourth population jail of the 

world and, still yes, the violence gives signs of reduction. Soon the crisis of the 

system brazilian prisoner is structural, and she is inserted inside a context bigger 

than the demonstrated, which deficiencies reflect problems of the brazilian society as 

a whole. Especially when the populist politics is thinking of prison about mass 

ballasted in a false perception of impunity, which “punishes much, but it is punished 

badly”. The Brazilian penitentiary system finds it difficult to have positive results in 

order to remedy prison problems. Public policies are implemented in some states, but 

there is no solidification in the attempts of the public power, a situation that makes 

the Brazilian penal system increasingly devalued. Society is expected not only to act 

as an observer, but to act in favor of prisoners so that all may benefit. Mainly 

exercise their position as a citizen, both before the elections and after, for it should 

not be forgotten that power emanates from the people 
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1 INTRODUÇÃO 

Pode-se dizer que a sociedade evolui ao longo do tempo, constituindo-se 

palco de mudanças e de desenvolvimento no que tange a conquista de direitos 

humanos. A Constituição Federal de 1988 explicita alguns princípios e direitos 

fundamentais do homem. A Carta Magna, art. 1º, inciso III, traz o princípio da 

dignidade humana como direito fundamental de todo ser humano. Todavia, apesar 

dessas garantias estarem previstas, sabe-se que, frequentemente, no contexto 

penitenciário, muitos direitos são violados.  

O Estado, em sua atuação, procura trazer resultados para o sistema 

penitenciário, elaborando leis. Uma delas é a Lei n. 7.210, de 11 de junho de 1984 -

Lei de Execução Penal (LEP) - na qual estão elencados os direitos dos presos. 

Embora essa lei resguarde em seu texto os direitos dos presidiários, não se vê 

efetividade na prática. O Poder Judiciário, com os juízes criminais, vem defendendo 

o princípio constitucional, mas alguns magistrados o ignoram, aplicando as penas 

severamente. 

A solução para o problema em relação aos presídios não é apenas construir 

novos cárceres. É necessário também ter maior número de funcionários para que 

haja mais organização e um acompanhamento efetivo dos presos. Por falta de 

funcionários muitos não tem exatamente o tempo determinado de banho de sol, por 

exemplo. E outro problema nos presídios é a falta de acompanhamento de 

defensores públicos e advogados para prestar assistência jurídica. Sabe-se que 

muitos presidiários já estão com suas penas vencidas e outros ainda nem tiveram a 

sua sentença penal condenatória, situação que mostra o descontrole da justiça e 

também o descompromisso com os presos. Tal situação acaba afetando também a 

sociedade, uma vez que os presos serão devolvidos a ela com um sentimento de 

revolta. 

A ressocialização do preso é com certeza um trabalho árduo, mas possível. 

Com estratégia e gestão das autoridades competentes há a possibilidade de se ter 

menos egressos no sistema penitenciário. De grande valia será, se cada competente 

se esforçar ao máximo e desempenhar a sua função de forma célere e eficaz, 

buscando sempre a imparcialidade e o equilíbrio, para que a Justiça venha a ser 
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alcançada, porque nesse embate temos o Estado e o indivíduo, e a sociedade como 

expectadora. 

A profissionalização do preso é importante durante o tempo em que está sob 

custódia, porém quando mal trabalhada, por falta de investimento do Estado, gera o 

isolamento do preso na sociedade e limita as oportunidades de trabalho.  

Diante de tais problemas do sistema penitenciário, é relevante se falar da 

inaplicabilidade dos direitos humanos nesse contexto, uma vez que essa situação 

traz consequências para a sociedade como um todo, tendo em vista a melhoria e 

solução para o sistema prisional. 

No primeiro tema, a abordagem sobre os direitos humanos que são de suma 

importância para os indivíduos, que são implementados em cada um de nós desde a 

nossa concepção em vida. Alguns direitos humanos foram positivados na 

Constituição Federal de 1988 e esses direitos são as garantias fundamentais. 

No segundo traz uma exemplificação sobre o sistema penitenciário, seu 

conceito, origem e grandes doutrinadores clássicos trazendo suas ideologias a 

respeito do sistema carcerário. 

No terceiro é demonstrado os modelos penitenciários dos Estados Unidos e 

Europa, tendo comparações entre eles e identificando os seus criadores, que foram 

importantes para a mudança das penas, existindo uma grande reforma e sendo 

abolidas penas severas e tratamentos desumanos. Focando neste momento a 

mudança principal do presidiário ao invés de dizimá-lo. 

No quarto a abordagem é sobre o sistema penitenciário brasileiro, que está 

em calamidade e traz uma imagem ruim para sociedade. Importante é a verificação 

de cada Estado com o número de presos que ainda não tiveram sua condenação e 

também a superlotação nos presídios, que cada dia aumenta. 

E por fim, as penas impostas no Brasil que tem como objetivo a 

ressocialização do detento. A sua evolução que encontra dificuldades e busca 

conscientizar a sociedade que sua aplicação é para reeducar, e não massacrar 

pessoas infratoras, pois a vingança não pode ser escolhida e sim expulsa da 

sociedade. 
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2 A HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS 

Nas épocas primitivas, não existiam direitos humanos, muito menos direitos 

fundamentais. As relações dos seres humanos eram de total agressividade e havia 

dominação dos mais fortes. 

Não havia, uma autoridade para poder colocar ordem e buscar a igualdade 

para a sociedade. Existia opressão dos dominadores, chegando até mesmo ter 

torturas e mortes. 

Os primeiros que vieram defender os direitos humanos foram os sofistas, que 

ensinavam gramática, geometria e retórica. Passaram a ensinar, porém, cobravam 

por seus ensinamentos. Usavam métodos para persuadir os ouvintes, não se 

importavam em dizer a verdade, o objetivo era ganhar dinheiro em troca de 

orientações e ensinamentos. Ficaram conhecidos como os primeiros advogados a 

existir. 

Com o passar do tempo, na Grécia e em Roma, houve uma preocupação com 

o indivíduo, principalmente com sua liberdade. Tinham em mente que todos 

deveriam ser livres, sem ser propriedade de ninguém e que o direito natural consistia 

em liberdade individual. 

As insatisfações foram crescendo no decorrer das gerações, e foram 

elaborados documentos para tentar diminuir as reprimidas das autoridades 

competentes de cada época, conforme transcrito a seguir: 

No princípio era a força. Cada um por si. Depois vieram a família, as 
tribos, a sociedade primitiva. Os mitos e os deuses – Múltiplos, 
ameaçadores, vingativos. Os líderes religiosos tornam-se chefes 
absolutos. Antiguidade profunda, pré-bíblica, época de sacrifícios 
humanos, guerras, perseguições, escravidão. Na noite dos tempos, 
acendem-se as primeiras luzes: surgem as leis, inicialmente morais 
depois jurídicas. Regras de conduta que reprimem os instintos, a 
barbárie, disciplinam as relações interpessoais e, claro, protegem a 
propriedade. Tem início processo civilizatório. Uma aventura errante, 
longa, inacabada. Uma história sem fim. (BARROSO, 2015, p. 27) 

Os Direitos Humanos com o passar do tempo vêm evoluindo, mas 

encontrando barreiras para o seu desenvolvimento. Principalmente pelos erros 
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cometidos pela própria máquina estatal, fazem que os direitos da sociedade 

caminhem com lentidão. 

A divisão que temos na Constituição Federal de 1988, são os (direitos civis e 

políticos) que são conhecidos como princípios de liberdade, os (direitos econômicos, 

sociais e culturais) que são classificados como princípio de igualdade e os (direitos à 

paz, autodeterminação) abordando todas as formações sociais e constituindo o 

princípio da solidariedade. 

Na teoria de Jellinek, os direitos humanos devem ser implementados em 

normas jurídicas estatais, para que venham a ser aplicadas. Porém, trouxe formas 

para que os direitos fossem incluídos no ordenamento jurídico. 

A sua classificação é dividida em quatro partes. A primeira, o Estado, como 

elaborador e aplicador das leis, faz com que o indivíduo fique submisso às suas 

regras exigindo da sociedade condutas irrepreensível para poder alcançar o bem 

comum para a coletividade. 

A segunda, o Estado tem o dever de obedecer aos direitos do indivíduo, 

devendo agir de acordo com a lei, seguindo os preceitos constitucionais sem ferir a 

vida privada e seguir o devido processo legal no caso de prisão e exercer a justiça 

que é, dar a cada um o que lhe pertence. 

A terceira, o próprio indivíduo tem o direito de busca o Estado para pleitear 

seus direitos. A sociedade com sua insatisfação deve mover a máquina estatal, 

cobrar e exigir que suas lides venham ser alcançadas. 

A quarta é a forma que a sociedade pode participar da forma de política do 

Estado, com elaboração de leis através da iniciativa popular. 

Tem-se um ordenamento jurídico que é pautado nos direitos humanos, e uma 

lei específica para os direitos do preso a LEP. Mas na prática há uma grande 

violação desses direitos por parte do Estado. 

2.1 Garantias fundamentais 

As garantias fundamentais estão explícitas na Constituição Federal que visam 

a assegurar os direitos do indivíduo. A divisão é a seguinte: 
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 Direitos individuais: (art. 5º); CF/88 

 Direitos coletivos: (art. 5º); CF/88 

 Direitos sociais: (art. 6º); CF/88 

 Direitos trabalhistas: (art. 7º ao 11); CF/88 

 Direitos à nacionalidade: (art. 12 e 13); CF/88 

 Direitos políticos: (art. 14 ao 16); CF/88. 

Esses direitos se interligam com os direitos previstos na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1798 e na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948. Foram estes introduzidos no ordenamento 

jurídico brasileiro por meio de tratados internacionais: 

A diferença que pode ser feita entre estas expressões é que, 
normalmente, a acepção direitos fundamentais estão ligados a ideia 
da consagração constitucional das liberdades do indivíduo (esta foi a 
denominação utilizada por nosso constituinte de 1988), enquanto que 
os direitos do homem estariam ligados à proteção da esfera de 
liberdade do ser humano, mesmo que sua proteção ainda não seja 
prevista expressamente pelo ordenamento jurídico. Em outras 
palavras: os direitos fundamentais são os direitos humanos que 
foram positivados. (RIBEIRO, 2009, p. 14) 

Destaca o entendimento sobre direitos fundamentais: 

Direitos fundamentais são os direitos humanos reconhecidos como 
tais pelas autoridades ás quais se atribui o poder político de editar 
normas, tanto no interior dos Estados quanto no plano internacionais. 
Segunda outra terminologia, fala-se em direitos fundamentais típicos 
e atípicos, sendo estes os direitos humanos positivados nas 
Constituições, nas leis, nos tratados internacionais. Segunda outra 
terminologia, fala-se em direitos fundamentais típicos e atípicos, 
sendo estes os direitos humanos ainda não declarados em textos 
normativos. Sem dúvida, o reconhecimento oficial de direitos 
humanos, pela autoridade política competente, dá muito mais 
segurança ás relações sociais. Ele exerce, também, uma função 
pedagógica no seio da comunidade, no sentido de fazer prevalecer 
os grandes valores éticos, os quais, sem esse reconhecimento 

oficial, tardariam a se impor na vida coletiva. (COMPARATO, 2015, 
p. 71) 

Importante é a positivação dos direitos humanos para que a sociedade venha 

ter os seus direitos e valores reconhecidos oficialmente pela norma constituinte. 

2.2 Princípio da dignidade da pessoa humana 

A dignidade da pessoa humana, é um dos pontos principais para um País 

democrático de direito que, visa a respeitar o ser humano, mas no dia a dia, tem-se  
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outra coisa, o tratamento desumano e o abandono. 

O princípio da dignidade da pessoa humana tem praticamente três 

concepções: individualismo, transpersonalismo e personalismo. 

A atitude de cada indivíduo, ou seja, o individualismo refleti no coletivo, seja 

boa ou ruim, por isso a importância das implementações públicas para o 

crescimento intelectual da sociedade, conforme os preceitos fundamentais da Carta 

Magna. 

Porém o transpersonalismo é visto como o bem da coletividade, a pessoa 

humana não é nesta corrente a peça principal, pois se não há uma união entre o 

interesse do indivíduo com o coletivo, deve-se atentar ao interesse coletivo. 

E o personalismo é o contrário do transpersonalismo, onde o interesse do 

indivíduo é o preponderante, e nega-se a possibilidade de harmonia dos interesses 

individuais com a sociedade. 

A dignidade humana representa os valores individuais, onde cada indivíduo 

tem a liberdade de escolher a sua forma de viver e agir. Seja uma escolha cultural, 

espiritual, sem ter o prejuízo de ser discriminada, pois são escolhas que irão formar 

o seu caráter diante da sociedade.  

Nesse sentido, tudo que fora mencionado acima, serviu como base para a 

conceituação e aplicabilidade do principal e mais amplo princípio constitucional, ou 

seja, o da dignidade da pessoa humana, conforme o autor: 

Ao Estado cabe o dever de garantir a justiça e direitos de liberdade 
individual. A dignidade da Pessoa Humana atribui unidade aos 
direitos e garantias fundamentais, inerente às personalidades 
humanas afastando a ideia de predomínio das concepções 
transpessoalistas de Estado e Nação, em função da liberdade 
individual. A dignidade é um valor espiritual e moral intrínseco da 
pessoa, que se manifesta singularmente na sua autodeterminação 
consciente e responsável, trazendo consigo a pretensão ao respeito 
das demais pessoas, edificando um mínimo invulnerável que todo 
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, excepcionalmente, 
possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, 
todavia sem menosprezar o merecimento das pessoas enquanto 
seres humanos. (MORAES, 2005, p. 16). 
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O respeito a pessoa humana é base para a consolidação de uma sociedade 

que queira evoluir. O desrespeito aos direitos dos presos é constante, e no código 

de processo penal diz que os direitos dos presos são mantidos durante a custódia. 

Mas muitos com a intenção de denegrir a imagem do preso agem como se ele 

tivesse perdido o seu valor moral e espiritual e não prestasse mais para a sociedade 

depois de ter cometido um delito. Necessário se faz mencionar o entendimento 

doutrinário no mundo técnico jurídico: 

A dignidade humana é princípio que se conjuga com o da 
solidariedade social. A leitura e o comprimento de ambos adensam a 
vida da pessoa, que haverá de ser preservada na dignidade que 
iguala na humanidade e se distingue na individualidade, que 
congrega na fragilidade pessoal para fortalecer na sociedade 
humana. A dignidade da pessoa humana não se aperfeiçoa na 
existência isolada de um ser; a liberdade manifesta-se na relação 
com o outro; a igualdade pede a presença daquele a quem se iguala. 
(ROCHA, 2004, p. 78) 

A dignidade humana é um dos pilares que leva a boa convivência da 

sociedade, principalmente para com os que estão afastados dela por um tempo 

determinado, eles realmente provam o dissabor do Estado, segundo o jurista: 

A razão pela qual as comunidades políticas altamente desenvolvidas, 
como as antigas cidades-Estados ou os modernos Estados-nações, 
tão frequentemente insistem na homogeneidade étnica é que 
esperam eliminar, tanto quanto possível, essas distinções e 
diferenciações naturais e onipresentes que, por si mesmas, 
despertam silencioso ódio, desconfiança e discriminação, porque 
mostram com impertinente clareza aquelas esferas onde o homem 
não pode atuar e mudar à vontade, isto é, os limites do artifício 
humano. O “estranho” é um símbolo assustador pelo ato da diferença 
em si, da individualidade em si, e evoca essa esfera onde o homem 
não pode atuar nem mudar e na qual tem, portanto, uma definida 
tendência a destruir. (ARENDT, 1989, p. 335) 

Uma sociedade justa age com moldes na lei sem discriminar, os que estão 

sendo punidos, porque nesse momento, a cooperação é necessária por parte de 

todos. É um grande passo agir em conjunto com o poder judiciário procurando 

quebrar essa barreira que criaram com os presos, tomando atitudes certas, para que 

a sociedade venha ser beneficiada, porque um dia eles irão está novamente no seio 

da sociedade, conforme o autor:  

O Estado de Direito brasileiro pugna pelo modelo democrático, em 
tudo garantidor da evolução da pessoa humana. É, portanto, 
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princípio-matriz do Estado de direito democrático brasileiro a 
dignidade humana. É princípio que se sobrepõe a todos os outros e 
que orienta interpretação de todos os outros e que orienta a 
interpretação de todos os regimes constitucionais postos em vigor a 
partir da Carta Política de 1988. (JACINTHO, 2009) 

A dignidade humana faz parte da existência do ser humano, e não é apenas 

um direito qualquer. Sua tipificação é prevista na Constituição Federal de 1988, no 

inciso III. Segundo o entendimento do jurista: 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao 
respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo 
invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar. (MORAES, 
2014) 

A dignidade da pessoa humana, é um dos principais princípios inerente ao ser 

humano. Que visa a resguardar valores individuais e fortalecer o respeito mútuo na 

sociedade.  
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3 O QUE É O SISTEMA PENITENCIÁRIO 

São estruturas estabelecidas pelo poder público para manter os presos sob 

custódia. É a atuação do poder público referente aos seres humanos que 

cometeram crimes ou contravenções penais. O Estado age com poder de 

repreensão e correção e seu objetivo é a ressocialização do indivíduo delinquente. 

No século XVIII, segundo BITENCOURT (2004, p. 31-56), “havia muita 

tortura, castigo e pena de morte. O julgamento era feito com base na condição 

social, existia a falta de imparcialidade dos magistrados”. A partir daí que surgiram 

juristas consagrados, que defendiam os direitos humanos. Seus pensamentos 

contribuíram para a reforma da legislação penal e da forma de punir.  

Cesare Beccaria (1738-1794) que por meio da sua prisão teve experiências 

suficientes para escrever o livro Dos Delitos e das Penas em 1764 e sua obra foi 

uma das principais que foram usadas para a reforma penal. 

John Howard (1726-1790). Analisou os sistemas penitenciários da Inglaterra e 

toda Europa. E verificou que seria importante a administração do sistema 

penitenciário para a execução da pena através de carcereiro, inspetor, e Juiz de 

execução penal. Tinha humanidade e acreditava no trabalho religioso como forma 

de recuperação do preso. Suas ideias foram válidas para as reformas legislativas, 

que alcançaram as mudanças nas prisões de todo o mundo. 

Jeremy Bentham (1748-1832). Na sua concepção, a pena era vista como 

forma de punição aos delinquentes e que essa punição deveria ser severa e 

observada a moderação. O preso não devia ter mais privilégios que um indivíduo 

inocente. Lutava contra o crescimento da criminalidade dentro do presídio e chegou 

a uma conclusão que se aprende mais atrocidades na custódia, porém não moral e 

virtudes. Bentham foi idealizador do panóptico em 1785 pois essa penitenciária era 

ideal para observar os presos de um local superior sem que os observadores fossem 

notados, visando ter menores números de vigilantes e menos gastos para o Estado. 

O sistema penitenciário foi discutido no século XVIII e no início do século XIX, 

a respeito das formas de reclusão dos presos, onde se buscava melhorias na parte 

teórica e prática em alguns presídios. Uns deles são o de Filadélfia e Arburn em 

Nova York. Uma dessas mudanças foi o confinamento total do recluso por um tempo 
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determinado, perdendo a sua liberdade. Esta forma de punição era para o preso 

pensar bem no dano que causou a sociedade e também para repará-lo, cumprindo a 

pena isoladamente dos demais. Segundo Foucault, “o preso deveria ser isolado do 

mundo exterior, a tudo o que motivou a infração, às cumplicidades que o facilitaram”. 

(FOUCAULT, 2007. p. 199) 

3.1 Os modelos penitenciários dos Estados unidos e Europa 

3.1.1 Filadélfia ou Pensilvânia 

O modelo foi implantado no ano de 1790 por William Penn na cidade de 

Filadélfia nos Estados Unidos. A sua formação foi baseada no isolamento do preso 

deixando-o distante de todos durante o cumprimento da pena. 

Neste sistema penitenciário o que se permitia era apenas a leitura da Bíblia 

dentro das celas para levar o detento a uma reflexão do seu delito cometido. Os 

presos não trabalhavam neste sistema de Filadélfia, para não tirarem o foco da 

leitura da Bíblia, pois se acreditava bastante que a religião mudaria os pensamentos 

dos presos e suas atitudes errantes. Usando as palavras de Michel Foucault, “o 

isolamento absoluto (...) não se pede a requalificação do criminoso ao exercício de 

uma lei comum, mas à relação do indivíduo com sua própria consciência e com 

aquilo que pode iluminá-lo de dentro”. (FOUCAULT, 2007) 

O objetivo era fazer o recluso sentir na pele a solidão e refletir bem o seu 

delito cometido, tendo principalmente um tratamento pela palavra de Deus. 

3.1.2 Aurburn 

Este modelo surgiu na cidade de Nova York, no ano de 1821. A sua 

formalidade era na base do trabalho, os presos trabalhavam pela manhã, tarde e a 

noite eram recolhidos, tinham que ficar em silêncio na prisão. Eram repreendidos por 

meio de chicotes se fizessem barulho. A prisão de Aurburn deveria ser um: 

Microcosmo de uma sociedade perfeita onde os indivíduos estão 
isolados em sua existência moral, mas onde sua reunião se efetua 
num enquadramento hierárquico estrito, sem relacionamento lateral, 
só se podendo fazer comunicação no sentido vertical. (...) A coação é 
assegurada por meios materiais, mas sobretudo por uma regra que 
se tem que aprender a respeitar e é garantida por uma vigilância e 
punições. (FOUCAULT, 2007, p. 200) 
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As regras tinham que ser obedecidas, havia uma hierarquia onde os presos 

apreendiam a conviver em sociedade, era um preparo para serem reabilitados. A 

rotina era diversificada, como relata o autor: 

O condenado ingressava no estabelecimento, tomava banho, recebia 
uniforme, e após o corte de barba e do cabelo era conduzido à cela, 
com isolamento durante a noite; b) acordava às 5:30 horas, ao som 
da alvorada; c) o condenado limpava a cela e fazia sua higiene; d) 
alimentava-se e ia para as oficinas, onde trabalhava até tarde, 
podendo permanecer até às 20 horas no mais absoluto silêncio, só 
se ouvia o barulho das ferramentas e dos movimentos dos 
condenados; e) regime de total silêncio de dia e de noite; f) após o 
jantar o condenado era recolhido; g) as refeições eram feitas no mais 
completo mutismo, em salões comuns; h) a quebra do silêncio era 
motivo de castigo corporal. O chicote era o instrumento usado para 
quem rompia com o mesmo; i) aos domingos e feriados o condenado 
podia passear em lugar apropriado, com a obrigação de se conservar 
incomunicável. (FARIAS JÚNIOR. In: SÁ, Geraldo Ribeiro de. Op.cit, 
1996, p. 94) 

O objetivo da prisão em Aurburn era o trabalho e o silêncio constante, mas 

com contato entre presos somente na hora das refeições e no trabalho, e em 

Filadélfia o confinamento predominava. 

3.1.3 Irlandês 

As demais penitenciárias tinham regimes diferentes, como a de Filadéfia e 

Aurburn, havia debates a respeito das prisões e um deles foi ao primeiro congresso 

internacional das prisões, ocorrido em Frankfurt, no ano de 1846 onde foram 

implementadas medidas renovadoras. 

Na Irlanda, surgiu um novo modelo penitenciário, um aprimoramento dos 

modelos americanos, seu criador foi Walter Crofton no ano de 1853, onde elaborou 

um sistema que abordava quatro fases para o condenado, desde o começo até a 

sua soltura. 

A primeira fase era parecida com o sistema de Pensilvânia, o detento tinha 

que ficar isolado na cela para fazer reflexões a respeito do delito cometido. Este 

período durava de oito a nove meses. 

A segunda fase, o recluso tinha que trabalhar diurnamente, de forma coletiva, 

mas predominando o silêncio, com seguranças para manter o controle dos 
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trabalhos. A noite eram recolhidos e ficavam isolados, modelo esse que seguia os 

passos da prisão aurburn. 

A terceira, idealizada por Crofton, era pautada nas penas mais graves, o 

condenado cumpria a pena ne prisões de segurança mediana, os detentos podiam 

dialogar e manter uma distância moderada. A finalidade era prepará-los para a 

convivência em sociedade. 

A quarta, o delinquente era posto em liberdade em uma pequena sociedade, 

onde tinha uma liberdade assistida e devia obedecer a alguns requisitos até cumprir 

toda a pena e ter a liberdade definitiva. 

3.1.4 Panóptico de Bentham 

Este modelo não era parecido com o de Aurburn e Pensilvânia, mas foi 

adotada por outras prisões que seguiam Filadélfia e Aurburn. Sua estrutura era mais 

uma arquitetura do que uma penitenciária, pois as celas ficavam em volta de uma 

torre principal onde eram observados todos os detentos. Sua iluminação era solar 

cooperando para os vigilantes fazerem a vistoria dos reclusos, mas sem deixar que 

os presos notem os observadores, assim leciona o autor: 

O sistema panóptico induz o detento um estado consciente e 
permanente de visibilidade que assegura o funcionamento 
automático do poder. Possui a função de manter a ordem nos 
presídios. Eles são vigiados, mas não sabem que os vigia. Este 
sistema adotado por Bentham não foi com o objetivo de 
penitenciária, mas de manicômio, oficinas de trabalho e estudos. 
(FOUCAULT, 2007, p. 166) 

O autor faz ainda uma crítica ao panóptico: “o animal é substituído pelo 

homem à distribuição individual pelo grupamento específico e o rei pela maquinaria 

de um poder furtivo”. (FOUCAULT, 2007). O sistema panóptico inspirou outros países 

como Estados Unidos e Costa Rica no início do século XIX onde foi construída a 

Penitenciária Central. 
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4 SISTEMA PENITENCIÁRIO NO BRASIL 

A situação dos presídios no Brasil é alarmante e totalmente precária. Ocorre 

que há uma superlotação e violação aos direitos dos presos, celas sem estruturas 

adequadas e até mesmo mulheres são presas juntamente com homens. 

No ano de 2007 para 2008 uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi 

formada na Câmara dos Deputados para investigar o sistema penitenciário 

brasileiro. Chegando à conclusão que nenhum presídio respeitava a legislação 

vigente desde 1984. 

O Brasil, em relação ao sistema penitenciário com sua falta de gestão nos 

presídios tem sido noticiado até no exterior, ao ponto de sofrer intervenção de 

organizações internacionais de defesa aos direitos humanos. No ano de 2002, o 

Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), tendo 

que cumprir medidas para a proteção dos presos, em Rondônia no famoso presídio 

Urso Branco. Mas as medidas não foram cumpridas, e novamente em outubro de 

2009 o País teve que prestar informações perante Corte. Em 2010, teve que prestar 

informações a Organização das Nações Unidas (ONU) a respeito do presídio no 

Estado do Espírito Santo. São apenas alguns relatos, porque certamente não só no 

Brasil, mas no mundo todo tem esses acontecimentos. 

Os direitos humanos são excluídos por muitos que fazem vista grossa diante 

das barbáries cometidas nos cárceres, os delinquentes são tratados como se 

fossem animais.  

As políticas públicas que são realizadas, para poder sanar esses problemas 

não surtem efeito, porque a população carcerária cresce a cada dia. O problema da 

superlotação não é de hoje, mas desde o século XIX, que se estendeu no século 

XX. A negligência do Estado, é tamanha que chega até morrer presos no sistema 

carcerário através de confusões e brigas, como demonstra o julgado a seguir: 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO N. 1.0433.02.043053-
7/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - REMETENTE: JD 1ª V 
FAZ. PUBL. REG. PUBL. FAL. CONC. COMARCA MONTES 
CLAROS - APELANTE (S): 1ª) NEUZA GERALDA DA SILVA 
BARCELOS, 2º) ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO (A) (S): 
OS MESMOS - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MARIA ELZA 
EMENTA: MORTE DE PRESO. SUPERLOTAÇÃO DE CADEIA 
PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS 
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GERAIS. DESCASO ESTATAL COM A VIDA E COM A DIGNIDADE 
DOS PRESO. DIREITO. À REPARAÇÃO POR DANO MORAL E 
MATERIAL. A morte de Geraldo Amâncio de Barcelos é uma 
comprovação inconteste da instituição da pena de morte nas cadeias 
brasileiras. O lamentável e deplorável é que tal fato conta com a 
efetiva participação do Estado, que negligencia, de forma manifesta, 
em tutelar a integridade física e moral dos presos. A morte de 
Geraldo Amâncio de Barcelos - mais uma de milhares, até quando? - 
Decorreu da superlotação da Cadeia Pública de Montes Claros, que 
possui capacidade para 60 presos e contava à época da morte com 
mais de 180 presos. Destarte, o Estado de Minas Gerais deve ser, 
com base no art. 37, parágrafo 6º, da CF, ser responsabilizado 
civilmente, visto que, ao permitir a superlotação da Cadeia Pública de 
Montes Claros, descumpriu não apenas o seu dever legal de 
proteger os presos, mas violou, também, de modo grave à garantia 
constitucional, prevista no art. 5º, inciso XLIX, que assegura aos 
presos o respeito à integridade física e moral. O desrespeito a uma 
garantia constitucional não pode ficar impune. A apelante faz jus ao 
ressarcimento integral dos danos morais e materiais sofridos pela 
morte de seu esposo. (5ª Câmara Cível, Apelação Cível/Reexame 
Necessário) 

O Estado acaba sendo punido por esta falta de atenção, porque é 

responsabilidade do Estado todas as providências com relação aos presos. Situação 

que piora ainda o poder público, porque com a morte de algum detento seus 

familiares podem pleitear na Justiça o direito de receber indenização pelo dano 

irreparável sofrido. 

A precariedade e as mínimas condições fazem o preso ficar adepto a doenças 

e epidemias. A sua má alimentação e falta de higiene nas celas, cooperam para que 

o preso fique com doenças ou com sua saúde comprometida. 

As doenças mais populares no sistema penitenciário são a pneumonia, 

tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis. Sem contar ainda que muitos 

têm distúrbios mentais e deficiências físicas, e que deveriam ser tratadas, mas por 

falta de vagas em hospitais públicos acabam perdendo suas vidas, a seguir 

transcrito:  

Nas prisões clássicas existem condições quem podem exercer 
efeitos nefastos sobre a saúde dos internos. As deficiências de 
alojamentos e de alimentação facilitam o desenvolvimento da 
tuberculose, enfermidade por excelência das prisões. Contribuem 
igualmente para deteriorar a saúde dos reclusos as más condições 
de higiene dos locais, originadas na falta de ar, na umidade e nos 
odores nauseabundos. (BITENCOURT, 2004, p. 166) 
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O Estado, muitas vezes encontra dificuldades para a ressocialização do 

apenado, porque falta condições necessárias para o andamento dos trabalhos 

internos. Tendo eles um tratamento indigno, a situação fica descontrolada e movidos 

por uma revolta, muitos fazem rebeliões e acabam matando até inocentes que 

trabalham para o poder público, por este motivo o que se busca é a efetividade do 

Estado no tratamento e na ressocialização do recluso, conforme o autor: 

A perda da liberdade com segregação física leva à estigmatização 
social e à institucionalização da pessoa que já não consegue 
conviver fora do sistema prisional. O cárcere significa o 
embrutecimento do humano (VARGAS, 2006, p. 45). 

As marcas dos cárceres são totalmente preocupantes, pois deixam os presos 

sem saída, portanto no lugar de serem reestruturados foram massacrados por um 

sistema prisional falido:  

Nesses casos, o sistema carcerário, como parte da Administração 
Pública, deveria cumprir uma função ressocializadora, ou seja, iniciar 
o condenado em atividades que lhe foram privadas extramuros, 
facilitando, assim, o seu retorno à sociedade, já agora minimamente 
habilitado. (GRECO. 2011 p. 306) 

Os presos têm os seus direitos explícitos na lei, e cabe o Estado cumprir o 

princípio da legalidade e procurar realizar atividades que irá trazer resultados 

positivos e com certeza a sua reabilitação, conforme leciona o autor: 

Por mais que se queira negar, a pena é castigo. Diz-se, também, que 
a sua finalidade precípua é reeducar para ressocializar, reinserir, 
reintegrar o condenado na comunidade. O cárcere, contudo, não tem 
função educativa; é simplesmente um castigo, e, como já se disse, 
esconder sua verdadeira e íntima essência sob outros rótulos é 
ridículo e vitoriano. Os condenados vivem ali como farrapos 
humanos, castrados até a esperança. (TOURINHO, 2002, p. 515 e 
516) 

Os condenados estão presos para serem reeducados e não sofrerem abusos 

do poder público. Se este tratamento continuar, o objetivo jamais será alcançado, e 

o número de calamidades irá aumentar. 

O Estado, com sua soberania e poder de punir comete falhas na execução da 

pena do preso, pois verifica-se a falta de precaução em não violar os direitos 

humanos que foram positivados na Carta Magna. A pena privativa de liberdade é o 
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regime mais gravoso, mas não a melhor forma de conter os delinquentes de cometer 

novos crimes, segundo o jurista: 

Se a prisão, como dizem alguns, é necessário, ou, como dizem 
outros, “Se o crime é a doença, a pena, a cura, e a prisão, o hospital, 
precisamos cuidar do local onde ficam internados os pacientes para 
que a sua doença não se grave, ou que venham mesmo a morrer ”. 
(GRECO, Rogério. 2011, p. 320) 

A prisão afeta tanto o interior como o exterior do recluso, deixando marcas e 

sequelas em sua vida. A pena privativa de liberdade tem caráter ressocializador, 

mas não consegue surtir este efeito, por falta de investimento adequado nos 

presídios, porém: 

A prisão exerce não se pode negar forte influência no fracasso do 
tratamento do recluso. É impossível pretender recuperar alguém para 
a vida em liberdade em condições de não liberdade. Com efeito, os 
resultados obtidos com a aplicação da pena privativa de liberdade 
são, sob todos os aspectos, desalentadores. (BITENCOURT, Cesar. 
2011, p. 125) 

O índice de crescimento da criminalidade no Brasil é constante, cada Estado 

tem superlotação em suas celas, há um descontrole sobre a situação e os detentos 

estão retornando ao mundo do crime porque ficam a maioria do tempo ociosos.  

 Um exemplo de descontrole do poder público foi o massacre no Carandiru no 

ano de 1992, deixou 111 detentos mortos, um grande extermínio, sem dúvida, que 

foi praticado por policiais militares. Diante de tal ato que teve repercussão geral, o 

sistema penitenciário apenas demonstrou como é a sua despreparação para atuar 

em caso de rebeliões. 

Verifica-se que o segundo maior número de mortos foi no presídio de 

Manaus, levando brutalmente a óbito 60 presos. Mais uma vez se vê a falta de 

efetividade do Poder Público, que consequentemente gerou a rebelião e o massacre 

de presos. Alega-se que tudo se iniciou por brigas entre facções, mas vale ressaltar 

que cabe ao Estado a proteção dos detentos enquanto a sua punição.  

O Estado exerce sua administração pelos agentes políticos, e tem o dever de 

zelar pela conservação dos direitos da pessoa humana e não consegue atuar 

preventivamente nos presídios e acaba tendo que ser responsabilizado pelas mortes 

cometidas no sistema penitenciário. A população carcerária tem seus direitos 
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previsto em legislação especial, mas são violados por ineficiência de gestores 

públicos que deixam um mal exemplo a sociedade brasileira. 

O país passa por momentos difíceis, onde se governa apenas em lugar 

adequado, e não se pode dizer que, o sistema penitenciário está incluído na 

administração Pública Nacional como prioridade, porquê as respostas são claras. O 

poder público sabe o caminho a ser tomado, para que todo o caos venha ser 

solucionados, conforme transcrito a seguir: 

Não, não foi uma luta de gangues o que produziu o massacre em 
Manaus, mas uma política deliberada e pensada de administração da 
morte, feita nas pranchetas da omissão, do descaso, da perpetuação 
de condições medievais e da cumplicidade. 

Assim afirma o Ministério da Justiça, (anexo a) sobre dados levantados de 

2013 a 2014 o número de presos e a falta de preocupação do ente estatal, pois 

muitos presos ainda não foram condenados. 

4.1 A privatização dos presídios brasileiros 

O sistema de privatização dos presídios brasileiros é feito através de parceria 

público-privada (PPP), que é regulamentada pela Lei Federal n. 11079/2004. São 

serviços prestados pelo setor privado, por meio de concessão na modalidade 

administrativa ou patrocinada: 

 

parceria público-privada é um contrato organizacional, de longo 
prazo de duração, por meio do qual se atribui a um sujeito privado o 
dever de executar obra pública e (ou) prestar serviço público, com 
ou sem direito à remuneração, por meio da exploração da 
infraestrutura, mas mediante uma garantia especial e reforçada 
prestada pelo poder público, utilizável para a obtenção de recursos 
no mercado financeiro".  (JUSTEN FILHO, 2005, p. 549) 

Especialistas sobre este tema, e favoráveis à privatização dos presídios 

alegam que os resultados serão satisfatórios e diminuirão o índice de egressos, 

conforme o autor:    

O que se vê nos presídios brasileiros é um depósito de humanos, 
escolas do crime, fábrica de rebeliões. O Estado não tem recursos 
para gerir e construir presídios, sendo assim, a privatização deve ser 
enfrentada não do ponto de vista ideológico ou jurídico, se sou a 
favor ou contra, tem que ser enfrentada como uma necessidade 
absolutamente insuperável, ou “privatizamos” os presídios; 
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aumentamos o número de presídios; melhoramos as condições de 
vida e da readaptação social do preso sem necessidade do 
investimento do Estado, ou vamos continuar assistindo essas cenas 
que envergonham nossa nação perante o mundo. Portanto, a 
privatização não é questão de escolha, mas uma necessidade 
indiscutível é um fato. (CAPEZ apud VIEIRA, 2011, p. 61) 

A privatização, de forma mista é vista como ideal, pois o detento terá 

qualificação profissional e obtenção de renda mensal, através do trabalho que será 

administrado por empresa privada. 

O Estado com seu poder de punir, na privatização dos presídios teria 

responsabilidade mais na vigilância e assistência jurídica aos apenados, pois o 

trabalho, alimentação e estudo seriam mais adequados para as empresas privadas. 

Sendo assim, não tiraria a obrigação do poder público de exercer a proteção da 

dignidade dos detentos, conforme o autor:  

Seria o responsável, em última instância pelo que ocorre aos 
apenados, pois constitucionalmente cabe a ele zelar pelo respeito a 
integridade física e moral do apenado, já que é o único detentor do 
direito de punir e a quem compete processar, julgar e executar a 
pena imposta. (GUIMARÃES, 1995, p. 63) 

O poder público, na sua gestão e organização tenta de diversas maneiras 

frear a criminalidade, tanto fora como dentro dos presídios. A privatização de 

presídios é um caminho que pode ou não diminuir consideravelmente o índice de 

criminalidade no Brasil, porque as empresas que ganham tal licitação visam 

administrar o presídio tendo obtenção de lucros. 

O Estado, repassa um valor x para gastos do preso e a empresa recebe 

esse valor e não usa totalmente, cortando o máximo de gastos para lucrar. Um 

exemplo de presídio privatizado por meio de parceria público-privadas (PPP) é de 

Minas Gerais em Ribeirão das Neves, que foi inaugurado em 2013 e se tornou o 

primeiro presídio a ser administrado por empresa privada. 

Verifica-se que a gestão do presídio em Ribeirão das Neves é feita pelo 

consórcio Gestores Prisionais Associados (GPA), que é formado por 5 (cinco) 

empresas, são elas: CCI Construções S/A, Construtora Augusto Velloso S/A, 

Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços LTDA, N. F. Motta Construções e 

Comércio, Instituto Nacional de Administração Penitenciária (INAP). 

http://www.cci.com.br/en/index.html
http://www.augustovelloso.com.br/
http://www.tejofran.com.br/
http://www.nfmotta.com.br/
http://www.nfmotta.com.br/
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O problema é que essas empresas visam total lucro como já relatado, e agem 

como se os presos fossem produtos, porque um dos requisitos para sua 

funcionalidade é que esteja com o presídio 90 % cheio. Um erro de atuação que 

pode custar caro para a sociedade, porque automaticamente para este mercado 

funcionar tem que haver presos, e percebe-se que para eles o importante não é a 

ressocialização do detento, mas a sua permanência na custódia. 
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5 A EVOLUÇÃO DAS PENAS 

A sociedade, alcança meios para evoluir, e consequentemente faz com que 

as penas sejam renovadas e também a aplicação da pena vai sendo humanizada no 

decorrer do tempo, conforme a seguir transcrito:  

As penas surgiram juntamente com a própria humanidade. Em um 
primeiro momento punia-se as violações aos chamados totens, 
sendo estes objetos tidos como sagrados pelos povos primitivos e 
aos que se devotavam respeito. Estas relações denominavam-se 
relações totêmicas, onde o infrator, ou seja, aquele que 

desagradasse à entidade deveria ser penalizado. (ZVIRBLIS, Alberto 

Antônio. 2001 p. 19) 

Antigamente não existia o princípio da proporcionalidade, que é a dosagem 

moderada da aplicação da pena para o delito cometido. A religião influenciou 

bastante nas punições daquele período, essa fase ficou conhecida como a vingança 

divina, o objetivo da pena era receber o perdão pelos erros cometidos, conforme o 

autor:  

Este período caracteriza-se pela necessidade de satisfação da 
divindade aviltada pelo transgressor e cuja pena aplica deverá ser 
tão cruel quanto maior fosse o deus, servindo tal pena como forma 
de expiação da alma e de busca do perdão junto à divindade 
cultuada. (BITENCOURT, 2004, p. 36) 

Neste período, na legislação vigente existia o Código de Manu da Índia, os 

cinco livros do Egito, o livro das cinco penas na China, a avesta na Pérsia, o 

pentateuco em Israel e Babilônia. 

Antigamente na China, séculos antes de Cristo a legislação era brutal e era 

penalizado os que faziam rebeliões. As penas eram com base na tortura como 

castração, amputação e marcas de ferro na testa aconteciam até a pena de morte. A 

sociedade era julgada conforme a condição social. 

Na índia o Código de Manu, trazia como aplicador da lei uma divindade por 

delegação do Brahma que era ordenador do mundo e de seus habitantes, as penas 

eram impostas para que os detentos viessem ter a purificação do pecado. Sua teoria 

era baseada em penas corporais e pena de morte, o que cumprisse a pena ficaria 

livre da sujeira que sua alma tinha adquirido pelo delito cometido. 



29 

 

No Egito antigo, a execução seria conforme o ente atingido, se fosse o faraó 

ou a religião a pena seria de morte, por meio de crucificação, forca e decapitação. O 

gravame também era aplicado aos familiares do criminoso.  

O código de Hamurabi, era um dos mais torturadores, pois suas penas eram 

atirar fogo ao autor de furto e atirar a mulher que adulterou de mão atadas no rio. 

Em Roma eram aplicadas penas cruéis como afogar o detento na água com 

um saco e também era jogado vivo em chamas. 

Na idade média as penas eram bem cruéis como incineração da pessoa viva, 

caldeira, empalhamento, afogamento, entre outros, e faziam cultas a bruxa e 

hereges. 

No Brasil já era aplicado a proporção da pena de acordo com o delito 

cometido, era observado o motivo do crime como: 

Qualquer pessoa que matar outra ou mandar matar, morra por isso 
morte natural. Porém, se a morte for em sua necessária defesa, não 
haverá pena alguma, salvo se ela excedeu a temperança que devera 
e pudera ter porque então será punido segundo a qualidade do 
excesso. E se a morte for por algum caso sem malícia ou vontade de 
matar, será punido ou relevado segundo sua culpa ou inocência que 
no caso tiver. Porém, se algum fidalgo de grande solar matar alguém, 
não seja julgado à morte sem no-lo fazerem saber, para vermos o 
estado, linhagem e condição da pessoa, assim do matador como do 
morto, qualidade e circunstâncias da morte, e mandarmos que for 
serviço de Deus e bem da república. 
E toda a pessoa que a outra der peçonha para a matar ou lhe 
mandar dar, posto que de tomara a peçonha se não siga a morte, 
morra morte natural, e mais perca sua fazenda para a Coroa do 
reino, não tendo descendentes legítimos. 
E ferindo alguma pessoa por dinheiro, morra por isso morte natural. 
E estas mesmas penas haverá o que mandar matar ou ferir outrem 
por dinheiro, seguindo-se a morte ou ferimento. (LARA, 1999, p. 145) 

Ocorre neste momento à mudança da vingança divina para vingança privada, 

imputadas pela própria sociedade, a forma de punição passa a ser por grupos 

sociais. A execução seria para pessoas que fossem de grupos diferentes e o 

banimento para indivíduos do mesmo. 

A lei de Talião surgiu nesta época, e trouxe a proporcionalidade da pena e a 

humanidade da pena. O infrator tinha que pensar bastante antes de cometer o delito 
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porque as consequências poderiam ser fatais, como em uma frase definida nesta lei 

“olho por olho, dente por dente”. 

Depois desta época, surge a vingança pública, onde o Estado se torna o 

aplicador das penas, através de um monarca, mas ainda influenciado pela religião, 

pela crença em um deus sem mudar ainda as penas desumanas e cruéis. 

Finalmente no século XVIII, surge o iluminismo que mudou radicalmente a 

forma de punição e do direito penal, de maneira que: 

O iluminismo foi, em Direito Penal, uma forte reação contra as penas 
corporais, aplicadas em larga escala, promovendo a substituição pela 
pena de prisão. A liberdade foi dignificada com o movimento 
iluminista e entendeu-se que as eficácias intimidativas e repressivas 
da pena só teriam razão de ser se traduzisse em privação da 
liberdade, privação esta que deveria estar ligada ao espírito de 
regeneração ou de readaptação do delinquente à vida social. 
(ZVIRBLIS, 2001, p. 24) 

Surgem então as críticas sobre essa aplicação penal, mas Rousseau, 

Montesquieu, e Voltaire passam a defender a dignidade da pessoa humana e a 

proporcionalidade das penas. Um dos principais do Iluminismo é o autor Beccaria 

que fez um estudo e trouxe mudanças para aplicação da pena, publicando seu livro 

“dos delitos e das penas”. 

Beccaria, foi inspirado pelas obras de Montesquieu, Rousseau, Voltaire e 

Locke. Mas sua obra foi de grande valia para a reforma penal.  

Sua obra, foi dividida em tópicos tendo toda atenção para a aplicação da 

pena, e principalmente defender o indivíduo das torturas e pena de morte. Conforme 

o autor: 

Entre as penas, e na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos 
delitos, é mister, pois, escolher os meios que devem causar no 
espírito público a impressão mais eficaz e mais durável, e, ao mesmo 
tempo, menos cruel no corpo do culpado, e, além disso, o fim das 
penas não é atormentar e afligir um ser sensível, nem desfazer um 
crime que já foi cometido. (BECCARIA, 2003, p. 49) 

A pena, não pode ser vista como vingança, mas como meio de repreender e 

trazer reflexão ao apenado. As penas passaram a ter mais sensibilidade, e não 
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poderia o Estado aplicar a pena causando sofrimento à pessoa e querendo 

transformar o seu delito em suplício, conforme o autor: 

O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. [...]. Além 
disso, o suplício faz parte de um ritual. É um elemento na liturgia 
punitiva, e que obedece às duas exigências. Em relação à vítima, ele 
deve ser marcante: destina-se, ou pela cicatriz que deixa no corpo, 
ou pela ostentação de que se acompanha, a tornar infame aquele 
que é sua vítima; o suplício, mesmo se tem como função purga o 
crime, não reconcilia; traça em torno, ou melhor, sobre o próprio 
corpo dos condenados sinais que não devem se apagar; a memória 
dos homens, em todo caso, guardará a lembrança da exposição, da 
roda, da tortura ou do sofrimento devidamente constatados. [...]. 
O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal: é 
uma produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para 
a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune: não é 
absolutamente a exasperação de uma justiça que, esquecendo seus 
princípios, perdesse todo o controle. Nos excessos dos suplícios, se 
investe toda a economia do poder. (FOUCAULT, 2006, p. 31) 

A mudança, nas aplicações das penas ocorreu pelo desenvolvimento da 

sociedade, trazendo inovações ao sistema penitenciário, fato que ocorre até hoje em 

todos os Países. 

5.1 A aplicação da pena no Brasil 

O Estado, é o aplicador da lei penal no Brasil, tendo um código penal que 

todos devem obedecer. Aquele que infringe a lei sofre punições, assim como está 

especificado em cada artigo. No rol do art. 59 do código penal de 1984, os 

legisladores adotaram uma medida de prevenção e retribuição aos delinquentes. 

Art.59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à 
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
I- as penas aplicáveis dentre as cominadas; 

II- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; 

III- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; 

IV- a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra 

espécie de pena, se cabível. 
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Observa-se que é feito uma interpretação pelo magistrado, onde se tem uma 

total atenção aos requisitos deste artigo, para que venha ocorrer a proporcionalidade 

da pena. 

A Constituição Federal de 1988, veda a prática de tortura e pena de morte, 

tendo como limite 30 anos de reclusão e que o objetivo da pena é a ressocialização 

do preso, sendo efetuada a progressão de regime em alguns crimes, e até em 

crimes hediondos segundo decisão do Supremo Tribunal Federal e que tem uma Lei 

específica, Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990. 

A legislação brasileira, a respeito do sistema penitenciário adota a prevenção 

do crime, de maneira ostensiva, por meio de seus policiais militares. A pena privativa 

de liberdade é a mais severa e veio modificar as penas cruéis e torturas que os 

delinquentes sofriam, os legisladores buscaram introduzir os regimes penais, de 

acordo com o índice de gravidade do crime, assim diz o autor: 

Desde a origem até hoje, porém, a pena sempre teve o caráter 
predominantemente de retribuição, de castigo, acrescentando-se a 
ela uma finalidade de prevenção e ressocialização do criminoso. A 
retribuição e a prevenção são faces da mesma moeda e, como 
acentua Everaldo da Cunha Luna, “a retribuição, sem a prevenção é 
vingança; a prevenção, sem a retribuição é desonra”. (MIRABETE, 

2015, p. 245) 

O código penal atribui punição na parte teórica de forma proporcional ao 

crime praticado, mas na execução desta pena, tem-se certa desproporcionalidade 

por não seguirem os princípios constitucionais previstos. É isso que acontece em 

muitos presídios brasileiros trazendo desonra aos detentos. 

O desafio que o Estado encontra no sistema penitenciário é educar os presos 

de forma efetiva, e que produza resultados positivos ao ponto de diminuir o número 

de egressos nas prisões. Bitencourt ressalta que “parte-se da suposição de que, por 

meio do tratamento penitenciário- entendido como um conjunto de atividades dirigido 

à reeducação e reinserção social dos apenados -, o interno se converterá em uma 

pessoa respeitadora da lei penal”. (BITENCOURT, 2004) 

O detento no cumprimento da sua pena fica sob a responsabilidade do 

Estado, portanto quanto mais tempo ficar recluso, mais consequências podem sofrer 

dependendo do tratamento que receber. Os presos em muitas vezes fazem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm
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rebeliões ou tem contendas um com os outros por ficarem sem fazer nada, as 

tarefas não são suficientes para todos e as oficinas que o Estado tem não dá nem 

para a metade dos detentos praticarem. 

5.2 Objetivos da pena 

A aplicabilidade da pena do Estado é feita de maneira proporcional a cada 

delito. Busca-se a prevenção dos crimes através das consequências que um preso 

pode sofrer, ao infringir uma lei, tendo a pena principalmente caráter retributivo, 

conforme transcrito a seguir:  

A pena tem caráter multifacetado, envolvendo, necessariamente, os 
aspectos retributivos e preventivo, este último nos prismas positivos 
geral e individual [...] 
Não se pode pretender desvincular da pena o seu evidente objetivo 
de castigar quem cometeu um crime, cumprindo, pois, a meta do 
estado de chamar a si o monopólio da punição, impedindo-se a 
vingança privada e suas desastrosas consequências, mas também 
contentando o inconsciente coletivo da sociedade em busca de 
justiça cada vez que se depara com lesão a um bem jurídico tutelado 

pelo direito penal. (NUCCI, 2009) 

Sendo esta repreensão de forma efetiva, o Estado acaba mostrando a força 

da punição e a intimidar quem estava pensando em praticar um delito. O código 

penal foi elaborado tanto para prevenir quanto para punir. 

A sociedade erra por não ser participativa nas formas de políticas públicas, 

não basta apenas elegerem seus candidatos, mas estarem sempre interagindo com 

eles. Principalmente passarem a ter mais conhecimento das leis e sem deixar de dar 

certa atenção ao código mais severo, o penal brasileiro, conforme leciona o autor: 

É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo legislador 
sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma 
boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos homens o 
maior bem-estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos que 
se lhes possam causar, segundo o cálculo dos bens e dos males da 
vida. (BECCARIA,1764, p. 27) 

Salienta-se que as penas passadas já não são mais usadas, pois a sociedade 

teve certa mudança e reflexão a respeito dos extermínios que existiam. Já não 

desenvolve um papel de dizimar os presos, mas ressocializá-los, conforme o jurista: 
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Conforme o atual sistema normativo brasileiro, a pena não deixa de 
possuir todas as características expostas: é castigo mais intimidação 
ou reafirmação do Direito Penal mais recolhimento do agente infrator 
e ressocialização. O art. 59 do Código Penal menciona que o juiz 
deve fixar a pena de modo a ser necessária e suficiente para 
a reprovação e prevenção do crime. (NUCCI, 2009, p. 370) 

O acusado cumprindo a pena privativa de liberdade tem por tempo 

determinado a restrição do jus libertatis, e não é ferido o seu direito porque é 

assegurado por lei, segundo o autor: 

Feitas essas considerações, cumpre esclarecer que as penas que 
afetam a liberdade do condenado podem consistir em sua completa 
privação através do enclausuramento daquele em um 
estabelecimento penal ou somente na limitação ou restrição do jus 
libertatis [...]. (PRADO, 2005, p. 570). 

A atuação da segurança pública, por meio de seus gestores busca 

desenvolver um trabalho com certo rigor, e resultados positivos são fundamentais 

para a sociedade. Refere-se sobre este pensamento o autor Prado “o pensamento 

jurídico moderno reconhece que o escopo imediato e primordial do direito penal 

radica na proteção de bens jurídicos — essenciais ao indivíduo e à comunidade”. 

(PRADO, 2007, p. 4)  

O direito tem como base o respeito ao próximo, cada um agindo dentro das 

suas limitações e respeito ao outro. Uma frase popular conhecida é “o seu direito 

acaba onde começa o dos outros”. 

O doutrinador Miguel Reale de forma clara e precisa assegura que o direito é 

“[...] um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao 

estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros”. (REALE, 2002, p. 

1) 

O código penal não restringiu os direitos fundamentais do indivíduo, só 

apenas impõe limites na liberdade e suspensão de alguns direitos, conforme 

transcrito a seguir:  

Para sancionar as condutas lesivas ou perigosas a bens jurídicos 
fundamentais, a lei penal se utiliza de peculiares formas de reação-
penas e medidas de segurança. O Direito Penal é visto como uma 
ordem de paz pública e de tutela das relações sociais, cuja missão é 
proteger a convivência humana, assegurando, por meio da coação 
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estatal, a inquebrantabilidade da ordem jurídica. (PRADO, 2005, p. 
54) 

A fase de execução da pena só é tida depois que o delinquente, esgotou 

todos os seus recursos.  

Para a aplicação da pena proporcionalmente adequada, a dogmática 
penal socorre-se também da culpabilidade, aqui não como 
fundamento da pena, mas como limite destas; nas excludentes de 
criminalidade ou causas justificadoras igualmente se fazem 
presentes os princípios não apenas da proporcionalidade como 
também da razoabilidade; isso fica claro no enunciado do estado de 
necessidade (Art. 24), que exige o perigo para o direito próprio ou 
alheio cujo sacrifício não era razoável exigir. Em outros termos, 
exige-se a proporcionalidade entre a gravidade do perigo e a lesão 
que se pode produzir para salvar o bem pretendido. Por outro lado, 
só se admite a invocação da legitima defesa (Art. 25) se houver o 
emprego dos meios necessários usados com moderação [...]. Para 
concluir, com base o princípio da proporcionalidade é que se pode 
afirmar que um sistema penal somente estará justificado quando a 
soma das violências – crimes, vinganças e punições arbitrarias – que 
ele pode prevenir for superior à das violências constituídas pelas 
penas que cominar. Enfim é indispensável que os direitos 
fundamentais do cidadão sejam considerados indisponíveis (e 
intocáveis), afastados da livre disposição do Estado, que, além de 
respeitá-lo deve garanti-los. (BITENCOURT, 2011, p. 57-58)  

O Brasil é pautado na democracia, e não autoriza tratamentos de 

autoritarismo desde a vigência da Constituição Federal de 1988, onde sua base são 

os direitos fundamentais e garantias individuais da sociedade. O código penal não é 

um código de extermínios, mas formalizado para respeitar os valores e os direitos 

humanos conquistados ao decorrer do tempo, segundo o jurista:  

A missão do direito penal é proteger os valores fundamentais para a 
subsistência do corpo social, tais como a vida, a saúde, a liberdade, 
a propriedade etc. denominados bens jurídicos. Essa proteção é 
exercida não apenas pela intimidação coletiva, mais conhecida como 
prevenção geral e exercida mediante a difusão do temor aos 
possíveis infratores do risco da sanção penal, mas, sobretudo pela 
celebração de compromisso éticos entre o Estado e o indivíduo, 
pelos quais se consiga o respeito às normas, menos por receio de 
punição e mais pela convicção da sua necessidade e justiça. 
(CAPEZ, 2011, p. 19) 

Os presos têm seus direitos explícitos na (LEP), no momento do cumprimento 

da pena. Os direitos do preso são afetados pela falta de humanidade do Estado, que 
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não sabe usar seus recursos e aplicá-los de forma correta e eficaz na fase de 

execução, os direitos dos presos são os seguintes de acordo com o art. 41 da LEP: 

a) Direito à alimentação e vestimenta fornecidos pelo Estado. 

b) Direito a uma ala arejada e higiênica; 

c) Direito à visita da família e amigos; 

d) Direito de escrever e receber cartas; 

e) Direito a ser chamado pelo nome, sem nenhuma discriminação; 

f) Direito ao trabalho remunerado em, no mínimo, 3/4 do salário 

mínimo; 

g) Direito à assistência médica; 

h) Direito à assistência educacional: estudos de 1º grau e cursos 

técnicos; 

i) Direito à assistência social: para propor atividades recreativas e de 

integração no presídio, fazendo ligação com a família e amigos do 

preso; 

j) Direito à assistência religiosa: todo preso, se quiser, pode seguir a 

religião que preferir, e o presídio deve propiciar locais adequados aos 

cultos; 

Direitos que muitas das vezes são esquecidos, e mostra-se a que a Justiça 

tem falhas e que não é apenas necessário ter uma reforma no código penal, mas 

operadores do Direito que exerçam sua função com dignidade e ética. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realidade do sistema penitenciário brasileiro é hoje uma das perguntas que 

se faz a respeito dos presos, por que eles não saem ressocializados? E porque o 

alto índice de reincidência no crime? Estas perguntas são respondidas facilmente, 

devido ao tratamento que recebem enquanto estão presos. Por este motivo eles 

ficam mais propensos ao crime. Os seus direitos não são todos cumpridos, fato que 

leva as rebeliões e um exemplo disso foi o massacre do carandiru em 2 de outubro 

de 1992, onde foi registrado 111 mortes de detentos. A reincidência no crime é 

ocorrida pelo fato do preso não ter se recuperado e alcançado outras maneiras de 

viver a não ser o crime, nos perguntamos a culpa é do preso por não ter escolhido 

viver honestamente? Ou do Estado que impôs a pena a ele, mas não agiu da 

maneira correta, obedecendo aos seus direitos? 

Os direitos constitucionais são de suma importância, eles fazem com que a 

sociedade cresça na base do respeito e da ordem. A abordagem deste tema 

complexo, com apoiadores e contras, nos trás uma reflexão e nos ensina a olhar ao 

próximo com amor, mas um amor fraternal, aquele que é gerado dentro de nós 

quando criança. Não nos deixemos nos corromper com a maldade que o mundo 

ensina, com espírito de vingança sobre meras pessoas que erraram perante a 

sociedade, e que pagarão sim com a perda de sua liberdade, apenas devemos lutar 

para que a justiça seja feita nos moldes das leis brasileira e que o direito seja 

sempre preservado e nunca tirado. 

A fraternidade acalma a tempestade na mente, e purifica o coração, não seria 

necessário celas e mortes para destruir o crime, se cada ser humano tivesse dentro 

de si, humanidade, bondade e prazer de fazer o bem. A vingança é uma bomba 

atômica que destrói cada um que a carrega dentro de si, e a sociedade não pode se 

comportar assim, e as autoridades sem dar a devida atenção aos princípios 

constitucionais, agindo deste modo mata-se os que vivem lutando por direitos 

positivados e que esperam do sistema penitenciário a ressocialização. 

A premissa maior nessa luta incansável é sanar o problema carcerário e a 

criminalidade na sociedade. Verifica-se que enquanto não tiver uma atuação 

produtiva do poder público essa situação permanecerá e se agravará. Uma guerra 

no próprio País é o que acontece no sistema penitenciário, e a bandeira da paz só 
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será levantada quando todos os seres humanos respeitarem a vida e não deixarem 

ser dominados por vingança que é totalmente diferente de justiça, onde esta última 

tem um fim prazeroso e a primeira desastrosa. 

Para novas pesquisas sobre esse tema sugere que venha ser feito uma 

comparação aprofundada de sistema penitenciário privado e sistema penitenciário 

público e sua aplicação no direito dos presos. 
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