
1 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo o conteúdo desta obra é de responsabilidade do autor, 

detentor dos Direitos Autorais



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa e diagramação: 

Monique Leite 

Assessoria e revisão: 

Zezinha Lins 

Revisão: 

Orcinia Lima Leite 

 

 

 

 DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecária responsável: Bruna Heller – CRB 10/2348 

 

Índice para catálogo sistemático: 

1. Encarceramento 343.8 (CDU) 

4. Direito penal 365 

 

Produzido por Editora PlenaVoz 

 

 

  

  M357r   Marques, Rafael. 

 Ressocialização penal [recurso eletrônico]: à luz 
da dignidade humana / Rafael Marques. – Bueno 
Brandão - MG: PlenaVoz, 2022. 

 Dados eletrônicos (1 PDF). 

 

Inclui bibliografia. 

 ISBN 978-65-84950-11-5 
 

 1. Ressocialização penal 2. Dignidade 

humana. 3. Encarceramento. I. Título. 

 

CDU 343.8 
CDD 365 

 

22-599 



4 
 

 

 

 

À minha saudosa avó materna  

Solange Arantes Coelho (in memoriam), 

 por ter sido em minha vida a personificação do amor. 



5 
 

AGRADECIMENTOS  

 

Em primeiro lugar à Deus, plenitude da vida, que me permitiu estar 

aqui, com saúde para realizar meus objetivos e enfrentar todas as 

adversidades.  

Agradeço a minha querida avó e eternamente amada, Solange Arantes 

Coelho (in memoriam), pela força e pela coragem de seguir em frente, e pelo 

incentivo incessante aos estudos.  

Aos meus Pais Francisco Ronaldo de Sousa e Sandra Arantes Marques, 

por todo o amor, por sempre acreditarem em mim, pelos princípios e valores 

que em mim habitam, pelo estímulo à leitura e aos caminhos da educação. A 

toda minha família e amigos que sempre estiveram ao meu lado.   

À professora e escritora Socorro Aguiar, pela sublime parceria no 

acadêmico e na vida.  

Ao escritor Fernando Jorge Aguiar pelas conversas construtivas e por 

todo o apoio ímpar.  

Ao doutor e professor Diogo Villas Bôas Aguiar pelos diálogos e pelos 

valiosos ensinamentos.  

Ao mestre e professor Pedro Spíndola Bezerra Alves, por ser referência 

em minha vida acadêmica e por todo o apoio durante a construção deste 

projeto. 

Aos profissionais da 2ª Vara de Execuções Penais do Recife, pela rica 

experiência.  

Aos mestres da educação da Faculdade Católica Imaculada Conceição 

do Recife (FICR), pelos valores éticos, pelo compromisso com o humano e o 

acadêmico, e pela excelência transformadora na arte de ensinar.  

Dito isto, meus profundos agradecimentos a todos que fizeram a 

diferença direta ou indiretamente para o desenvolvimento deste projeto. 

Gratidão!   

 

 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O suplício repousa na  

arte quantitativa do sofrimento”. 

Michel Foucault. Vigiar e punir 

 

  



7 
 

PREFÁCIO I 

 

Prefaciar um livro é uma grande responsabilidade e quem recebe essa 

missão deve ter uma sensibilidade especial, pois é o prefácio a porta de entrada da 

obra. Apresentar uma obra e o autor, exige um bom conhecimento sobre a obra e 

seu autor, trazendo ao leitor um pouco do contexto da obra e de seu mentor. Ao 

projetar um livro, o autor faz uma imersão em um mundo ainda por ser descoberto 

e explora seus detalhes transformando em parágrafos que aproxima o leitor da 

obra e a partir do momento em que o leitor se apropria da obra, a mesma já não é 

a mesma pensada pelo o autor. Ela passa a ter outras vidas, outros olhares, outras 

compreensões. Essa é uma das belezas do livro. Ele se torna multidimensional e 

se transforma à medida que novos olhares e novas leituras vão se dando ao longo 

de sua história. 

Ao receber o convite para prefaciar um livro, penso na obra, qual a 

importância que ela tem para alguém, aquele que lê e interpreta, dando-lhe um 

sentido ampliado do original. Penso no autor. Penso no autor. Na sua trajetória, 

no seu despertar para o mundo da literatura, para o mundo dos sonhos, dos 

projetos, das transformações. O livro traz a construção teórica de um projeto 

acadêmico, idealizado, sonhado e conquistado com muito esforço, dedicação e 

profissionalismo. Vai agregar ao mundo jurídico de novos pesquisadores e 

interessados na leitura jurídica, portanto, à obra entrará no rol da literatura 

acadêmica do mundo das normas. 

Quanto ao autor da obra, tive o privilégio de tê-lo como colega de faculdade 

durante o Curso de Direito. Uma pessoa simples, com uma sensibilidade muito 

peculiar que o torna um humanista. Um amigo leal, com habilidades artísticas que 

o torna brilhante no trato com as pessoas, com a preocupação constante de tornar 

os ambientes sociais agradáveis, fraternos e alegre. Me sinto honrado em poder 

falar um pouco da obra e do autor. Falar de pessoas boas não é difícil, pois há um 

mundo de virtudes que o cercam, cabendo a nós verificar qual delas se ajusta 

melhor ao seu comportamento e sua maneira de lidar com as coisas que faz. 

Obrigado amigo Rafael. Você tem brilho próprio e sua energia irradia para os 

espaços de convívio, o que torna o ambiente sempre muito fértil para fortalecer os 

vínculos de carinho, respeito, amizade e admiração. 

 

Josimário Silva 

Presidente do Instituto Pernambucano  

de Bioética e Biodireito 
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PREFÁCIO II 

 

Foi com muita alegria que recebi o convite para prefaciar o livro 

“Ressocialização Penal à luz da dignidade humana”. O trabalho traz uma contribuição 

original e muito significativa para o Direito Brasileiro, em especial para o Direito 

Penal, pois traz uma narrativa expressiva sobre o Princípio da dignidade da pessoa 

humana e a ressocialização penal. 

Certo então, que a presente obra refere-se a uma qualidade intrínseca 

pertencente a cada pessoa, que a coloca em posição merecedora de respeito por 

parte de seus semelhantes e do Estado, motivando e alicerçando os direitos 

humanos e os direitos fundamentais que a protegem de abusos e violações. Tem 

sua importância em analisar os desdobramentos legais relacionados à 

ressocialização, bem como suas consequências sociais, haja vista que, de modo 

geral, as práticas que visam reintegrar na sociedade pessoas que foram punidas pela 

execução de crimes, evitando a reincidência destes atos e promovendo sua 

participação ativa na vida social, deve projetar na pessoa senso de valores sociais, 

crenças e normas de conduta. 

O debruçar sobre o texto revela uma série de reflexões como instrumentos 

fundamentais à correta aplicação da Justiça, servindo como peça de consagração 

dos direitos fundamentais previstos na própria Carta Magna federal. O impacto da 

utilização do princípio da dignidade da pessoa humana no sistema de 

ressocialização é extremamente positivo, pois além de reafirmar a preocupação de 

mantença de valores básicos inerentes às pessoas nesta condição, pode também 

ajudar a explicar o relativo pêndulo dos desvios no sistema de ressocialização 

brasileiro, desde que o operador do direito se debruce estatisticamente em casos 

similares, o que permite, inclusive, uma nova fonte aplicabilidade dos processos 

sociais internos das unidades prisionais, podendo resultar em um novo projeto 

com finalidade reeducadora para reintegrar indivíduos que romperam as regras 

sociais. 

Com os textos desta obra em mente, saúdo honrosamente o autor e finalizo 

esse prefácio com uma frase de Marcelo Novelino Camargo: “os direitos fundamentais 

surgiram como uma exigência da dignidade de proporcionar um pleno desenvolvimento da pessoa 

humana, e certo também que somente através da existência desses direitos a dignidade poderá ser 

respeitada, protegida e promovida”. 

 

Prof. Diogo Ramos 

Advogado e Professor Universitário 
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INTRODUÇÃO 

 

Este livro traz como tema central, o princípio da dignidade da pessoa 

humana e a precarização da ressocialização penal: uma forma de suplício no 

sistema prisional brasileiro. Diante disso, observa-se o problema: A 

ressocialização do preso é possível no sistema penitenciário brasileiro? 

Entretanto, a Lei de Execução Penal, em seu 1° artigo, explana dupla finalidade, 

quais sejam: o cumprimento de pena que será imposto ao apenado bem como 

as condições efetivas para sua reintegração à sociedade.  

Assim, o objetivo geral desse projeto é trazer à discussão as causas da 

crise no sistema penitenciário, bem como expor soluções para a resolução desse 

problema.  Referente à estrutura deste livro, está dividido em quatro etapas: a 

primeira apresenta o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana em referência 

à Constituição Federal de 1988. De forma específica, busca-se ressaltar que o 

reeducando, assim como qualquer cidadão, tem seus direitos fundamentais 

resguardados. A segunda etapa busca compreender o Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana no ordenamento jurídico brasileiro e sua relação com a 

situação do cárcere no Brasil. A terceira etapa busca identificar a violação dos 

direitos humanos no Sistema Penitenciário Brasileiro. Além de evidenciar o fato 

de que os direitos humanos dos presos não são efetivamente respeitados. E, na 

quarta etapa, temos uma análise sobre a relevância da aplicação desse princípio 

na esfera penal a fim de limitar a arbitrariedade estatal.  

A importância da pesquisa reside em verificar a relevância do princípio 

da dignidade da pessoa humana para a concretização das garantias 

fundamentais dos indivíduos submetidos ao poder punitivo exercido pelo 

Estado, o qual é executado por meio de violência legítima, desconsiderando-se 

a condição de sujeito de direito do custodiado. 

.  
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PRINCÍPIO DA DIGNIDADE  

DA PESSOA HUMANA 
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ORIGEM DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE  

DA PESSOA HUMANA 

 

O ser humano é um ser coletivo por natureza, e diante desta coletividade 

trouxe o desenvolvimento e a maturação enquanto sociedades. A forma de 

organização destas sociedades sempre se atrelou aos padrões religiosos que 

facilmente nos indica a forma padronizada de organização humana, moldadas 

nas leis, nos decretos, nas tomadas de decisões daqueles que ocupavam as 

posições de líderes de uma determinada sociedade. Um exemplo disto tivemos 

nas passagens bíblicas sobre os dez mandamentos de Moisés como um 

conjunto de regras estabelecidas por Deus para compor uma determinada 

ordem de obrigações e deveres, um outro exemplo também foi o Código de 

Hamurabi na antiga Mesopotâmia, onde o rei Hamurabi criou um conjunto de 

leis para organizar toda a sociedade e nela estava presente a Lei de Talião que 

correspondia a uma retaliação entre o crime e a pena. Conhecida também como 

Olho por Olho e Dente por Dente.  

Entretanto também abordava questões como adultério, 

responsabilidade, divórcio, comércio, roubo, deveres dos trabalhadores, 

calúnia, escravidão e a relação de status dos escravos como propriedade. A 

partir desta lógica surgiram outros conjuntos entre obrigações e deveres do qual 

iriam corresponder toda sociedade, estabelecendo assim o primeiro conjunto 

jurídico da história.  

Então, assim como as religiões pautaram as questões entre indivíduos 

quanto aos aspectos de salvação como decisões individuais e de 

responsabilidade unicamente de seus respectivos agentes, também tomaram 

para si a coletividade como pauta de união, pois a religião também é um 

instrumento coletivo, de agregar pessoas, de motivar e mobilizar. Diante disto 

a razão humana se estabeleceu em prol dos quesitos ligados à Deus e assim 

também os direitos sociais logo pertenciam a esta mesma lógica.  

Durante os séculos XVII e XVIII surgiu o movimento Iluminista que 

trouxe a razão como instrumento de desenvolvimento da sociedade e dessa 

maneira se dava contrariando os aspectos religiosos que sempre condenaram 

as práticas dos  questionamentos considerando como ‘’blasfêmias’’ que vinham 

das experiências  científicas e empíricas onde a razão iluminista trazia como 

objetivo as liberdades políticas e econômicas fundamentando todos os seus 

aspectos a partir do segmento  racional da comprovação dos fatos 
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movimentando assim neste jogo de xadrez, a  estrutura política da época onde 

a religião tinha bastante espaço e ocupando uma  grande fatia do poder como 

garantia de sociedade.  

Nas concepções que trouxeram fim à visão religiosa. O Iluminismo deu 

o sentimento quanto aos direitos individuais, quanto aos valores democráticos 

e uma ideia de maior igualdade no cenário político e social. Para o filósofo 

iluminista Immanuel Kant a concepção de dignidade da pessoa humana é 

atribuída a uma ideia de valor, algo que jamais poderia ser trocado, negociado 

ou convertido. Precisamente para Kant:  

No reino dos fins tudo tem um ou preço ou uma dignidade. Quando uma coisa 
tem um preço pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas 
quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite equivalente, 
então ela tem dignidade. (KANT apud PAGNO, 2016, p.224)  

 

Portanto, os valores da dignidade humana são imensuráveis e ao que for 

concernente à sua manutenção e preservação, deve ser dada importância de 

igual rigidez, pois as garantias de direitos fundamentais são o alicerce que 

alimenta nosso ordenamento jurídico ao que for concernente em deveres como 

em legítimo direito.  

Tratando-se desta definição:   

 

Esse conceito de dignidade humana, primeiramente apresentado na moral, é 
retomado no direito enquanto um direito de humanidade que toda a pessoa tem. 
No entanto, parece ganhar uma conotação política, dado que a dignidade humana 
se apresenta no âmbito jurídico, tanto com um dever, mas também com um direito. 
Um dever que todos têm de respeitar o outro e a si mesmo como pessoas dignas, 
que são fins em si. E o direito que cada qual tem de exercer essa dignidade no 
âmbito político. (PAGNO, 2016, p.224)  

 

Kant trouxe importantes valores para o que seria o significado e a 

representação entre a relação de Direitos e Estado. Para as relações jurídicas o 

Direito e a Razão nem sempre estão em conjunto, pois na história tivemos 

diversos exemplos onde a Dignidade Humana não detinha de valor absoluto 

para todo ser humano, mas seguia um ordenamento jurídico onde o próprio 

conjunto de regras se sobressaia quanto às atrocidades cometidas, entre elas o 

Apartheid na África do Sul, o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial 

e a Escravidão.  
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Portanto, a consolidação dos direitos individuais se deu posterior aos 

eventos de guerras que tivemos desde 1914 atravessando a Primeira e a Segunda 

Guerra Mundial que finalizou em 1945. Com isso tivemos uma maturação do 

pensamento enquanto humanidade nos ordenamentos jurídicos. Os conceitos 

básicos quanto ao que seria a Dignidade Humana estavam em seus maiores 

níveis orgânicos jurisdicionais tanto em matéria de Estado quanto entre as 

Organizações Internacionais.  
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DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

COMO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL NA  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Elucidando a hermenêutica constitucional, a respeito da Dignidade da 

Pessoa Humana, se faz presente a sua forma interpretativa como elemento 

fundamental na busca da consolidação das garantias fundamentais e dos 

deveres e direitos da sociedade, com o advento da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos em 1948 trazendo aspectos vindos da Revolução Francesa 

de 1789 na continuação e aprofundamento dos valores relacionados aos direitos 

sociais como Liberdade, Igualdade e Fraternidade.  

Diante disso, a positivação da matéria da Dignidade da Pessoa Humana 

se tornou elemento base para a ideia de agregar a si mesma a amplitude de seu 

entendimento, mas sempre em prol do indivíduo e também da coletividade, sob 

a ótica deste ponto de vista, afirma Fernanda Schaefer Rivabem:  

 

A formulação princípio lógica da dignidade da pessoa humana, embora não lhe 
determine um conceito fixo, atribui-lhe a máxima relevância jurídica cuja pretensão 
é a de ter plena normatividade, uma vez que colocado, pelo  Constituinte brasileiro, 
em um patamar axiológico - normativo superior e, por isso, a importância do estudo 
desse princípio como valor fonte, não apenas do sistema  constitucional brasileiro e 
latino-americano, mas como fonte da hermenêutica  constitucional contemporânea. 
(RIVABEM, 2005, p.03)  

 

Para a sociedade contemporânea o novo constitucionalismo foi trazido 

ainda com ênfase nestes valores individuais e coletivos da sociedade, para 

abordar as questões segundo Barroso em sua análise o constitucionalismo 

trouxe para a contemporaneidade:  

 

a) “legitimidade – soberania popular na formação da vontade nacional, por meio 
do poder constituinte;  

 
b) limitação do poder – repartição de competências, processos adequados de tomada 

de decisão, respeito aos direitos individuais, inclusive das minorias;  
 

c) valores – incorporação à Constituição material das conquistas sociais, políticas 
e éticas acumuladas no patrimônio da humanidade. ” (BARROSO apud 
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DATAS, 2013)  

 

Ainda segundo Barroso:  

 

De fato, o direito constitucional brasileiro incorporou pelo menos duas mudanças 
de paradigma, conferiram-lhe uma nova dimensão, quais sejam: “o compromisso 
com a efetividade de suas normas e o desenvolvimento de uma dogmática da 
interpretação constitucional”. (BARROSO apud DATAS, 2013)  

 

Diante destas mudanças, à luz de uma maior transparência e 

representatividade quanto às minorias, o Direito Constitucional Brasileiro 

caminha para uma maturação do pensamento jurídico e consolidação 

relacionado à uma justiça mais efetiva, e garantidora de Direitos.  

Então, seguindo o entendimento, houve mudanças quanto aos 

entendimentos iniciais da constituição pois o ordenamento jurídico segue em 

estado de constantes adaptações, mas sem deixar o devido cuidado quanto aos 

seus objetivos na reparação de direitos e preservação constitucional de seus 

regramentos, não obstante as cláusulas pétreas em estado imutável.  

Como pilar da Constituição Federal de 1988, a Dignidade Humana já 

estava descrita na Constituição Federal de 1934, mas ainda como uma semente 

da qual teve seus desdobramentos com o passar do tempo. Ao entendimento 

do Supremo Tribunal Federal a respeito da Lei da Anistia:  

 

O argumento descolado da dignidade da pessoa humana para afirmar a 
invalidade da conexão criminal que aproveitaria aos agentes políticos que 
praticaram crimes comuns contra opositores políticos, presos ou não, durante o 
regime militar, não prospera. (STF, Lei 6.683/1979, II)  

 

À luz do entendimento da advogada Aline Ribeiro Pereira:  

 

Outro ponto importante a ser mencionado a respeito da dignidade da pessoa 
humana é que ela constitui um dos elementos que compõem o mínimo existencial.  
Ela nos traz de que conforme salienta Flávia Piovesan em sua obra Direitos 
Humanos e o Direito Constitucional Internacional, tal entendimento obriga o 
intérprete da norma a aplicá-la de forma mais favorável à proteção dos direitos 
humanos. (PIOVESAN apud PEREIRA, 2020)  
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Partindo disso, é crucial que o devido operador do Direito venha a 

submeter à análise delicada de cada caso, embora jamais deixando de ultrapassar 

ao que confere aos limites constitucionais.  

Concluindo, o entendimento do escritor e jurista Sarlet, os tais limites se 

determinam quando ao que atribuímos a respeito da noção de direito 

fundamental sendo encontrados especificamente à dignidade, o que foi palco 

em decisões na Alemanha, Sarlet nos elucida com a aplicabilidade e eficácia na 

qual foi atribuída ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nos diz Sarlet:  

 

Da mesma forma, a dignidade da pessoa humana assume, em certo sentido, a 
condição de norma de direito fundamental, o que não se confunde (pelo menos  
não necessariamente) com a noção de que os direitos fundamentais expressamente 
consagrados na Constituição encontram - pelo menos em regra - seu fundamento 
na dignidade da pessoa humana, mas sim, se traduz na ideia,  amplamente 
difundida, de que do princípio da dignidade da pessoa podem e até  mesmo devem 
ser deduzidas posições subjetivas fundamentais e deveres, ainda  que não 
expressamente positivados, de tal sorte que, neste sentido, é possível  aceitar que 
se trata de uma norma de direito fundamental, muito embora daí não  decorra, 
pelo menos não necessariamente, que existe um direito fundamental à  dignidade. 
Tal aspecto, aliás, chegou a ser objeto de lúcida referência feita pelo Tribunal 
Federal Constitucional da Alemanha, ao considerar que a dignidade da pessoa 
não poderá ser negada a qualquer ser humano, muito embora seja violável a 
pretensão de respeito e proteção que dela (da dignidade) decorre.  Assim, quando 
se fala em direito à dignidade, se está, em verdade, a considerar o direito a 
reconhecimento, respeito, proteção e até mesmo promoção e desenvolvimento da 
dignidade, sem prejuízo de outros sentidos que se possa atribuir aos direitos 
fundamentais relativos à dignidade da pessoa. (SARLET, 2019, p. 270). 

  

Partindo deste entendimento, observamos que os aspectos para a 

questão que decorrem da dignidade humana podem se tornar violáveis. A 

dignidade humana é pautada e reconhecida quanto às características em seu 

desenvolvimento e sua inviolabilidade, o que não poderá acontecer de acarretar 

qualquer consequência para outros sentidos que não aos direitos fundamentais.  
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DIGNIDADE HUMANA E O 
ENCARCERAMENTO  
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CONCEITO DE DIGNIDADE HUMANA 

 

Um dos elementos de imenso apreço na sociedade brasileira e na história 

das sociedades é o conceito do valor que seria denominado como “honra”, 

fazendo jus ao que seria “Digno”. O que é de muitas discussões ainda no 

cenário constitucional é sobre se a Dignidade Humana seria pertencente aos 

princípios fundamentais ou a Dignidade Humana em sua origem já se apresenta 

como elemento de nossa natureza Humana. Diante de seu conteúdo normativo, 

segundo o professor Ingo Wolfgang Sarlet:  

 

Todavia, quando se busca definir o conteúdo normativo da dignidade da pessoa 
humana, seja como princípio (valor) autônomo, seja quando está em causa a 
natureza e intensidade da sua relação com os direitos humanos e fundamentais, 
percebe-se que os níveis de consenso registrados de uma ordem constitucional para 
outra e mesmo no âmbito interno de cada Estado, são muito diferenciados e 
muitas vezes até frágeis. (SARLET, 2019, p.268).  

 

A dignidade então se torna o termo mais absoluto possível para 

determinar o respeito que um cidadão tem perante os demais. Devido a isso, 

em seu conceito podemos dizer que viver dignamente é viver com as condições 

justas perante toda a sociedade, deter um valor no qual o indivíduo corresponde 

para si mesmo. E, se tratando disto, podemos afirmar que na história humana 

a sociedade vem atribuindo como valor fundamental e intrínseco do que se é 

de sua natureza, apesar de também corresponder a um valor como garantia 

fundamental de Direito.  

A exemplo disto, na história, temos nas palavras de Benjamin Franklin 

(1706 - 1790) quando na Revolução Industrial (1760 – 1840) disse: ‘’O trabalho 

dignifica o homem‘’.  

A ideia de dignidade para este momento só tinha como ideia da função, 

do serviço, da atividade laborativa como meio de contribuição para a sociedade. 

E, partindo deste momento na história, podemos refletir como não se haviam 

noções a respeito da dignidade enquanto agente do serviço, ou seja, onde o 

indivíduo era submetido à carga horária de trabalho muitas vezes exaustiva sem 

deter seus direitos básicos. Então, entre os valores sociais na época, a ideia de 

dignidade pouco a pouco foi se consolidando e dando origem ao que seria 

futuramente, causa de muitas manifestações sociais, e até hoje ainda nos traz 
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sinônimo de lutas sindicais, de garantias muitas vezes pleiteadas por 

movimentos sociais para as mais diversas minorias, bem como na consolidação 

e efetiva garantia jurídica quanto ao respeito Constitucional para a população 

carcerária no Brasil e no Mundo.  

De acordo com o jurista Guilherme Nucci:  

 

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana não é uma simples 
criação doutrinária, mas uma imposição constitucional, preceituando o art. 1o, 
III, da Constituição Federal brasileira, tratar-se de um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito. Acima de tudo, merece tratamento cuidadoso 
pelos operadores jurídicos e, sem dúvida, respeito. Fácil não é definir o que vem a 
ser dignidade humana, pois envolve a natural complexidade do ser humano, como 
ente material, mas também como ente virtuoso. (NUCCI, 2014)  

 

Nucci retrata sobre esta questão de como se veem a repercussão da 

Dignidade Humana enquanto instrumento jurídico em nosso ordenamento, 

pois tal como em Princípio ou Inerência a Dignidade Humana detém de efeito 

decorativo quando principalmente há as decisões de caráter a se avaliar à 

Dignidade, mas é passado despercebido, então trata-se a crítica quando 

enfatiza:  

 

A dignidade da pessoa humana se autoexplica. Ela é inerente a todos os seres 
humanos. Portanto, no âmbito criminal, onde mais próximo se fica da constrição 
a direitos essenciais, esse princípio deveria ser um autêntico dogma. Não é um 
superpoder para se descumprir a lei, como sustentam alguns; muito pelo contrário, 
se superpoder fosse, seria para fazer cumprir a lei. Pena que ele ainda se encontra 
esquecido no art. 1o, III, da Constituição Federal, para muitos de nós.  E, pior 
que tudo, para muitos operadores do Direito. (NUCCI, 2014)  

 

Se tratando de dogma, seria algo extremamente ligado e íntimo ao 
Direito Penal, embora cabendo a crítica, de que o objeto de estudo a respeito 
da Dignidade Humana se tratando na Constituição Federal, se tornou algo da 
qual houve ausência de rigor em sua objetividade no caso concreto.  
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A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

NO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 

Tratando-se das questões relacionadas ao ser social, o sentenciado do 

sistema penitenciário sob sua pena restritiva de liberdade é submetido pelo 

Estado Brasileiro ao cumprimento da pena de acordo com o seu delito 

tipificado, sendo assim, tratando de seu tempo prisional, salvo em casos de 

descumprimento em que agrave a situação 

na qual foi submetido. Diante disso, a Constituição Federal em seu artigo 5ª 

inciso XLIX garante que: “É assegurado aos presos o respeito à integridade 

física e moral” (BRASIL, Constituição 1988).  

Tratando-se constitucionalmente, temos um Estado que visa a garantia 

fundamental da Dignidade Humana sob os aspectos físicos e psicológicos. 

Embora, esta mesma garantia não tenha tido sua prática efetiva desde a 

consolidação em 1988.  De forma mais abrangente, podemos indicar que a 

péssima estrutura carcerária atrelada a outras situações desprovidas de atenção 

jurídica em alguns casos, e interesse público estão a culminar em um dos 

maiores problemas no Brasil. Somando justamente todo este aparato do qual 

enfrentamos nas grandes populações em alojamentos precários e passíveis de 

imensas arbitrariedades, enfrentaram neste momento a pandemia do vírus 

SARS-CoV-2 conhecido como Covid-19 ou  Coronavírus.  

O Conselho Nacional de Justiça sob a presidência do Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, recomendou que os juízes avaliem caso 

a caso sobre as questões de revogação das prisões provisórias para indígenas, 

gestantes, idosos, pessoas com deficiência entre outros, por representar grupo 

de risco para o vírus, ressalvando a questão humana relacionada às condições 

de saúde destes grupos. A morte por coronavírus nos presídios brasileiros 

totalizaram 61% das 1.119 registradas1. 

A Constituição Federal também vem a garantir em seu inciso III do 

artigo 5ª que: “Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 

ou degradante” (BRASIL,1988).  

Quanto ao entendimento no ordenamento jurídico e constitucional é 

muito  transparente no tocante às condutas de nosso sistema punitivo, onde 

não será  admitido quaisquer práticas que venham a assumir um caráter que 

                                                
1 Cf. a matéria publicada no portal Yahoo Notícias: “Bolsonaro critica soltura de presos por Coronavírus” 
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passe dos limites  antes garantidos para os sentenciado do sistema carcerário, 

embora em sua prática a  precarização sem a devida manutenção e fiscalização 

se torna uma porta aberta e palco para as arbitrariedades penais em toda a sua 

referência física, social, econômica, histórica e moral.  
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O SISTEMA PENITENCIÁRIO  

E SEU CONTEXTO  

SOCIOLÓGICO E HUMANITÁRIO 

 

Diante de todo o cenário relacionado à realidade sobre a situação 

carcerária no Brasil, há muitos elementos que comprovam que tais realidades 

refuta as concepções Constitucionais. Entre eles a criminologia crítica como 

papel fundamental na democratização para a ordem social para os sentenciado 

do sistema carcerário. Partindo desta ideia o professor Cezar Roberto 

Bitencourt nos diz quanto às medidas ressocializadoras da pena:  

 

Para a Criminologia Crítica, qualquer reforma que se possa fazer no campo 
penitenciário não terá maiores vantagens, visto que, mantendo-se a mesma 
estrutura do sistema capitalista, a prisão manterá sua função repressiva e 
estigmatizadora. Em realidade, a Criminologia Crítica não propõe o 
desaparecimento do aparato de controle, pretende apenas democratizá-lo, fazendo 
desaparecer a estigmatização quase irreversível que sofre o delinquente na 
sociedade capitalista (BITENCOURT, 2010, p.136).  

 

Diante disto, a teoria diria que seria dificultoso haver harmonia entre 

sistema de  ressocialização e a estigmatização juntamente ao dispositivo 

econômico capitalista,  partindo da premissa de que a desigualdade social é um 

fator muito óbvio, e  transparente de explicação lógica para as demandas das 

populações carcerárias, não  à toa, podemos constatar a respeito não somente 

do fator econômico, mas em sentido  histórico ao passado no qual o Brasil 

como último país a abolir a escravidão detém da  maioria de sua população 

carcerária entre negros.   

Nos debates acerca do tema, entre um deles organizado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) com a moderação de Mário Guerreiro destacaram o 

racismo velado que faz com que o negro seja considerado criminoso, antes 

mesmo de ser processado.  

 

Praticamente toda a população carcerária do Brasil é negra. É algo que chama a 
atenção e precisa ser estudado” enfatizou o conselheiro. A informação foi reforçada 
pelos dados apresentados por Edinaldo César Santos Junior, coordenador 
executivo do Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros (ENAJUN) e juiz 
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do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). “Cerca de 63,7% da população 
carcerária brasileira é formada por negros. E isso são dados de 2017, do 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) ”, afirmou. “Por que será? Por 
que são pobres? Por que a maioria dos pobres é negra? O encarceramento tem 
cor. (ANDRADE, 2020). 

 

Entretanto, podemos dizer que a questão por exemplo das Cotas Raciais 

nas  universidades públicas são um meio de reparação do Estado com a dívida 

histórica a  respeito da forte desigualdade social que permeia os negros no Brasil 

e em várias  situações entre elas, o baixíssimo número de negros nas salas das 

universidades, nos  postos de chefia de cargos trabalhistas e diante destes 

fatores não pode se dizer que  há uma naturalização, mas sim, uma desigualdade 

que ocorreu de maneira  degradante ao negro nos séculos passados, impedindo 

de ter oportunidade e soar a  meritocracia de maneira mais equilibrada.  

Neste entendimento, as situações do negro nos presídios bem como as 

demais minorias se encontram sem o devido interesse público, sem a devida 

proposta e servindo de continuidade ao preconceito institucional que acarreta 

como mancha na história do Brasil.  

Cesare Beccaria, já dizia em seu livro Dos Delitos e das Penas, que haveria 

três tipos de consequências a respeito dos aspectos penais e que nos remete à 

realidade:  

 

A primeira, é que só as leis podem determinar as penas fixadas para os crimes, 
e esta autoridade somente pode residir no legislador, que representa toda a 
sociedade unida por um contrato social. Nenhum magistrado (que é parte da 
sociedade) pode, com justiça, aplicar pena a outro membro dessa mesma sociedade, 
pena essa superior ao limite fixado pelas leis, que é a pena justa acrescida de 
outra pena (BECCARIA, 2014, p.34).  

 

Neste trecho Beccaria afirma a importância da garantia da legislação, o 

que torna toda a sociedade brasileira cumpridora, defensora e respeitosa com o 

que é constitucional, ou com o que foi proposto. Diante disso, abrindo-se 

espaço para as arbitrariedades processualistas nas quais pode ocorrer o 

abandono relacionado ao sentenciado que aguarda sua pena sob regime de pena 

privativa de liberdade em meio às péssimas condições, o que o torna cumprindo 

sucessiva penalidade para além da qual foi imposta por condenação.  

A segunda, é que se cada membro em particular está ligado à sociedade, essa 
sociedade está igualmente ligada a todos os seus membros por um contrato que, 
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por natureza, obriga as duas partes. Essa obrigação, que desce do trono até a 
choupana e liga igualmente o mais poderoso ao mais desgraçado dos homens, nada 
mais é do que o interesse de todos, em observar pactos úteis à maioria. A violação, 
de um só pacto, gera a autorização da anarquia. (BECCARIA, 2014, p.34)  

 

Desde o Iluminismo, tivemos a garantia sancionada pelo Contrato Social 

com os Direitos Sociais do indivíduo garantidos por um Estado que torna o 

cidadão cumpridor de seus deveres e obrigações. À luz do entendimento de 

Beccaria, o indivíduo que faz parte deste meio social, ou seja, deste conjunto de 

regras, por natureza deverá passar pelos devidos ritos estabelecidos refutando 

qualquer ideia de subjetividade nas decisões sobre o futuro do autor do delito.  

 

A terceira, é que mesmo provada que a atrocidade da pena, não sendo 
imediatamente oposta ao bem comum e ao próprio fim de impedir os delitos, fosse 
apenas inútil, ela seria, ainda assim, contrária não só às virtudes benéficas, efeito 
de uma razão esclarecida, que prefere o comando de homens felizes ao de um 
rebanho de escravos, em meio aos quais circulasse, perpetuamente, uma tímida 
crueldade, contrária também à justiça e à natureza do próprio contrato social 
(BECCARIA, 2014, p.35).  

 

Beccaria explana que é necessário que nesta terceira consequência, um 

terceiro julgue a verdade do fato, onde então o magistrado iria decidir e não 

caberia refutar devido à decisão analisada em um cenário onde há uma decisão 

soberana que ocorra para todos, e não somente à um indivíduo pois então em 

cada lado apresentaria sua face da verdade, alguns em insistir na penalidade e 

outros na defesa, então por isto tão importante a presença deste terceiro 

julgador.  

Nas penitenciárias, a lógica punitivista, na qual a garantia do rigor da 

punição é proveniente para a resolução do agente do crime, não se tem 

evidências eficazes, mas a continuidade do problema, e a origem de novos 

problemas em cima de uma baixíssima taxa de ressocialização efetiva, os 

indivíduos, em sua maioria, retornam para o sistema carcerário ou deles já são 

provenientes desde quando menores infratores.  
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DIREITOS HUMANOS SOB A VISÃO DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O conjunto de normativas que garantem as liberdades do indivíduo 

perante o Estado são as engrenagens do caminho social da equidade. Dentro 

dessa perspectiva, podemos dizer que o Estado, que tem como objetivo ser 

garantidor e fiscalizador, detém um caminho que visa a ressocialização de todo 

aquele que for condenado, seja em uma pena restritiva de direito, seja em uma 

pena restritiva de liberdade. Sendo assim, salvo em situação de guerra onde 

constitucionalmente se prevê a pena de morte, o indivíduo se torna tutela e 

responsabilidade do Estado para a garantia deste processo de retorno à 

sociedade.  

Diante deste entendimento, podemos observar as mudanças que vêm 

ocorrendo desde a entrada dos Direitos Humanos como garantia do Estado 

após a Ditadura Militar (1964-1985) em que tivemos a Lei da Anistia 

Internacional como método que garantiu a liberdade de tantos presos, muitos 

de caráter político, considerados subversivos, que foram sentenciados e 

condenados.  

Segundo o Manual de Direitos dos Presos: “O preso tem assegurado pela 

Constituição Federal o respeito à integridade física e moral, não poderá ser 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (Brasil, 1988).  

As garantias juntamente à Lei de Execução Penal, que são as medidas 

que irão atribuir quanto aos cumprimentos de pena, deverão ter a direção para 

um método humanista que visa a preservação de direitos como a melhor 

alternativa para a recuperação do sentenciado. Ainda de acordo com o manual, 

não podem ser admitidas:  

 

Coações morais e psicológicas, como ameaças, calúnias, difamações, humilhações 
insultos, palavras de baixo calão, provocações. Coações físicas, como agressões, 
golpes, surras, tapas, crueldades, e violência sexual, torturas com instrumentos 
pérfuro - contundentes, cortantes e queimantes. Os regulamentos das prisões, em 
hipótese alguma, pode autorizar medidas que exponham a perigo a saúde do 
preso, ou ofendam a dignidade humana (Art. 38 do CP - Código Penal) 
(Manual de Direito dos Presos, 1998, p. 04).  
 

Tais condições são parte do instrumento humanista do qual não se trata 

do  ponto de vista equivocado como uma ausência de penalidade, mas um 
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cumprimento  de sentença que equilibra e dá a sensação de, embora restrito da 

liberdade e de direitos  não seja restrito de sua integridade e dignidade, de tal 

maneira que o sentenciado entenda o processo no  qual está cumprindo de 

forma colegial, ou seja, de forma na qual se sinta um aprendiz,  alguém que 

entendeu o delito, se arrependeu e deseja renovar este aprendizado.  Dentre 

alguns elementos defendidos, o manual de Direito dos Presos sintetiza:  

 

Estão assim protegidos os direitos humanos fundamentais do homem: vida, saúde, 
integridade corporal e dignidade humana. Toda autoridade que, no exercício das 
suas funções, usar desnecessariamente de violência, sem motivo justificável, 
responderá por abuso de autoridade, podendo ser penalizado desde uma simples 
advertência até a perda do cargo, e detenção de 10 dias e 6 meses, conforme a 
gravidade do abuso cometido (Arts, 3ª e 6ª da Lei 4.898/65) – Manual de 
Direito dos Presos, p. 04. 1998. 
  

Os abusos cometidos pelas arbitrariedades no campo político e judiciário 

tornam-se munição para toda a perpetuação da problemática. O que é uma 

medida de solução, torna-se problema. Por isso, é importante frisar que garantir 

a recuperação e entender os fatores que levam ao crime são muito mais solúveis 

do ponto de vista prático e objetivo do que tratar com rigor, endosso às penas, 

pois somente acarretará na perpetuidade do agente do delito. Vale ressaltar 

também que na questão familiar dos sentenciados, a ausência do amparo 

familiar, muitas vezes a desestruturação familiar e a vulnerabilidade de ordem 

econômica e social se tornam meios facilitadores da entrada para o delito social, 

haja vista que o desamparo familiar durante o processo institucional de 

ressocialização é também um dos elementos que dificultam na recuperação do 

sentenciado.  
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VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

Um reflexo sob esta ótica no ponto de vista do cárcere no Brasil, é de 

como a importância dos Direitos Humanos fizeram e fazem todos os dias, a 

diferença na vida dos sentenciados. Segundo a opinião do advogado Antônio 

Carlos de Almeida Castro conhecido como Kakay em seu texto Cegos e Surdos:  

 
Para a quase totalidade das “pessoas de bem” o homem quando é condenado 
perde, além da liberdade, todo e qualquer direito à dignidade. Passa a ser um 
indesejável objeto e o Estado pode dispor dele como quiser. Não se pode falar que 
vira um animal, pois os animais ainda comovem o mundo que se mobiliza para 
denunciar os abusos e os maus tratos, mas vira “coisa”, descartável, desprezível. 
O tema do vírus entrando e dominando os presídios como se fosse uma facção 
criminosa não sensibiliza, salvo os que já estão exauridos de serem sensibilizados. 
Para muitos seria uma solução se houvesse uma limpeza sanitária, como se fosse 
possível entregar o domínio das cadeias para a doença assim como, de certa forma, 
já se entregou para as facções criminosas.’’ (CASTRO, 2020).  

 

Diante deste prisma, temos estes reflexos como parâmetros de 

comparação  com as prisões há décadas atrás no Brasil, desde o período pós 

ditadura, e podemos  notar que pouco se avançou desde então, bem como o 

conceito sob os sentenciados e as condições carcerárias, houve poucos avanços 

no Brasil, pois ainda há um  pensamento bastante conservador no qual não há 

a busca na humanização da pena, ou  na ressocialização, mas, existe uma busca 

da perpetuação da pena, na concepção e  busca por um inimigo social e nas 

mínimas chances de saída do sentenciado onde a pena  de morte acaba se 

tornando uma alternativa sedutora até mesmo para os discursos  dos mais 

religiosos.  

Na visão antigarantista, o penalista e filósofo alemão Günter Jakobs, que 

introduziu a teoria do Direito Penal do Inimigo, nos traz em sua análise a 

respeito de quem seria considerado inimigo, em sua obra ele nos diz:  

 

Quem não oferece segurança de que se comportará como pessoa não pode esperar 
ser tratado como pessoa, como tampouco o Estado está autorizado a tratá-lo 
ainda como pessoa, pois de outro modo, estaria lesando o direito das outras pessoas 
à segurança (JAKOBS apud URBANSKI, 2019).  
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Divergindo desta observação, a ideia de exclusão da sociedade, e de 

distanciamento do caráter de ser pessoa é bastante prejudicial quando tratamos 

de direito penal, uma vez que as garantias constitucionais e os direitos humanos 

são alicerces fundamentais para a justiça social. A segurança das demais pessoas, 

ocorre justamente na garantia dos direitos dos apenados e não na diminuição 

de direitos, pois, quando se oferece estrutura justa e compromisso com a 

ressocialização, se tem transformações sociais muito mais efetivas, evitando 

assim, o vício do delito social.  

O Programa de Responsabilidade Social e Ressocialização da Sejus tem como 
objetivo ampliar o nível de escolaridade dos internos, qualificá-los 
profissionalmente e inseri-los no mercado de trabalho ainda durante o 
cumprimento da pena, e encaminhá-los a uma vaga de trabalho assim que 
deixarem o sistema prisional. [...] As empresas que firmam convênio com a Sejus 
contam com benefícios como contratação de mão de obra fora do regime da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ou seja, são isentos do pagamento 
de férias e 13º salário, por exemplo. O proprietário da EPI Soluções, Adalberto 
Amorim Mendes, diz que a empresa já faz parte do programa há cinco anos. 
“Ingressei no programa para reduzir custos, pois a remuneração é baixa. No 
entanto, a qualidade da mão de obra me surpreendeu. Tenho alguns profissionais 
que foram contratados após o cumprimento da pena”, comentou. 
(SANCHOTENE,  2016) 

. 

Dito isso, o Garantismo Penal faz um contraponto sob a análise de 

Jakobs, visando garantir os direitos e a humanização do apenado, onde do 

ponto de vista prático acredita-se que o sentenciado terá o cumprimento de 

seus delitos não somente quanto ao tempo, mas também quanto à sua conduta 

quando se encontram as condições necessárias para retornar à sociedade, 

objetivo e proposta final de toda prisão.  

Segundo o jurista Ferrajoli: “Quando a jurisdição não tem mais a função 

de verificar a verdade, mas o consenso da opinião pública, não há devido 

processo legal” (FERRAJOLI apud ZALEWSKI, 2020).  

Ferrajoli nos brinda com a percepção do quanto as referências midiáticas 

podem interferir durante o curso do próprio processo, e como é importante 

blindar estas interferências e garantir a lisura do processo e evitar 

arbitrariedades. Ferrajoli, em sua obra Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal 

nos presenteia com a seguinte observância:  

 

A garantia política da ‘fidelidade’ dos poderes públicos consiste no respeito por 
parte destes à legalidade constitucional e, antes de tudo, aos direitos fundamentais. 
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É claro que na sua falta o direito não é efetivo e as garantias jurídicas são 
impotentes. Os seus pressupostos são múltiplos e variados: a participação popular; 
o pluralismo institucional expresso pela divisão dos poderes e pelo seu respectivo 
controle; o pluralismo político assegurado pela  multiplicidade de partidos e de 
pontos de vistas externos por estes representados;  a coincidência entre as sedes 
legais e as sedes reais do exercício dos poderes; a publicidade das decisões e dos 
procedimentos e a sua visibilidade externa; o controle político e judiciário sob os 
aparatos administrativos e sob os corpos  policiais e militares; o monopólio penal, 
enfim, do uso da força (FERRAJOLI, 2006, p. 867).  
 

Todas estas garantias, segundo Ferrajoli, se moldam no respeito e nos 

aspectos que irão definir as garantias constitucionais do sentenciado. É o 

pensamento sobre o pluralismo institucional e essa relação com a divisão dos 

poderes que irão determinar a sequência de arbitrariedades, este monopólio 

penal e como isso interfere na vida de todos, digo, o que tratamos em direito 

penal para um hoje poderá valer amanhã para todos.  

Na perspectiva da sociedade brasileira e sobretudo dos Direitos 

Humanos no Brasil, em nosso ordenamento constitucional, a Pena de Morte é 

utilizada caso nosso país se encontre em estado de guerra, embora nos últimos 

anos venha havendo uma crescente polêmica a respeito desta temática como 

método solúvel perante o sistema prisional brasileiro, onde erroneamente esta 

dita solução se torna compreensível a princípio pela indignação, sobretudo 

quando para crimes extremamente bárbaros.  Porém, por mais ímpeto que seja, 

não há a prevenção da perpetuação do delito, que é objeto de estudo e de 

caráter fundamental. A legislação e os métodos ressocializadores devem fluir 

de forma não arbitrária e garantidora da efetivação constitucional, pois a 

arbitrariedade se torna obstáculo e por consequência se torna neblina aos olhos 

da sociedade induzindo a opinião pública a práticas primitivas, uma vez que, a 

crença pela pena de morte parte da premissa da descrença da sociedade por 

justiça, sendo assim não se tornando por si só a pena de morte, elemento 

justificável como resolução.  

Enfatiza o professor Roque de Brito Alves em sua obra Direito Penal: 

Parte Geral, onde ele diz:  

 

Em verdade, cientificamente e juridicamente, o crime é devido a um complexo de 
fatores ou de condições individuais e culturais (causas biopsicossociais), é o efeito 
de certas causas, não dependendo, assim, da existência, em um país, de uma 
maior ou menor repressão penal, de penas mais ou menos rigorosas, da 
quantidade ou qualidade das penas aplicáveis em uma legislação repressiva. É 
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uma ilusão, mesmo uma utopia, pensar-se que a pena de morte elimina ou sequer 
reduz a criminalidade de uma nação, o que foi desmentido historicamente pois o 
pretenso efeito intimidativo da pena capital (tão ansiosamente esperado ao existir 
em uma codificação penal) nunca existiu, falhou nos países que a aplicaram pois 
nunca conseguiu acabar ou reduzir a sua criminalidade (ALVES, 2007, 
p.336).  

 

Trazendo estas observações, a priorização da ressocialização bem como 

da garantia da vida do sentenciado é objeto de estudo muito mais efetivo nas 

causas penais, no estudo da criminologia em si, como também, nas questões 

relacionadas aos direitos do sentenciado como garantia de sociedade do que 

simplesmente na observância da abreviação da vida.  
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TRATADOS INTERNACIONAIS DE  

PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 

 

De caráter universal, os direitos humanos em acordo com os países 

membros, se consolidou como um conjunto de regras internacionais que, como 

o Contrato Social, tornou-se a garantia plena dos direitos da humanidade. Em 

diversos momentos da história em que falamos sobre a temática das prisões, os 

direitos humanos são palavras desconhecidas dentre as atrocidades cometidas, 

bem como em estado de guerra, são inúmeras as violações, a exemplificar no 

âmbito prisional, temos como garantia internacional em um conjunto de 

regramentos respeitados entre os países que sejam membros deste tratado.  

Dentre os tratados, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, é um tratado internacional 

entre os países membros da Organização dos Estados Americanos, que foi 

definida em 22 de novembro de 1969 na cidade de San José da Costa Rica e sua 

efetividade se consolidou em 18 de julho de 1978.  

Neste Tratado Internacional, mais precisamente no artigo 5ª destaca-se:  

 

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e 
Moral; 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 
desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada 
com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano; 3. A pena não pode 
passar da pessoa do delinquente.  

 

Logo, vemos que a comunidade internacional define claramente os 

termos e as garantias nas quais todo aquele que for submetido a um 

cumprimento de pena, uma situação nas quais as leis do determinado país 

membro obrigue o sentenciado de ser submetido, que tais condições 

permaneçam no cordão umbilical constitucional.  

De acordo com a perspectiva em relação ao Direito Penal dentro da 

Constitucionalização, o professor Luiz Flávio Gomes enfatiza:  

 

Quando se trata das relações do indivíduo com o ius puniendi dos organismos 
internacionais (Tribunal Penal Internacional, v.g.), os tratados e convenções  
constituem as diretas fontes desse direito penal, ou seja, eles é que definem os 
crimes e as penas. Isso foi feito, por exemplo, no Tratado de Roma (que criou o 
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TPI). Nele acham-se contemplados os crimes internacionais (crimes de guerra, 
contra a humanidade etc.) e suas respectivas sanções penais. Como se trata de um 
ius puniendi que pertence ao TPI (organismo supranacional), a única fonte 
(direta) desse direito penal só poderia mesmo ser um tratado internacional 
(GOMES, 2007).  
 

Na perspectiva do professor Gomes, podemos dizer que crimes 

internacionais ganham destaque e seu viés constitucional como o país membro 

responsável pelo cumprimento da sanção, lembrando que a constituição do país 

vigente deverá ser sempre respeitada e preservada mediante as decisões que 

julguem um determinado caso sob luz dos tratados internacionais.  

Também é necessário enfatizar que os tratados internacionais agem de 

forma de caráter penalista, sobretudo na proteção e criminalização sob ótica do 

legislador.  Destaca-se a observação do promotor de justiça, Marcelo André de 

Azevedo:  

 

Quando se diz que os tratados passam a atuar como limites, significa sua função 
de garantia do indivíduo contra o poder estatal, uma vez que o Direito Penal não 
possui atuação livre, devendo observar os direitos fundamentais e os humanos.  
Ademais, não se deve esquecer que o criminoso merece o devido tratamento de 
acordo com sua condição de ser humano. Por outro lado, os tratados 
internacionais sobre direitos humanos passam a ser fundamento de validade para 
que os direitos humanos sejam reconhecidos como bens jurídicos sujeitos a proteção 
e promoção pela via penal. Nessa perspectiva, verifica-se que o Brasil em vários 
tratados se comprometeu a criar crimes para promover a proteção dos direitos 
humanos (AZEVEDO, 2011).  
 

Logo, temos uma definição deste ‘’limite’’, garantido 

constitucionalmente mesmo dentro do âmbito penal onde, por vezes, não 

existe atuação livre. Mantendo assim, o tratamento sob as condições de 

humanidade e reforçando a ideia da humanização dentro do processo penal 

como forma de se evitar quaisquer crimes, mas que desta vez sejam praticados 

pela figura do Estado.  
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A REALIDADE DO  

SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

A constituição federal do Brasil é a carta magna da garantia de direitos 

da sociedade brasileira. Porém, na situação carcerária, o Brasil foge bastante do 

que seria dito como ideal, digno ou mínimo.  

Muitas são as problemáticas que precisam ser resolvidas. Entre elas, a 

superlotação, a péssima qualidade dos serviços de atendimento aos presos, 

saúde em estado precário dentro dos muros, péssima administração dos 

gestores do poder público, que quando não lhes falta recurso, lhes falta 

interesse, reincidência dos egressos que saem dos presídios e voltam a praticar 

delitos dos quais foram sentenciados a cumprir, ou muitas vezes, voltam a 

cometer delitos mais graves dos quais foram condenados. De acordo com os 

dados do site do Globo (G1), Quase 80% dos presos voltam a cometer crimes quando 

são soltos. A mesma reportagem ainda indica que:  

 

Números do Ministério da Justiça mostram que a grande maioria dos presos 
aproveita a progressão de pena para o regime aberto para cometer novos delitos. 
O índice de reincidência é que para dez pessoas que ganham a liberdade, de sete 
a oito pessoas voltam para o crime. (G1, publicado em:  12/02/2007).  
 

Além disso, a falta de empatia da sociedade para com aqueles que foram  

sentenciados, muitos por terem tido uma vida na qual não escolheram viver, 

por falta  de igualdade de oportunidades e de condições precárias que assolam 

a sociedade e  não se cicatrizam, como uma verdadeira fenda na armadura 

social, e disto, a mesma  sociedade acaba por concordar, com um viés mais 

autoritário, conservador e  retrógrado da visão da pena de morte como quadro 

de solução para os sentenciados, o  que torna esta fenda muito maior.  

A forma de tratamento jamais poderá ser partícipe da pena que foi 

definida para o sentenciado, configurando inconstitucionalidade, o suplício 

jamais poderá ser utilizado como instrumento de pena para todo aquele ou 

aquela que comete delito. A respeito disso, o filósofo Michel Foucault, em sua 

obra Vigiar e Punir, evidencia:  

 

O suplício é uma técnica e não deve ser equiparado aos extremos de uma raiva 
sem lei. Uma pena, para ser um suplício, deve obedecer a três critérios principais: 
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em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, se 
não medir exatamente, ao menos apreciar, comparar e hierarquizar; a morte é 
um suplício na medida em que ela não é simplesmente privação do direito de viver, 
mas a ocasião e o termo final de uma graduação calculada de sofrimentos: desde 
a decapitação — que reduz todos os sofrimentos a um só gesto e num só instante: 
o grau zero do suplício — até o esquartejamento que os leva quase ao infinito, 
através do enforcamento, da fogueira e da roda, na qual se agoniza muito tempo; 
a morte - suplício é a arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em “mil 
mortes” e obtendo, antes de cessar a existência. O suplício repousa na arte 
quantitativa do sofrimento. (FOUCAULT, 1999, p. 36)  
 

Tais critérios apresentados são a base do pensamento ao que 

equiparamos suplício. Esta forma que repousa em tortura e sofrimento que não 

poderá ser imposta de forma subjetiva em pena restritiva de liberdade ou de 

direitos.  

Partindo desta narrativa que incorporo para a clareza do entendimento, 

a respeito de alguns eventos carcerários no Brasil em que podemos observar a 

ausência de controle ou organização presente, tais estas juramentadas pela 

Constituição, o que torna mais como palavras em uma folha qualquer do que à 

uma justiça efetiva de maneira garantidora, reparadora e socializadora.  

Um dos mais emblemáticos desastres da população carcerária aconteceu 

no presídio do Carandiru, localizado na zona norte de São Paulo em 02 de 

outubro de 1992. O maior massacre de presos da história do sistema prisional 

brasileiro, onde os presos iniciaram uma rebelião protestando por más 

condições do presídio. A polícia militar estava sob liderança do coronel 

Ubiratan Guimarães que entrou nas dependências do presídio com intuito de 

conter a situação, porém a truculência e a arbitrariedade tinham outros planos 

que não os da garantia de direitos, resultando em um verdadeiro massacre com 

um total de 111 presos. Anos após este fato, 74 policiais envolvidos foram 

condenados pela morte de parte dos sentenciados, porém o julgamento foi 

anulado em 2016, como se não bastasse, destes mesmos policiais envolvidos, 

58 foram promovidos.  

E não foi uma exceção ou caso isolado, pois esta situação nos presídios 

existe desde 1952. Mais precisamente dia 20 de junho de 1952, na penitenciária 

Colônia Correcional da Ilha Anchieta – Ubatuba/SP, com o número de 

aproximadamente 100 sentenciados (tais números nunca foram confirmados 

oficialmente). Este massacre ficou conhecido como massacre da rebelião da 

Alcatraz Brasileira. Após o massacre de 1992 no presídio do Carandiru, houve 
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vários outros: o massacre da Papuda no Complexo Penitenciário da Papuda São 

Sebastião/DF (11 mortos), a megarrebelião Prisional de São Paulo onde 29 

presídios de todo o estado entraram em rebelião simultaneamente, a chacina do 

Urso Branco no presídio de Urso Branco em Porto Velho/RO (27 mortos), a 

Chacina na Casa de Custódia de Benfica/RJ (30 mortos) e a Chacina no 

Presídio de Pedrinhas em São Luís do Maranhão (18 mortos).  

Em 2016 mais recentemente, houve rebeliões em Presídios do Ceará, 

também na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo em Boa Vista/RR, e as três 

mais recentes em Manaus no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (60 

mortos), no Presídio de Alcaçuz no Rio Grande do Norte (26 mortos, sendo 

15 decapitados) e o mais recente no dia 29 de Julho de 2019 no Centro de 

Recuperação Regional de Altamira no Pará com 57 detentos mortos.2 

Em se tratando das questões relacionadas ao Estado Constitucional, 

devemos salientar que a violação dos direitos dentro do sistema carcerário 

ocorre de forma recorrente e em ascendência, se estabelecendo pela cultura do 

encarceramento.  

 

[...] A cultura do encarceramento em massa não é solução, sendo evidente a 
necessidade de políticas públicas voltadas ao sistema carcerário brasileiro que 
visem à ressocialização e ao uso de medidas penais alternativas à prisão, levando-
se em conta que parte dos encarcerados cometeu delitos sem o uso de violência, que 
podem ser sancionados de outras formas, diversas da privação da liberdade. Para 
isso, as políticas destinadas ao setor devem ser de Estado e não de Governo, ou 
seja, não devem ser passageiras, medidas de um só Governo, mas permanentes, 
isto é, preocupação de todos, não importando quem está no mandato eleitoral. 
(LIMA, 2020, p.100)  
 

Portanto, como forma de reduzir o abismo entre a Constituição e a 

realidade no sistema prisional, no estado de Pernambuco, o Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) desenvolveu um projeto com foco em parcerias com o 

Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e com o Ministério do 

Desenvolvimento Social para uma melhor estrutura no quesito saúde, nas 

condições sanitárias e na assistência médica.  

O projeto também visa a celeridade e objetividade como método na 

busca pela resolução da crise carcerária, no Complexo do Curado em Recife, 

por exemplo, há uma das maiores taxas de superlotação carcerária do país, com 

                                                
2 Para uma lista completa de massacres e rebeliões, cf. o artigo da Wikipedia   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_massacres_e_rebel_prisionais_no_brasil 
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histórico de denúncias perante à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Ora, um determinado agente que comete conduta penal em caráter considerado 

irrisório à luz de valores financeiros, terá de ser submetido a procedimento 

carcerário gerando mais gastos ao Estado, bem como ocupando vagas em celas 

que hoje estão acima do limite? Não há entendimento cabível que justifique, 

pois não se torna benéfico nem para o Estado e nem para o agente.  

 

Com uma das maiores taxas de superlotação carcerária do país e denunciado 
internacionalmente pelas condições do Complexo de Curado, Pernambuco deu um 
novo passo para solucionar a crise penitenciária no estado ao aderir ao programa 
Audiência de Custódia nesta sexta-feira (14/8). Desenvolvido pela atual gestão 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o projeto consiste na apresentação do 
preso em flagrante a um juiz no prazo de 24 horas, colaborando para a redução 
de prisões desnecessárias e para a melhoria de condições no sistema carcerário 
(ZAMPIER, 2015)  

  

Além de projetos como este do Conselho Nacional de Justiça que 

evidenciam uma melhora no sistema em si, trazendo celeridade, tivemos 

outras questões polêmicas quanto ao pacote Anticrime, mas também avanços 

reconhecidos no caso das garantias da Lei 7.210/84, a Lei de Execução Penal.  
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JURISPRUDÊNCIA NO  

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Tratando dos aspectos jurisprudenciais, haja vista sob relatoria do 

Ministro Edson Fachin em Habeas Corpus Coletivo em relação a questão da 

superlotação e a violação de direitos fundamentais envolvendo adolescentes 

internados, bem como deficiências relacionadas à estrutura. Ainda segundo o 

acórdão, a Turma concedeu unanimidade a respeito da questão da capacidade 

das unidades de medida socioeducativa para que não ultrapassassem o limite 

estabelecido:  

 

“Habeas corpus coletivo. Cumprimento de medidas socioeducativas de internação; impetração 
voltada a corrigir alegada superlotação em unidades. Admissibilidade da via eleita para o 
exame da questão de fundo. Violação de direitos fundamentais dos adolescentes internados. 
Deficiências estruturais e ausência de vagas ofertadas em instituições similares. Finalidades 
da medida socioeducativa.  Doutrina da proteção integral. Princípios da brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. Diferenças das políticas 
de atendimento socioeducativo em relação às políticas criminais. Deveres estatais reconhecidos 
pela corte interamericana. Direito dos adolescentes privados de liberdade a desenvolverem os 
seus projetos de vida. Impossibilidade de o poder judiciário eximir-se de sua atuação nas 
hipóteses de violação iminente ou em curso a direitos fundamentais. Envergadura do postulado 
da dignidade da pessoa humana no estado democrático de direito. Ordem concedida com a 
fixação de parâmetros e critérios a serem observados pelos magistrados. Eventual 
descumprimento pelos destinatários da ordem desafiará a interposição de recurso nas instâncias 
apropriadas.  
1. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC nª 143.641/SP, (julgado em 
20.2.18), passou a admitir a impetração de habeas corpus coletivo como via processual 
legítima, racional, adequada e isonômica na tutela do direito à liberdade ambulatorial (HC 
143.641/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado 20/02/2018, DJe 215, 
divulg. 08/10/2018, publicado em 09/10/2018 [...]).  

 

Ainda na análise por presidência do Ministro Celso de Mello, a Segunda 

Turma decidiu em unanimidade, deferiu parcialmente o pedido de habeas 

corpus e de ofício e estendendo ao corréu o deferimento do pedido de habeas 

corpus em análise às degradantes condições da assistência médica em núcleo 

prisional tornando valia do direito constitucional e do Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana:  

 

“Habeas corpus. Constitucional e processual penal. Prisão preventiva. Paciente acometido de 
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enfermidades graves. Reconhecimento, pelo estabelecimento prisional, de que não tem condições 
de prestar assistência médica adequada.  Prisão domiciliar. Hipótese não enquadrada no 
artigo 117 da lei de execução penal.  Excepcionalidade do caso. Artigo 1ª, inciso III da 
Constituição do Brasil [princípio da dignidade da pessoa humana]. 1. Autos instruídos com 
documentos comprobatórios do debilitado estado de saúde do paciente, que provavelmente 
definhará na prisão sem a assistência médica de que necessita, o estabelecimento prisional 
reconhecendo não ter condições de prestá-la. 2. O artigo 117 da Lei de Execução Penal 
determina, nas hipóteses mencionadas em seus incisos, o recolhimento do apenado, que se 
encontre no regime aberto, em residência particular. Em que pese a situação do paciente não 
se enquadrar nas hipóteses legais, a excepcionalidade do caso enseja o afastamento da Súmula 
691-STF e impõe seja a prisão domiciliar deferida, pena de violação do princípio da dignidade 
da pessoa humana [artigo 1ª, inciso III da Constituição do Brasil]. Ordem concedida.  

Em outra situação processual, um determinado sentenciado do Presídio 

Central de Porto Alegre, teve pedido de indenização pelo governo gaúcho, com 

decisão no Supremo Tribunal Federal, a respeito da obrigação estatal nos 

cuidados com os sentenciados e essa ausência constitucional em relação ao não 

cumprimento do Estado e suas garantias que naturalmente beiram neste cenário 

à barbárie, e o tamanho desrespeito à Constituição. O sentenciado solicitou a 

devida reparação dos danos, entre eles danos morais, no caso o mesmo esteve 

exposto a doenças, danos oriundos da lamentável condição estrutural carcerária 

atual.  

A juíza Rosana Broglio Garbin da 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro 

Central de Porto Alegre reconheceu a omissão do Estado do Rio Grande do 

Sul nas garantias constitucionais em relação com a higiene nos presídios e as 

condições mínimas de habitação, a juíza em sua decisão nos diz: "No atual 

sistema carcerário, não há condições de ressocialização dos apenados; na 

verdade, sequer há condições mínimas de sobrevivência'' (GARBIN apud 

MARTINS, 2017).  

No Recurso Extraordinário (RE) 580252 o Supremo Tribunal Federal 

julgou deferimento de indenização para um sentenciado sob os termos de 

superlotação na prisão atribuindo danos morais. Em voto pelo relator e 

ministro na época Teori Zavascki, o ministro identificou a omissão estatal bem 

como a responsabilidade do Estado para com a integridade seja física ou 

psíquica dos sentenciados.  

 

Referente à Pet./STF 58.233/2014 Decisão: 1. Por meio de petição avulsa, apresentada 
em 3/12/2014, o CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL Comunica que, em iniciativa recente, ajuizou ação direta 
de inconstitucionalidade (5170) cujo objeto tem inteira pertinência com a questão 
constitucional a ser decidida nestes autos. Tendo em vista este fato, bem como o alcance da 
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legitimidade que lhe fora outorgada pelo ordenamento jurídico, requer (a) a sua admissão nos 
autos, para falar na qualidade de amicus curiae; e (b) o julgamento conjunto deste processo 
com a ADI 5170. 2. Inviável o pedido formulado pela requerente. É que, quando do 
julgamento de agravo regimental na ADI 4.071 (Rel. Min.  MENEZES DIREITO, 
Dje de 16/10/2009), esta Corte pacificou o entendimento de que a admissão da intervenção 
de terceiros na qualidade de amicus curiae tem por limite a data em que o processo for liberado 
para pauta pelo Relator. No caso, isso se deu em 5/5/2014, o que obsta o deferimento do 
presente pedido, uma vez que formulado a destempo. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido. 
Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2014. Ministro Teori Zavascki Relator 
Documento assinado digitalmente. 

  

O Supremo Tribunal Federal publicou acórdão que entendeu que, para 

os casos, que os presos devem ser indenizados por situação degradante, por 7 

votos a 3, a responsabilidade civil do Estado foi reconhecida para presos que 

estão sem condições mínimas de humanidade. Porém para o Ministro Barroso 

em sua tese, é de que a indenização deveria ser paga de fato, respeitando a 

constituição, porém não em dinheiro, mas em dias remidos. A tese do Ministro 

Barroso foi vencida.  

 

Barroso, que havia apresentado seu voto-vista em março de 2015 (ali a vista foi 
da ministra Rosa), entendia que a indenização não deveria ser em dinheiro, mas 
em dias remidos. Propôs a tese de que seria remido um dia para cada três a sete 
em que o preso ficasse submetido a condições inadequadas. Para ele, a solução do 
caso concreto não pode criar “um problema fiscal”. “A indenização pecuniária 
não tem como funcionar”, disse então. [...] Marco Aurélio e Fachin, embora 
tenham acompanhado o relator no mérito da decisão, ficaram vencidos numa 
parte. Ambos votaram para que o recurso fosse provido, e o preso em questão 
recebesse o equivalente a um salário mínimo por mês em que tenha sido submetido 
a situação degradante. A tese vencedora manteve o acórdão recorrido, que fixou a 
indenização em R$ 2 mil. “A quantia é irrisória, ante a submissão a situação 
desumana”, disse o ministro Marco Aurélio. (Revista Consultor Jurídico, 12 de 
setembro de 2017).  
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POLÍTICAS CRIMINAIS RESSOCIALIZADORAS COMO 

GARANTIAS DOS DIREITOS DO ENCARCERADO 

 

O incentivo à preservação dos direitos do sentenciado é fundamental 
para a garantia da ressocialização, caso contrário o que ocorrer de tal maneira 
na qual não há previsão legal, se torna suplício para o sentenciado. Nas palavras 
do jurista Alessandro Baratta:  

 
A pena é uma violência institucional; ela é a repressão das necessidades reais. A 
suspensão dos correspondentes direitos humanos em relação às pessoas 
consideradas responsáveis penalmente é justificada dentro da teoria tradicional do 
''ius puniendi'' pelas funções instrumentais e simbólicas que a pena deve cumprir 
e com a infração realizada pelo sujeito declarado responsável. Não  obstante, 
sabemos muito bem que tais funções não se realizam, não são ''úteis'',  e que tal 
suspensão de direitos, num elevado número de casos, dá-se com  imputados à 
espera de julgamento; que na maioria dos sistemas punitivos, o  indiciado cumpre 
uma pena extra-legal ou de outro modo antecipada desde a sua  primeira relação 
com a polícia; igualmente, deve-se destacar que isto ocorre  geralmente com os 
acusados oriundos dos grupos sociais mais vulneráveis e  marginalizados da 
população, que são os clientes fixos do sistema de justiça  criminal (BARATTA, 
1993, p. 52-53).  
 

O caso no Brasil, não parte somente na perspectiva de prisão e suas 
vulnerabilidades, mas também de um ponto ligado à forte desigualdade social 
como um problema nosso enquanto sociedade, o que impossibilita muitas vezes 
de se deter uma solução urgente por parte do poder público.  

Em Dos Delitos e das Penas, Cesare Beccaria salienta a respeito da 
prevenção dos delitos, que:  

 
Melhor prevenir os crimes que puni-los. Proibir grande quantidade de ações 
diferentes não é prevenir delitos que delas possam nascer, mas criar novos; é definir 
ao bel-prazer a virtude e o vício, conceituados como eternos e imutáveis. A que 
nos reduziríamos se nos fosse proibido tudo o que nos pode induzir ao delito? 
Seria preciso privar o homem do uso dos sentidos. Para cada motivo que induz 
os homens a cometer o verdadeiro delito, há mil outros que os impelem a cometer 
ações indiferentes que as más leis chamam delitos. E, se a probabilidade dos 
delitos é proporcional ao número das razões, ampliar a esfera dos delitos é 
aumentar a probabilidade de que sejam cometidos (BECCARIA, 2013, p. 
136).  
 

A respeito do contexto constitucional, o viés garantista se torna e se 
formula de  forma mais eficiente do que o sistema punitivista, prova clara foi 
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da adoção dos países  escandinavos, como por exemplo a Noruega com a 
Teoria da Reabilitação, que  estimularam as mesmas perspectivas prisionais no 
entendimento de Cesare Beccaria  e tiveram resultados surpreendentes quanto 
à problemática da criminalidade em seus  territórios, e em se tratando de índices 
de educação, não por coincidência, detém  como uma das taxas mais altas.3 

E, então, nos indagamos se é possível a ressocialização do preso no 
sistema penitenciário brasileiro.  

  

                                                
3 “[...] 3) Teoria da reabilitação, reforma e correição, em que a ideia é reformar deficiências do indivíduo 

(não o sistema) para que ele retorne à sociedade como um membro produtivo” (MELO, 2012).  
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De acordo com o que foi aqui exposto, é possível concluir que o valor 

da dignidade da pessoa humana deve ser entendido como absoluto respeito aos 

direitos fundamentais, sendo assegurado condições dignas a todas as pessoas. 

A partir de 1988 com a Constituição Federal é que se torna normativo o 

princípio da dignidade da pessoa humana.  

Ademais, foi estudado a Dignidade Humana e o Encarceramento, a 

execução das penas privativas de liberdade, seus regimes, a evolução do sistema 

penal, e os direitos do preso. Tal capítulo mostrou-se importante para analisar 

as normas vigentes em nosso ordenamento e após analisar se o nosso sistema 

carcerário está de acordo com tais normas. Entretanto, é mister dizer que na 

continuidade do estudo, mostrou-se a importância de analisar os aspectos 

normativos acerca da Legislação Brasileira e dos Tratados Internacionais.  

No último capítulo foi relatado a violação da dignidade da pessoa 

humana no sistema prisional brasileiro, sobre a despersonalização do apenado, 

o importante instituto da ressocialização. Ao analisar o sistema carcerário 

brasileiro nota-se uma grande distância entre o ordenamento jurídico, o qual 

tem embasamento e cuidado com os direitos e garantias fundamentais de todos 

os seres humanos, e a realidade do sistema atual, há uma enorme deficiência 

punitiva como forma de ressocializar o preso, que após cumprir sua pena 

imposta pelo Estado irá retornar ao convívio em sociedade. Cabe ressaltar, 

ainda, os estudos trazidos e relatos de doutrinadores acerca da situação caótica 

das prisões, onde o preso, ao cumprir sua pena é também condenado a se 

submeter em um suplício anticonstitucional. Portanto, este livro traz para a 

discussão: a ressocialização do preso é possível no sistema penitenciário 

brasileiro?  

Conclui-se que a ressocialização vai além de ser um dever somente do 

Estado, é intrínseca a participação de outros elementos que constituem a 

formação no processo de recuperação. Tais elementos não somente se 

resumem ao papel do Estado e às garantias que lhe são de Direito 

Constitucional, mas também à Família, a Sociedade e o Sentenciado.  
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