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RESUMO: Hoje se discute muito sobre os direitos humanos sob vários aspectos, 
sendo que essa preocupação tornou-se pública a partir da Declaração de 1948, tida 
como o marco nesse assunto. A realidade do sistema prisional brasileiro evidencia 
uma afronta à dignidade da pessoa humana. As prisões a cada dia estão mais 
superlotadas, não há assistência médica e não existem condições mínimas que 
colaborem para a ressocialização dos presos. A dignidade da pessoa humana 
precisa ser respeitada e reconhecida em cada indivíduo e não somente ser um 
direito imposto. O presente trabalho abarca o conceito da dignidade da pessoa 
humana do preso, com a finalidade de explanar que todos são detentores do mesmo 
grau de dignidade. Para tanto averiguará a observância dos direitos humanos nos 
principais instrumentos normativos e na legislação vigente, principalmente  a atual, 
na qual se encontra contido o sistema prisional brasileiro, bem como o tratamento 
não disponibilizado ao preso, violando sua dignidade. Conforme evidenciado no 
trabalho, os presídios sofrem com superlotação, não se tem local apropriado para 
desenvolvimento de atividades laborais, não tem assistência médica. São condições 
tão desprezíveis, que somente demonstram o descaso do Estado em solucionar o 
problema carcerário. 

 
 
Palavras chaves: Sistema Penitenciário. Dignidade Humana. Ressocialização. 
Direitos Humanos. 

 

ABSTRACT: Today is much discussion on the human rights under various aspects, 
making it public this concern from the Declaration of 1948, and is a milestone in this 
matter.The reality of the Brazilian prison system shows an affront to human dignity. 
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The arrests every day are more overcrowded, no medical care, have no minimum 
conditions to cooperate for the rehabilitation of prisoners. The dignity of the human 
person must be respected and recognized in each individual and not just a duty 
imposed. This work includes the concept of human dignity of the prisoner, in order to 
explain that all are holders of the same degree of dignity. Therefore shall verify the 
observance of human rights in the main legal instruments and current legislation, 
mainly the current set which is the Brazilian prison system and the treatment not 
done the prisoner, violating their dignity. As evidenced in the work, the penitentiaries 
suffer from overcrowding, has no place to develop labor activities, have no medical 
insurance. Conditions are so negligible, that only show the neglect of the State to 
address the prison problem. 

 
Keywords: Prison System. Human Dignity. Resocialization. Human Rights. 

INTRODUÇÃO 

A dignidade da pessoa humana é o princípio basilar da Constituição 

Federal, disciplinado no artigo 1º, inciso III, razão pela qual precisa ser garantido de 

maneira incondicional a todas as pessoas. 

O sistema penitenciário brasileiro tem revelado inúmeras infrações 

aos direitos humanos e como o ordenamento vem conservando estilo punitivo e 

nada ressocializador, acabando por afastar-se da sua função precípua: a 

recuperação dos condenados. 

Não se nega que há uma justificativa para que sejam privados de 

sua liberdade, contudo, há críticas na forma como ficam desamparados em locais 

cujas condições são extremamente humilhantes. Pergunta-se: como será sua volta à 

sociedade, uma vez que há pouco ou quase nenhum esforço para ressocializá-los? 

Hoje em dia tem-se verificado que os estabelecimentos carcerários 

brasileiros possuem ausências gravíssimas, cadeias superlotadas, em condições 

sub-humanas, sujeitando os detentos a condições que atentam contra sua dignidade 

e, consequentemente, impedem sua ressocialização. Desta forma, quando se trata 

da dignidade humana em relação aos detentos, é preciso entender que todos os 

direitos e garantias estipulados no ordenamento jurídico devem ser acatados. 

Desta feita, o objetivo deste trabalho é verificar o emprego do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana no sistema penitenciário brasileiro, 

evidenciando os problemas descritos nas penitenciárias no país, que descreve um 

cenário degradante, onde não há condições mínimas para tratar da recuperação dos 

presos. 
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Neste trabalho serão usadas especialmente: a Constituição da 

República Federativa do Brasil e a Lei de Execução Penal, além de outras 

legislações, incluindo doutrinas que tratam do assunto, e jurisprudências que 

venham a reforçar o entendimento sobre o tema. 

No primeiro capítulo será tratado  sobre os sistemas penitenciários 

de modo a expor conceitos. O segundo capítulo versará sobre os regimes e os tipos 

existentes no Código Penal Brasileiro sendo: a) regime fechado, b) regime 

semiaberto, c) regime aberto. No capítulo seguinte será tratado sobre o sistema 

prisional brasileiro, elencando a situação atual em que se encontra, bem como a 

dignidade humana do preso, seus direitos e benefícios ao longo do cumprimento da 

pena. Porém, evidenciando a dura realidade do sistema carcerário que culmina num 

verdadeiro desrespeito à dignidade como pessoa. 

 
 
1 SISTEMAS PENITENCIÁRIOS 

 
 

O indivíduo que, ao sofrer uma condenação por um ato lesivo à 

norma jurídica, recebe a pena privativa de liberdade, sendo sentenciado pelo 

magistrado um período de pena para seu cumprimento. Contudo, o magistrado 

precisa verificar a importância do crime, comportamento do autor do delito, entre 

outras ocorrências judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal. 

O cumprimento da pena tem por objetivo refrear a ação delituosa. 

Porém, também tem o propósito de mostrar à sociedade que o crime não compensa. 

Tem como finalidade, portanto, a punição e a reintegração do criminoso no seio 

social. Dessa forma, como “prevenção do cometimento de futuros atos  delituosos, 

ou seja, a pena presta-se a prevenir, punir e ressocializar”.3 

Deste modo serão discorridos alguns sistemas importantes como: 

sistema pensilvânico, alburniano e o irlandês ou progressivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
NETO, João Lopes de A. Regimes prisionais adotados no Brasil. 2014. Disponível em: 

http://www.webartigos.com. Acesso em: 12 out 2014. 

http://www.webartigos.com/
http://www.webartigos.com/
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1.1 SISTEMA PENSILVÂNICO OU FILADÉLFICO 
 

Nesse tipo de sistema o apenado permanece totalmente isolado em 

uma cela, sendo proibido de manter qualquer tipo de contato com o mundo exterior. 

O sistema penitenciário de Filadélfia, ou Pensilvânico baseia-se em 

que o condenado a cumpra a pena na cela, não podendo sair, somente em algumas 

situações.4 

Este sistema teve início em 1790, no presídio Walnut Street Jail, no 

estado da Pensilvânia, EUA, sendo utilizado também na Bélgica. Tal regime incidia 

no condenado ficar em isolamento absoluto (Solitary sistem), não podia trabalhar ou 

receber visitas, só era permitido a ele passeios pelo pátio celular e leitura da Bíblia 

como forma de arrependimento pelas suas condutas praticadas.5 

De acordo com Mirabete, no sistema da Filadélfia empregava-se o 

isolamento celular total, com passeio separado do condenado em um pátio circular, 

sem trabalho ou visitas, impulsionando-se a leitura da Bíblia. “As primeiras prisões a 

adotarem tal sistema foram a de Walnut Street Jail e a Eastern Penitenciary.”6
 

Nessa linha de pensamento, Occhiena comenta que nesse tipo de 

sistema o trabalho não era admitido, pois os apenados deveriam estar totalmente 

ligados aos serviços religiosos, à leitura da Bíblia, pois entendiam ser esta uma 

maneira de arrependimento.7 

 
O presídio Walnut Steet Jail nada mais era que uma substituição da pena 
de morte pela pena perpétua. As prisões de Wistern Pentitenciary 
(Pittsburgh) e Eastern Penitenciary (Cherry Hill) foram inspiradas por este 
sistema. O fato dos sentenciados ficarem isolados era um ponto positivo, 
pois  desta  forma  não  havia  possibilidade  de  comunicação  entre   eles, 
evitando assim eventuais conluios para fugas e rebeliões.

8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
NETO, João Lopes de A. Regimes prisionais adotados no Brasil. 2014. Disponível em: 

http://www.webartigos.com/artigos/regimes-prisionais-adotados-no-brasil/119057/. Acesso em: 12 out 
2014. 
5 
MUAKAD, Irene Batista. Pena privativa de liberdade. São Paulo: Atlas, 1996, p. 43. 

6 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.250. 

7 
OCCHIENA, Carina Machado. Progressão de regime nos crimes hediondos. p. 13.  2008. 

Monografia da Faculdade Integrada “Antônio Eufrásio de Toledo”. Disponível em: 
intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/.../696. Acesso em: 12 out 2014. 
8 
Ibid. p.14. 

http://www.webartigos.com/artigos/regimes-prisionais-adotados-no-brasil/119057/
http://www.webartigos.com/artigos/regimes-prisionais-adotados-no-brasil/119057/
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Ao longo dos tempos este sistema acabou evoluindo, possibilitando 

para os apenados de crimes de menor potencial ofensivo, durante o dia, o trabalho 

em comum, contudo, deveriam permanecer em completo silêncio.9 

De certo modo, esse tipo de sistema foi elogiado em decorrência da 

separação individual, que impossibilitava a corrupção dos condenados, conspiração 

na execução das fugas ou até rebeliões, pela isenção de efetivo técnico e poucos 

guardas, pela eficácia no sentido intimidatório que era exercido sobre os criminosos 

e para a coletividade, e pela manutenção da higiene.10
 

No entendimento de Prado, esse sistema sofreu algumas alterações, 

designadas a abrandar o rigor inicial. Ainda que simbolize um eficaz progresso, são 

muitas as oposições realizadas a esse sistema, que, baseados na segregação e no 

silêncio, não oferecia nenhum tipo de reinserção social do apenado.11
 

Em face desses elogios e críticas, por não condicionar a 

ressocialização do condenado à sociedade, foi necessário pensar num outro 

sistema. 

 
 
1.2 SISTEMA AUBURNIANO 

 
 

As restrições e a ineficiência do sistema pensilvânico incentivou 

buscar outro modelo penitenciário que viesse a alterar as sanções penais. O sistema 

auburniano trouxe o trabalho produtivo. 

O sistema penitenciário de Auburn é parecido com o pensilvânico, 

porém, há uma diferença, pois embora devam permanecer em silêncio, os 

condenados podem trabalhar juntamente com os outros, ficando em isolamento no 

período noturno.12
 

Conhecido como Silent system o sistema Auburn surgiu, em 1818, 

sendo determinadas por Elam Lynds suas peculiaridades. 

Os presos podiam laborar em suas próprias celas, e em seguida 

juntamente  com  o  grupo,  contudo,  não  podia  haver  nenhum  tipo  de   conversa 

 
 

9 
SILVA, Alexandre Calixto da. Sistemas e regimes penitenciários no direito  penal brasileiro: 

uma síntese histórico/jurídica, p. 42. 2009. Dissertação ao Curso de Mestrado em Direito da 
Universidade Estadual de Maringá. Disponível em: www.depen.pr.gov.br. Acesso em: 23 set. 2014. 
10 

Ibid, p.43. 
11 

PRADO. Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro. 8. ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 
2008, p. 558. 
12 

NETO, João Lopes de A. op. cit. p. 1. 

http://www.depen.pr.gov.br/
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paralela no recinto, apenas os agentes carcerários podiam comunicar-se e em voz 

baixa.13
 

O sistema Auburniano prevaleceu nos Estados Unidos, porém, não 

foi também aceitável. Houve várias críticas e rejeições, vindo a desaparecer sua 

forma original em menos de meio século.14
 

O sistema auburniano, e o pensilvânico, almejam tornar-se um 

modelo ideal para a sociedade. Devidas às inúmeras críticas sobre os dois sistemas, 

passou a existir a concepção de unir os sistemas, de formar um novo, com algumas 

modificações, como por exemplo, ser menos severo, o que resultou no Sistema 

Inglês ou Progressivo.15
 

O Sistema Auburniano foi considerado um sistema apontado como 

cruel, e com isso, seria impróprio para a correção do apenado, sendo apenas uma 

maneira de estabelecer o poder. 

 
 
1.3 SISTEMA PROGRESSIVO 

 
 
 

O sistema progressivo surgiu com a pena privativa de liberdade e o 

banimento da pena de morte. Este sistema traz a separação da pena em períodos, 

sendo incorporados ao recluso, bem como a possibilidade do apenado se reintegrar 

à sociedade. 

Esse sistema inglês ou progressivo, no início era um modelo de 

isolamento, depois o condenado começou a laborar juntamente com os outros e por 

fim surgiu a liberdade condicional.16
 

Havia as penas nesse modelo de prisão, que eram separadas em 

três fases. A primeira era designada prova. 

Nessa, os condenados eram postos em isolamento absoluto, tendo 

visitas tão somente dos agentes carcerários. Na segunda fase o condenado poderia 

trabalhar junto com os outros, no entanto em silêncio, e à noite eram postos em 

isolamento novamente. E na última fase, o apenado recebia o benefício da liberdade 

 
 

13 
PRADO. Luiz Regis. loc cit. 

14 
MUAKAD, Irene Batista, op. cit., p. 46 

15 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão. 3 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 73. 
16 

NETO, João Lopes de A. op. cit. p. 2. 
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condicional, mas apenas para aqueles que evidenciavam situações de ficar em 

liberdade antes do término de sua pena.17
 

No transcurso do século XIX cominou-se a pena privativa de 

liberdade, que veio atribuída no sistema penal atual. A particularidade deste regime 

incide em lançar o período de permanência da condenação em ciclos, aumentando- 

se em cada um as prerrogativas que o recluso pode gozar, conforme seu bom 

comportamento e a aplicação comprovada do tratamento reformador.18
 

Nesse momento surge a apreensão com a ressocialização do 

prisioneiro, instigando-o à boa conduta para a reinserção na vida em sociedade. De 

certo modo, essa ideia é contrária aos sistemas anteriores, pois neste é conduzido à 

reeducação, ao trabalho, à obtenção de valores morais para reintegrar-se na 

comunidade.19
 

O Brasil, entre esses modelos mencionados, adotou particularmente 

o sistema progressivo Inglês. Contudo trouxe algumas distinções, excluindo o uso de 

vales e marcas. O Código Penal de 1940 adotou um sistema progressivo mais 

flexível.20 Baseado nos conhecimentos desses fatos, Neto comenta que: 

 
A legislação brasileira não adotou necessariamente o sistema progressivo, 
mas um sistema de cumprimento de pena de forma progressiva, com vistas 
à reintegração do criminoso ao convívio social. Nesse sentido, o artigo  33, 
§ 2º do Código Penal afirma que “as penas privativas de liberdade deverão 
ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado”.

21
 

 
Com o advento da Lei nº. 6.416/77 passou a existir uma separação 

no sistema de execução, tendo como consequência três regimes: o fechado, 

semiaberto e aberto. 

Já a Lei º 7210/84 – Lei de Execução Penal, veio a contemplar o 

sistema progressivo, no entanto, a apreciação de seu cabimento tinha como 

finalidade o merecimento do condenado. 

 
 
 
 

 
 

17 
OCCHIENA, Carina Machado. op. cit. p.15. 

18  
BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit. p. 81. 

19 
GONDLIM, Viviane Coelho de Sellos. A ressocialização do encarcerado como questão de 

responsabilidade social. Revista de Ciências Penais, São Paulo, vol. 6, ano 4, p. 353-378,   jan./jun. 
2007. 
20 

SILVA,  Alexandre Calixto da. op. cit. p. 50. 
21 

NETO, João Lopes de A. op. cit. p. 2 
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Os três regimes acabaram sendo conservados, e o artigo 33, caput e 

parágrafos, todos do Código Penal, trazem a maneira pela qual deveriam ser 

aplicados.22
 

Através deste regime, percebe-se uma preocupação em impulsionar 

o bom comportamento do apenado, bem como, prepará-lo para viver em sociedade. 

 
 
1.4 FINALIDADE DA PENA 

 
 

A finalidade da pena é explicada com base na Teoria das  Penas, 

que são: teoria absoluta ou retributiva da pena, teoria relativa ou preventiva da pena, 

que compreende a prevenção geral e a prevenção especial e a teoria mista da pena. 

Flávio Augusto Monteiro de Barros23  entende que a pena tem uma 

tríplice finalidade: a finalidade preventiva, que vêm atuar antes da prática da infração 

penal; a finalidade retributiva, com a imposição da pena; e a finalidade reeducativa, 

com a ressocialização do condenado, para que no futuro possa voltar ao convívio 

social, prevenindo assim, à prática de novos delitos. 

Para René Ariel Dotti: 

 
A função da Pena no Estado de Direito, deve atender às exigências de 
proteção de todos os indivíduos evitando que a privação da liberdade se 
transforme na expressão hodierna das antigas penas de expulsão da 
comunidade, a exemplo da perda da paz, quando o proscrito era   banido 
da comunhão familiar. A ordem jurídica não existia para ela. É o ex lex, o 
uhtlah do direito saxônico, o exulte el profungus da lei sálica.

24
 

 

Pode-se dizer que a finalidade da pena é a defesa social pela 

proteção de bens jurídicos considerados essenciais à manutenção da convivência 

em sociedade, sendo este o fim do Direito Penal, e a pena, o instrumento de que ele 

se utiliza para atingi-lo, partindo do princípio de que as penas e medidas de 

segurança devem realizar a proteção dos bens jurídicos e a reincorporação do 

delinquente à comunidade. 

 
 
 
 
 

 

22 
OCCHIENA, Carina Machado. op. cit. p.19. 

23 
BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito penal: parte geral. v. 1. São Paulo: Saraiva,  1999, 

p. 365. 
24

DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 2.ed. rev.atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 135. 
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Maria Stella Villela Souto Rodrigues25 conclui que a finalidade da 

pena se atinge quando executada de modo a exercer sobre o condenado uma 

individualizada ação educativa, no sentido de sua reinserção social. 

 

 
2 REGIMES PRISIONAIS 

 
 

Este tópico tem o intuito de estudar os regimes carcerários utilizados 

pelo direito brasileiro, sendo: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime 

aberto. 

A pena, no ordenamento jurídico, pode ser exercida em três formas 

de regime, estipulados pelo magistrado ao prolatar a sentença penal condenatória. A 

própria Lei de Execução Penal, em seu artigo 110, dispõe que juiz, na sentença, 

deve determinar o regime em que o condenado dará início ao cumprimento da 

pena.26
 

O indivíduo, ao sofrer uma condenação pelo juiz, esse deve 

sentenciar a pena a ser cumprida, bem como o regime inicial de seu cumprimento. 

Contudo, o magistrado deve verificar a gravidade do crime, bem como outras 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. 

Os três regimes estão elencados no artigo 33, caput e parágrafos, 

do Código Penal, que determina a maneira pela qual devem ser aplicados. 

No artigo mencionado, as penas privativas de liberdade são de 

detenção e de reclusão. Em se tratando de crime onde a pena é de reclusão, tem a 

faculdade de ser cumprida em regime fechado, aberto ou semiaberto. Em relação à 

de detenção somente poderão cumpri-la em regime aberto ou semiaberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 
RODRIGUES, Maria Stella Villela Souto Lopes. ABD do direito penal. 13.ed. rev atual. Ampl. São 

Paulo:  Revista dos Tribunais, 2001, p. 156. 
26 

Art. 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento 
da pena privativa de liberdade, observado o disposto no art. 33 e seus parágrafos do Código Penal. 
In: BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. – Lei de Execução Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 23 set. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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2.1 REGIME FECHADO 
 
 

O regime fechado, conforme disposto no artigo 34 do Código Penal, 

deve ser exercido em locais de segurança máxima ou média, obrigatoriamente, 

quando a pena for superior a oito anos, mesmo que o réu não seja reincidente. 

Os locais de máxima e média segurança são estabelecimentos 

fechados – penitenciárias, para onde são deslocados os presos considerados 

perigosos. 

Nucci comenta que regime fechado vem a ser o cumprimento da 

pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, conforme disposto no 

artigo 33, §1°,  a, do Código Penal, designado à pena de reclusão. 

Determina a lei que as penas estabelecidas acima de oito anos 

precisam dar início em regime fechado (artigo 33, § 2°, a). Porém, o juiz pode fixar 

aos apenados penas inferiores, contudo, devendo respeitar o processo de 

individualização (artigo. 33, § 3°). 27 Diante desses fatos, importante também 

mencionar Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, que trazem o seguinte 

posicionamento: 

O regime fechado caracteriza-se pela limitação das atividades em comum 
dos presos e por maior controle e vigilância sobre eles. Devem cumprir 
pena nesse regime os presos de periculosidade extrema, assim 
considerados  na  valoração  de  fatores  objetivos:  quantidade  de crimes, 
penas elevadas no período inicial de cumprimento, presos reincidentes.

28
 

 

Além do regime semiaberto, o regime fechado também possui suas 

regras conforme constantes no artigo 34 do Código Penal, que são: a) o condenado 

fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno; 

b) o trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das 

aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a 

execução da pena; c) o trabalho externo é admissível no regime fechado, em 

serviços ou obras públicas. 

O regime fechado é um regime onde há um controle mais severo, 

possui maior vigilância dos condenados de alta periculosidade, tendo como objetivo 

a ressocialização. No entanto, verifica-se que os sistemas prisionais brasileiros   não 

 
 

 

27 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005, p.309. 
28  

MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 9. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. p. 176. 
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desempenham um papel de ressocialização, muito menos atendem às condições 

necessárias estipuladas no artigo 88 da Lei de Execução Penal29. 

Conforme verificado, o regime fechado é aquele em que a pena vem 

a ser cumprida em penitenciária, na cela, no qual o apenado tem o direito de horas 

cotidianas de trabalho e de sol. No entanto existe a privação de liberdade, que fica 

sob a tutela do Estado. 

 
 
2.2 REGIME SEMIABERTO 

 

 
Conforme o artigo 33 do Código Penal, §1º “b”, 30 o regime 

semiaberto pode ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento 

similar, quando a pena for superior a quatro anos e inferior a oito. 

Interessante observar que: 
 

No regime semiaberto, o condenado cumpre a pena sem ficar submetido às 
regras rigorosas do regime penitenciário (isolamento celular). Nesse regime 
não são utilizados mecanismos ou dispositivos ostensivos de segurança 

contra a fuga do condenado.
31

 

 
Por isto é considerado como “regime intermediário”, mais severo que 

o regime aberto e mais suave que o fechado. Nesse regime são dispensadas: 

segurança e vigilância absolutas. Os presidiários possuem a faculdade de se 

locomoverem com certa liberdade, porém com responsabilidade. Tem como objetivo 

fundamental o trabalho do apenado, para este sentir-se mais produtivo e ocupar o 

tempo inativo de forma proveitosa.32
 

 
 
 
 
 

 

29 
Art. 88 LEP: O condenado será alojado em cela individual que conterá  dormitório, aparelho 

sanitário e lavatório. 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento 
térmico adequado à existência humana; 
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). 
30 

Art. 33. [...]. 

§ 1º. Considera-se: b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 
estabelecimento similar. In: BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. – Lei de Execução Penal. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 23 set. 2014. 
31 

LEAL, João José. Direito penal geral. 3 ed. Florianópolis: OABSC Editora, 2004, p.395. 
32 

CABRAL, Luisa Rocha; SILVA, Juliana Leite. O trabalho penitenciário e a ressocialização do preso 
no Brasil. Revista do CAAP, 2010. Belo Horizonte, jan-jun 2010. Disponível em: 
www2.direito.ufmg.br/revistadocaap/index.php/revista/article/.../274. Acesso em: 12 set. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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O artigo 35 do Código Penal traz as normas do regime semiaberto 

que precisam ser seguidas33. 

O regime semiaberto é um sistema mediador entre os regimes 

fechado e aberto, caracterizando-se pelo trabalho comum tanto interno  como 

externo durante o dia; devendo recolher-se o apenado no período noturno; e pela 

autorização de frequência do apenado a cursos profissionalizantes.34
 

Nesse tipo de regime o apenado tem a faculdade de ser instalado 

em locais coletivos e sua pena estará ligada ao trabalho realizado. Exemplo: a cada 

três dias trabalhados correspondem à redução de um dia de sua pena. 

 
 
2.3 REGIME ABERTO 

 
 

O regime aberto conforme estipulado legalmente artigo 33, §1º, do 

Código Penal deve ser exercido em casa de albergado ou local adequado, e o 

recolhimento do preso ocorrerá no período noturno e nos dias de folga.35
 

O regime aberto limita-se aos apenados não reincidentes e a pena 

precisa ser igual ou inferior a quatro anos. 

Para Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, este regime 

constitui uma modalidade ou espécie do gênero prisão aberta, ou prisão noturna ou 

‘semiliberdade’. No qual o condenado ficará fora do estabelecimento com  o 

propósito de laborar, frequentar curso ou desempenhar outra atividade, desde que 

permitida, ficando preso no período noturno e nos dias de folga.36
 

No regime aberto, contudo, o presidiário pode, no decorrer do dia e 

sem vigilância, laborar, estudar ou realizar outras atividades fora do presídio, porém, 

 
 
 
 

 

33 
Art. 35 CP [...]. 

§ 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar. 
§ 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, 

de instrução de segundo grau ou superior. In: BRASIL. Decreto-lei n
o 

2.848, de 7 de dezembro de 
1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 12 set. 
2014. 
34 

CABRAL, Luisa Rocha; SILVA, Juliana Leite. Op. Cit. p. 2 
35 

Art. 33. CP: [...]. § 1º. Considera-se: c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado. In: BRASIL. Decreto-lei n
o 

2.848, de 7 de dezembro  de  1940. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 12 set. 2014. 
36 

MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 9. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006, p. 178. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
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repete-se, deverá voltar à casa de albergado a noite e nos dias de folga. O regime 

aberto está previsto no art. 36 do Código Penal.37
 

Na Lei de Execução Penal, o artigo 113 faculta ao juiz, no caso de 

regime aberto, impor condições. Por sua vez, o artigo 114 enumera duas 

exigências38 que precisam ser desempenhadas pelo apenado que entra no regime 

aberto. 

O artigo 117 da LEP – Lei de Execução Penal dispõe que os 

apenados podem ser dispensados dos trabalhos e cumprirem suas penas em 

residência particular quando: o condenado tiver mais de 70 anos, possuir doenças 

graves, possuir filhos com problemas de deficiências físicas ou mentais e no caso de 

mulheres gestantes.39
 

Na concepção de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio: 

 
O fato de o condenado recolher-se em residência particular não significa 
que esteja dispensado das normas de conduta do regime. Restrições, 
obrigações e horários deverão ser observados pelo condenado, sob pena 
de revogação do regime. Está ele também obrigado a trabalho, a menos 
que suas condições de saúde ou encargos domésticos não o permitam, 
caso em que poderá ser dispensado da obrigação pelo juiz da execução.

40
 

 

Percebe-se que o regime aberto pode ser cumprido em casa de 

albergado ou locais adequados. Porém, os apenados que se deparam nas situações 

do artigo 117 da LEP – Lei de Execução Penal têm o direito de cumprir sua pena em 

sua residência. 

 

 
 

37 
Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. 

§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou 
exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de 
folga. 
§ 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se 
frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. In: 

BRASIL.     Decreto-lei     n
o 

2.848,     de     7     de     dezembro     de     1940.     Disponível       em: 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 12 set. 2014. 
38 

Art. 114 LEP: Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: 
I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; 
II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados 
indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. In: 
BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. – Lei de Execução Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 23 set. 2014. 
39 

Art. 117 LEP: Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência 
particular quando se tratar de: 
I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave;  III  - 
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. In: BRASIL. Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984. – Lei de Execução Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 23 set. 2014. 
40 

MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. op. cit.  p. 192. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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O artigo 203 da LEP – Lei de Execução Penal, estipulou prazo de 

seis meses para as unidades federativas e o Poder Judiciário providenciarem as 

instalações adequadas para a casa de albergados, sob pena de suspensão de 

repasses financeiros da União destinadas à execução das penas e medidas de 

segurança (conforme disposto no §4° do mesmo dispos itivo legal). Todavia, 

ultrapassados mais de trinta anos é lamentável que a casa do albergado não   tenha 

logrado êxito em ultrapassar as barreiras do texto legal.41
 

Percebe-se que o regime aberto pode ser cumprido em casa de 

albergado ou locais adequado. Porém, o apenado que se depara nas presunções do 

artigo 117 da LEP tem a faculdade de cumprir sua pena em sua residência. 

 
 
2.4 CASA DO ALBERGADO 

 
 

De acordo com a lei, o condenado que tiver uma pena acima de oito 

anos de reclusão deverá permanecer no regime fechado, se for inferior a oito anos 

permanece em regime semiaberto, desde que não seja reincidente. Em se tratando 

de pena inferior a quatro anos aplica-se o regime aberto. 

Deste modo, o regime aberto fundamenta-se na autodisciplina e 

ainda na responsabilidade do apenado, de acordo com o artigo 36, caput, do Código 

Penal. Assim, a pena é executada na Casa do Albergado, devendo o local ser um 

centro urbano, sem obstáculos físicos para fuga, segundo o próprio artigo 94, LEP. 

Sendo assim, o artigo 95 da LEP menciona ser preciso que as 

regiões tenham uma Casa do Albergado, para os aposentos dos presos, bem como 

um estabelecimento condizente para se ministrar cursos e palestras (art. 95, LEP).42
 

Estando fora da Casa do Albergado, ao apenado será obrigatório 

trabalhar, frequentar curso ou desempenhar outra atividade que seja autorizada, e 

 
 

 

41 
Art. 203 LEP: No prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Lei, serão editadas as 

normas complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não auto- 
aplicáveis. 
[...] § 4º O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as Unidades Federativas 
implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, para atender às 
despesas de execução das penas e medidas de segurança. BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984. – Lei de Execução Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. 
Acesso em: 23 set. 2014. 
42  

JUNIOR, Eudes Quintino de Oliveira. Regime aberto: prisão domiciliar x casa do albergado.  2012. 

Disponível em: http://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/121823069/regime-aberto-prisao- 
domiciliar-x-casa-do-albergado. Acesso em: 08 ago 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/121823069/regime-aberto-prisao-


15 
 

 

se recolher à Casa do Albergado no  período  noturno  e  nos  dias  de  folga 

(art. 36, Parágrafo 1º, CP).43
 

No entendimento de Nunes, a execução penal estipulou a 

construção de casas de albergados, no qual o condenado pudesse desempenhar 

uma atividade laborativa durante o dia, sendo recolhido no período noturno,  até 

obter condições para poder manter-se na sua independência. No entanto, a 

realidade não condiz com a teoria, pois mesmo a lei permitindo que o condenado 

permanecesse   na   casa   do   albergado,   o   país   não   implementou   tais casas, 

desrespeitando a ordem pública e a dignidade do preso.44
 

Desta feita, o preso que é beneficiado com o regime aberto 

automaticamente é posto em liberdade, sob a condição de demonstrar o endereço 

que residirá junto com seus familiares. 

A casa do albergado foi uma utopia que nunca saiu do papel. 

Isso traz reflexos imensuráveis na vida daquele que possui sua 

execução fundamentada na progressão de regime, porque automaticamente salta de 

um regime intermediário para a liberdade. Todavia, o sistema progressivo adotado 

pela lei (por razões sociais, psicológicas, e outras) impôs a Casa do Albergado para 

a readaptação do preso na sociedade, paulatinamente. 

Neste sentido, observa-se que o próprio Estado não se importa com 

a ressocialização do apenado, uma vez que, em detrimento da lei, limita recursos 

para sua readaptação social. 

 
 
2.5 PRISÃO DOMICILIAR 

 
 

Fator muito mais grave, atualmente, é a falta de colônias para 

cumprimento de pena em regime semiaberto, tal fato tem levado 23 mil condenados 

do regime semiaberto para a prisão domiciliar. 

Neste regime, o condenado labora em colônias agrícolas ou industriais, 

conforme o Código Penal. Porém com a falta de vagas em colônias, muitos dos   presos 

 
 
 
 
 

 

43 
Ibid. 

44 
NUNES, Adeildo. Regimes prisionais. 2014. Disponível em: www.adeildonunes.com.br/paginas/no 

t-artigos.php?cont=noticias&cod=143.. Acesso em: 08 ago 2015. 

http://www.adeildonunes.com.br/paginas/no


16 
 

 

têm permanecido nos presídios, em alas consideradas especiais, porém também 

superlotadas, de onde saem durante o dia para trabalhar e votam à noite para dormir. 45
 

 
Todos os dias milhares de condenados recebem sentença a ser cumprida 
no regime inicial semiaberto. No entanto, no âmbito da execução, 
imperando a ausência de vagas em estabelecimento adequado, a 
alternativa tem sido determinar que se aguarde vaga recolhido em prisão 
destinada  ao  regime  fechado,  em  absoluto  confronto  com  a  Lei   n. 
7.210/84.

46
 

 
Essa situação configura constrangimento ilegal, podendo ser 

realizada através de impetração de habeas corpus. 

A falta de vagas nos presídios significa desídia da Administração 

Pública, e que o condenado não pode ter sua pena e regime prisional alterado, 

amenizado, devido à inércia do Estado.47
 

Esse posicionamento foi consolidado, respectivamente, pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Superior, de acordo com a ementa 

abaixo transcritas: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. 
SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. DEFICIÊNCIA DO ESTADO. 
REGIME MAIS BENÉFICO. ORDEM CONCEDIDA. I – Consignando no 
título executivo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, cabe ao 
Estado o aparelhamento do Sistema Penitenciário para atender à 
determinação. II – À falta de local adequado para o semiaberto, os 
condenados devem aguardar em regime mais benéfico até a abertura de 
vaga. III – ordem concedida.

48
 

 
O montante de presos que tem a faculdade de serem favorecidos com a 

mudança para a prisão domiciliar não tem correspondido, devido “ao déficit de vagas em 

estabelecimentos próprios para cumprimento da pena no semiaberto, segundo dados do 

Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen) do Ministério da Justiça”.49
 

É essencial que antes de serem postos em liberdade total, haja uma 

readequação dos presos com a sociedade e, inclusive, da sociedade com o preso. 

 
 

 
 

45   
G1GLOBO.  Falta  de  vagas  pode  levar  23  mil  do  semiaberto  à prisão  domiciliar.  2013.  Disponível em: 

HTTP://G1.GLOBO.COM/BRASIL/NOTICIA/2013/04/FALTA-DE-VAGAS-PODE-LEVAR-23-MIL- 
DO-SEMIABERTO-PRISAO-DOMICILIAR.HTML. Acesso em: 08 ago 2015. 
46 

Neto, joão lopes de a. regimes prisionais adotados no brasil. 2014. Disponível em: 
http://www.webartigos.com. Acesso em: 08 ago 2015 
47 

NUNES, Adeildo. Op. Cit. 
48 

NAGIMA, Irving Marc Shikasho; PONTES, Valdemir Anselmo. Da ausência de vagas no regime 
semiaberto. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2977, 26 ago. 2011. Disponível 
em: <http://jus.com.br/artigos/19855>. Acesso em: 08 ago 2015. 
49 

G1GLOBO.. Op. Cit. 

http://g1.globo.com/BRASIL/NOTICIA/2013/04/FALTA-DE-VAGAS-PODE-LEVAR-23-MIL-
http://www.webartigos.com/
http://www.webartigos.com/
http://jus.com.br/artigos/19855
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Essa reinserção no convício social deve ser progressiva, de modo a 

comprovar que mesmo antes de conquistá-la o mesmo já exerce atividade lícita e é 

atualmente cumpridor de uma série de regras, o que é demonstrado nas portarias 

(saídas temporárias das colônias). 

 
 
2.6 PRISÃO CAUTELAR 

 
 

A prisão cautelar surgiu como medida extrema, e só é admitida em 

algumas circunstâncias autorizadoras, conforme segue disposto: 

São pressupostos  da  prisão  cautelar:  o fumus  commissi  delicti e 

o periculum libertatis, ou seja, é necessário, além da comprovação dos indícios de 

autoria e materialidade, uma notável base probatória que traga graves indícios de 

culpabilidade, sendo estes os pressupostos indispensáveis para a adoção de 

qualquer medida restritiva da liberdade da pessoa. 

Tal restrição se dá em virtude de que a prisão cautelar trata-se de 

antecipação de futura atuação do jus puniendi do Estado, como consequência da 

prática de um delito, portanto, deve-se apoiar na razoável atribuição do fato  punível 

a uma pessoa determinada. 

Além desse pressuposto, é necessário ainda que ocorra o perigo de 

que se a pessoa for deixada livre, possa prejudicar a averiguação, a conservação e 

guarda dos documentos, provas e testemunhas do processo, e ainda o perigo de 

fuga ou de ocultação pessoal ou patrimonial do acusado. 

Em outras palavras, significa dizer que a prisão cautelar só será 

possível em casos específicos em que a soltura do acusado possa implicar de 

qualquer forma na impossibilidade da ocorrência do devido processo legal, tal como 

determinado em lei. 

E qualquer uso indiscriminado atenta contra a dignidade da pessoa 

humana e o princípio da presunção da inocência, sendo, portanto, medida à ser 

aplicada com moderação e bom senso pelo juízo. 

Por fim, figura como elementos da prisão cautelar, jurisdicionalidade, 

instrumentalidade, provisoriedade e homogeneidade. 
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3 SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E A DIGNIDADE HUMANA 
 
 

Os direitos humanos representam uma proteção contra os abusos 

não só dos Estados, mas também aos cidadãos comuns que violam esses direitos, 

não se importando com o bem-estar do próximo. 

A dignidade da pessoa humana passou a compor um sistema de 

proteção dos direito humanos, que vinha sendo debatido durante séculos, tendo os 

países por meio de seus políticos aprovado tratados e convenções internacionais 

sobre esse assunto, passando a ocupar um lugar privilegiado em matéria de direitos 

humanos. 

Contudo, em se tratando do sistema penitenciário brasileiro convém 

alegar que não é só o Estado que não exerce seu papel em relação às 

responsabilidades quanto à ressocialização do apenado no ambiente social, para 

dar-lhes de volta a dignidade merecida. 

Não é um acaso que os indicadores de reincidência criminal são 

alarmantes no país. É preciso saber se a sociedade está ou não preparada para 

receber esse ex-condenado. 

 
 
3.1 HISTÓRICO 

 
 

Antigamente, a vingança e a tortura eram mecanismos adotados no 

Brasil como maneira de punir o infrator, sendo muito utilizado entre os indígenas. 

Esses métodos punitivos influenciaram na legislação penal 

brasileira.50
 

 
 
Na época imperial foi outorgada a primeira Constituição brasileira, 

em seguida o primeiro Código Criminal vigente neste país.51
 

A prisão no Brasil, em tempos remotos, era usada somente  quando 

o  réu  aguardava  seu  julgamento,  persistindo  durante  as  Ordenações Afonsinas, 

 
 
 
 
 

 

50 
NUCCI, Guilherme de Souza, op. cit. p. 310. 

51 
SHECAIRA, Sérgio Salomão; CORREA JUNIOR, Alceu. Teoria da pena: finalidades, direito 

positivo,  jurisprudência  e  outros  estudos  de  ciência  criminal. São  Paulo:  Editora  Revista      dos 
Tribunais, 2002, p. 40. 
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Manuelinas e Filipinas, que apoiavam um direito penal fundamentado em agressões 

corporais e técnicas violentas.52
 

Em 1830 surgiu uma nova legislação penal, sendo que Dom Pedro I 

veio a sancionar o Código Criminal do Império. Tal instituto foi baseado pelas leis 

penais europeias, consolidando a individualização da pena, antevendo a existência 

de agravantes e atenuantes, bem como determinando um julgamento diferenciado 

para infratores menores de idade.53
 

No século XIX, devido à Abolição da Escravatura, as leis penais 

passaram por uma reformulação. Várias modalidades de prisão surgiram, como: a 

reclusão, o trabalho forçado e a prisão disciplinar, já presumidas no Código Penal da 

República. 

No século XX as prisões brasileiras começam a dar sinais de 

precariedade devido às superlotações, não dividindo os presos que permaneciam 

sob custódia no decorrer da instrução criminal.54
 

O Decreto-Lei nº 2848 de 1940, o Código Penal Brasileiro, veio a 

implementar o equilíbrio do poder punitivo por parte do Estado. No entanto, a 

situação prisional nesse tempo, com as superlotações, cometia afrontas aos 

princípios de integridade do ser humano e falta de estímulo ao preso para provocar 

sua regeneração.55
 

Devido a esse cenário, em 1963 surgiram novas normas para a 

execução penal, até mesmo com a possibilidade da pena do condenado passar para 

regime aberto. A finalidade da sanção penal era concentrada na prudência, 

passando a procurar a recuperação social do condenado.56
 

Já naquela época, a realidade da superlotação carcerária 

transformou-se numa questão política importante. Assim, inúmeras soluções 

ocorreram para sanar esse problema por meio de leis e decretos, mas sem muito 

sucesso. 

Dessa forma, surgiram discussões na busca de solução para o 

problema e iniciou-se outro debate sobre penas alternativas. Nesse contexto, Sérgio 

Salomão Shecaria e Alceu Correa Junior esclarecem: 
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SHECAIRA, Sérgio Salomão; CORREA JUNIOR, Alceu. op. cit. p. 41 
54 

LEAL, João José. Direito penal geral. 3 ed. Florianópolis: OABSC Editora, 2004, p. 397. 
55   

LEAL, João José. Direito penal geral. 3 ed. Florianópolis: OABSC Editora, 2004, p. 397. 
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SHECAIRA, Sérgio Salomão; CORREA JUNIOR, Alceu. op. cit. p. 42. 
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[...] a questão foi encarada não como simples esvaziamento dos presídios, 
mas como uma forma de criar alternativas à pena privativa de liberdade. A 
exemplo, a lei 6.416/77, que instituiu os diferentes regimes de cumprimento 

de pena privativa de liberdade (aberto, semiaberto e fechado).
57

 

 
Isso porque, além de prevenção geral a bens e interesses da 

sociedade, a doutrina moderna tem considerado que a prisão deve ter por finalidade 

maior a ressocialização do indivíduo, tornando-o novamente um bom cidadão, 

cumpridor das regras sociais. 

Este é o espírito da Lei de Execução Penal, em absoluta consonância 

com a doutrina moderna. Todavia, com o passar do tempo, o problema tomou 

proporções astronômicas, o sistema penitenciário atualmente está em colapso. 

 
 
3.2 PROBLEMAS NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 
 

As condições das penitenciárias no Brasil são extremamente 

preocupantes. Há inúmeras rebeliões, fugas, violência entre os presos, transmissão 

de doenças contagiosas, entre outros. Por outro lado, o que não ocorre dentro do 

sistema penitenciário são mecanismos eficazes na ressocialização do preso. 

Inegável que isto ocorre devido ao cenário degradante do sistema penitenciário 

brasileiro, que sujeita o condenado a condições demasiadamente precárias dentro 

da prisão. 

Não há investimento por parte do Estado, sendo este um dos 

principais fatores que gerou essa crise no sistema. Os direitos dos presos são 

ignorados, inclusive aqueles previstos no artigo 41 da Lei de Execução Penal58. 

 
 
 

 

57 
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Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência 
Social; IV - constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o 
descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas  e 
esportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à 
saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de 
sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; X - visita do cônjuge, da 
companheira, de parentes e amigos em dias determinados; XI - chamamento nominal; XII - igualdade 
de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com o 
diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa  de 
direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros 
meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI – atestado de pena a 
cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. 
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos 
mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. BRASIL. Lei nº  7.210, de 11 de julho de  1984. 
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A pena de prisão no Brasil tornou-se um ato desumanizador do 

condenado, e não aborda nenhuma das possíveis prerrogativas que poderiam ser 

extraídas em relação ao progresso dos estudos penais. 

Nessa linha de pensamento, importante mencionar Foucault: 
 

A delinquência é uma identidade atribuída e internalizada pelo indivíduo a 
partir de um ou vários delitos, essa identidade começa a se formar / forjar a 
partir do momento em que o infrator entra no sistema carcerário – seja de 
maiores ou de menores. A instituição na qual o indivíduo é isolado do 
convívio social e que tem a função social de regeneração e recuperação é 
aquela que, contraditoriamente, acaba por atribuir-lhe esta identidade, que 
passa a “funcionar” como marca ou rótulo. Uma marca que irá carregar 
posteriormente à sua saída do cárcere e que irá dificultar sua integração 
social.

59
 

 
Neste sentido, os dados são alarmantes, “a superlotação e a falência 

do sistema penitenciário brasileiro são assuntos bastante debatidos. Houve um 

aumento de 113% dos presos de 2000 a 2010, de acordo com dados do Ministério 

da Justiça.”60
 

Os estabelecimentos atualmente coagem às regras que extinguem 

qualquer valor de reconstrução moral para obter uma vida livre futuramente, levam a 

uma situação hipócrita devido ao medo do castigo, em vez de mudar para um 

“espírito de hombridade, o sentimento de amor-próprio; pretendem, paradoxalmente, 

preparar para a liberdade mediante um sistema de cativeiro”.61
 

Percebe-se, contudo, que o apenado necessita ter acesso aos seus 

direitos para poder ser reabilitado, direitos como: saúde, educação, proteção ao 

corpo físico, entre outros. 

É visível que a superlotação no sistema carcerário,  acaba 

dificultando que o condenado possa usufruir desses direitos, pois a cada dia vem 

aumentando o número de presos dentro das celas, resultando num número negativo 

para a questão. 

A violação dos direitos fundamentais do preso é assistida com 

frequência pela mídia, sendo fatos notórios que: 
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http://portal.mj.gov.br/


22 
 

 
 
 

Uma cela fechada que abriga um número maior de pessoas que a sua 
capacidade acarreta em problemas como o calor e a falta de ventilação. A 
falta de espaço faz com que os presos precisem se revezar para dormir. O 
número de colchões é insuficiente e nem a alternativa de pendurar redes nas 
celas faz com que todos possam descansar ao mesmo tempo. Outro 
problema é a falta de mobilidade, a comida tem que passar de mão em mão 
para chegar aos apenados que estão no interior da cela, e a dificuldade de 
chegar aos banheiros fazem os presos procurarem alternativas tais como a 
utilização das embalagens das marmitas para satisfazer as necessidades e 
até  mesmo  urinar  para  fora  da  cela.  Não  há  privacidade  alguma       em 
penitenciárias e presídios superlotados.

62
 

 
 
 

Por meio desta realidade, é óbvio o declínio do sistema 

penitenciário, ademais, um contrassenso, pois, na teoria, o apenado precisaria ser 

instalado em cela individual, conforme a redação do artigo 88 da Lei de Execuções 

Penais.63
 

É de suma importância entender o sistema penitenciário atual. 

A prisão-pena surgiu logo após que o indivíduo conheceu a privação 

da liberdade. Assim, “antes de ser uma espécie de sanção, a prisão foi destinada a 

reter o condenado até a efetiva execução de sua punição, a qual era  sempre 

corporal ou infamante” 64
 

Deste modo, o processo de execução penal, quando aplica medidas 

privativas de liberdade, está longe dos princípios e normas de individualização, 

personalidade, ou seja, “o aprisionamento acaba por modelar valores e interesses 

opostos àqueles cuja ofensa determinou a condenação. Existe uma disfunção do 

sistema penal global”65
 

A ausência de trabalho no ambiente prisional torna-se lugar de 

ociosidade entre os presos, podendo gerar outros problemas, como rebeliões, 

violência entre eles ou contra os funcionários do presídio. 
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De acordo com Instituto Avante Brasil, através dos dados do 

INFOPEN, em 2012 somente 167 para cada grupo de 1000 presos trabalhavam. 

Dentre as atividades mais desenvolvidas estão: apoio ao 

estabelecimento penal (42%), parceria com a iniciativa privada (32%), artesanato 

(16%), atividade industrial (4%), parceria com órgãos do Estado (4%), parceria com 

paraestatais (ONGs e Sistema S) (1%) e atividade rural (0,9%). 

O Estado com melhor panorama é Santa Catarina, com 39% dos 

presos trabalhando. No Estado do Ceará, apenas 3% dos detentos estão em 

atividade laboral. O pior índice é o do Rio de Janeiro, com apenas 2% da população 

carcerária trabalhando. 

A conclusão do Instituto é que, nos últimos 5 anos, o número de 

presos que trabalham dentro das prisões aumentou em 6%, porém a média ainda é 

baixa.66
 

Devido a esse descaso é impossível haver uma ressocialização 

eficaz, usando-se celas superlotadas. Afinal a realidade cruel vivenciada pelos 

presos certamente acaba incentivando a se rebelar. 

O próprio Ministro da Justiça, Cardozo, admitiu que o sistema 

prisional do Brasil confunde-se com a Era Medieval, logo após a publicação de um 

estudo da Anistia Internacional, apontando a degradação do sistema penitenciário 

nacional.67
 

Para Nunes, “o Brasil sempre dispôs de metade de vagas  em 

relação ao contingente prisional”. 

É imprescindível para este cenário a criação de novas unidades 

prisionais para acolher a grande demanda da população carcerária. Todavia, apenas 

a construção de novos presídios não iria solucionar todo esse problema carcerário, 

mas seria o começo necessário.68
 

Para diminuir o problema da superlotação, foi sancionada a Lei nº 

12.403/2011,   permitindo   alternativas   à   prisão   provisória   para   presos       não 
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reincidentes que praticam delitos pequenos, com pena privativa de liberdade de até 

quatro anos. 

No entanto, o procurador Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece que 

“[...] muitas vezes a prisão produz o próximo problema. Você colocar uma pessoa 

que não tem histórico nenhum presa é algo muito complicado, pois a prisão é um 

ambiente de violência, e isso afeta as pessoas”.69
 

Ou seja, na prisão aquele que praticou um delito leve acaba saindo 

mestre no crime organizado, afinal tem tempo suficiente pra ficar  arquitetando 

planos em cima de planos pra fora dos muros. Por isso é preciso fazer valer os 

direitos dos presos como, por exemplo, colocá-los para  trabalhar enquanto 

aguardam suas penas. 

Nesse aspecto Zacarias descreve que: 
 

O trabalho é importante na conquista de valores morais e materiais, a 
instalação de cursos profissionalizantes possibilita a resolução de dois 
problemas, um cultural e outro profissional. Muda o cenário de que a grande 
maioria dos presos não possui formação e acabam por enveredar, por falta 
de  opção,  na  criminalidade  e  facilitam  a  sua  inserção  no  mercado   de 

trabalho, uma vez cumprida a pena.
70

 

 
O trabalho ao preso está estipulado no artigo 41, inciso II da Lei de 

Execução Penal que dispõe: “Constituem direitos do preso: [...] II - atribuição de 

trabalho e sua remuneração”. 

No país, existe um grande indicador de reincidência dos criminosos 

provenientes do sistema penitenciário. Infelizmente, muitos que saem da prisão 

acabam voltando por cometer um delito logo em seguida à sua saída, ou seja, 

pratica crime assim que regressa à sociedade, gerando assim um ciclo vicioso. 

De acordo com o site Agência Brasil, no Brasil, a reincidência é 

alarmante, pois segundo o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça), ministro Cezar Peluso o país tem uma das maiores 

taxas do mundo. “Atualmente cerca de 500 mil pessoas cumprem pena privativa de 

liberdade no Brasil. A taxa de reincidência no nosso país chega a 70%. Isto quer 
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dizer que sete em cada dez libertados voltam ao crime. É um dos maiores índices do 

mundo”.71
 

Este elevado número de reincidência é acentuado pela falta de 

gerenciamento dos presídios e as condições degradantes que o apenado é sujeitado 

durante o cumprimento da pena. Ao sair do presídio, o ex-presidiário tem que 

enfrentar diversos obstáculos: socializar-se, arranjar emprego, a marginalização no 

convívio social e adaptação posteriormente ao período afastado da sociedade. 

Neste sentido, o sempre autorizado Foucalt é incisivo: 
 

As prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, 
multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos 
permanece estável, ou, ainda pior, aumenta: [...] A detenção provoca 
reincidência; depois de sair da prisão, se têm mais chance que antes de 
voltar para ela, os condenados são, em proporção considerável, antigos 
detentos.

72
 

 
Complementando o tema, Bitencourt assevera que o aumento de 

reincidência não deve ser exclusivamente imputado às falhas do sistema prisional, 

uma vez que a “recaída do delinquente produz-se não só pelo fator de a prisão ter 

fracassado, mas por contar com a contribuição de outros fatores pessoais e 

sociais.”73
 

Desta feita, é impossível concluir radicalmente que as elevadas 

taxas de reincidências evidenciam o fracasso do sistema penal e promulgar que seja 

extinta a prisão. 

Indubitavelmente, o tratamento penal tem função essencial na 

perseverança dos graus de reincidência, porém, não é o único e muito menos o fator 

mais indispensável. A responsabilidade precisa ser conferida ao sistema penal 

globalmente, bem como às ocorrências e condições sociais erradas que se pioram a 

cada dia. 
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3.3 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A REALIDADE DO SISTEMA 
PRISIONAL BRASILEIRO 

 
 

Aos direitos básicos que cabe a cada pessoa, deve-se ter o respeito 

absoluto, por estes estarem assegurados no ordenamento jurídico. A dignidade 

passa a ser um atributo de todas as pessoas, devendo respeitar a vida, a integridade 

física e moral para se ter uma existência digna. 

A proteção dos direitos da pessoa humana remonta ao longo da 

história. No século XIX essa proteção não tinha ênfase no plano do Direito 

Internacional.74
 

A proteção dos direitos humanos surgiu no final da 2ª Guerra 

Mundial, o chamado “Direito Internacional dos Direitos Humanos” que segundo 

Moreira: 

 
Nasceu como uma reação mundial à barbárie e ao terror que a 
humanidade promoveu contra si. Onze milhões de mortes, seis milhões, 
judeus. A resposta, apesar de humanista e louvável, foi tardia e, sob o 
ponto de vista processual, ilegal, pois fora criado um tribunal de exceção 
para punir  os  crimes  de guerra: Tribunal de Nuremberg. A  partir daí,    as 
Nações tomaram consciência da necessidade da prevenção dos Direitos 
Humanos.

75
 

 

A Segunda Guerra Mundial foi o fato histórico impulsionador decisivo 

do surgimento e da consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos.76
 

Neste sentido, Piovesan apud Alci Marcus Ribeiro Borges leciona que 

"a internacionalização dos direitos humanos constitui, assim, um movimento 

extremamente recente na história, que surgiu a partir do pós-guerra, como resposta 

às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo".77
 

Para Cançado Trindade, a maior mudança nesse assunto foi com a 

adoção da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948.78 Sidney Guerra 

enfatiza que a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, passou a ser o 

início de um movimento de internacionalização dos direitos humanos que se inicia 
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com o direito humanitário que se evidencia com o envolvimento de Estados em 

conflitos armados e que garantem a proteção para os envolvidos no combate. 

Há também a Liga das Nações, concebida para viabilizar melhores 

circunstâncias para os Estados, e para o indivíduo, na medida em que deveria 

assegurar a cooperação, a paz e a segurança internacional. 79
 

A dignidade da pessoa humana ocupa um lugar central no 

pensamento filosófico, político e jurídico, “porque é valor fundamental para a ordem 

jurídica que almeja constituir um Estado Democrático de Direito”.80
 

Embora o conceito de dignidade humana seja de difícil formulação, 

Rosângela Mara Sartori Borges conclui que: 

 
Esta em permanente processo de construção e desenvolvimento, não 
restando dúvidas de que procura explicar algo real, irrenunciável e 
inalienável. A dignidade é elemento que qualifica e completa o ser humano 
e dele não pode ser destacado; imprescindível à própria condição humana, 
impõe-se ao Estado que a reconheça, preteja e respeite.

81
 

 

Em um Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal vem a 

privilegiar o bem estar do ser humano e a proteção de sua dignidade, sendo um dos 

alicerces previstos no artigo 1º na Carta Magna de 1988, no qual traz o rol de 

princípios fundamentais.82
 

A dignidade humana abarca inúmeras garantias do texto 

constitucional, como a vida até mesmo daqueles que estão em prisões cumprindo 

pena. Conforme o Pacto internacional sobre direitos civis e políticos, no Art. 2°: “O 

direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei. 

Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”. 

O artigo 5°, XLIX, da Constituição Federal também t rata da 

integridade física e moral, aos presos e aos cidadãos. E ainda no inciso III, do  artigo 
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5º, traz outra garantia “Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante”. 

Como verificado esses fundamentos são inerentes aos cidadãos, 

inclusive aos presos, sendo proibido a adoção de penas que atentam contra a 

dignidade da pessoa humana, conforme as normas mencionadas 

 

3.4 O DESRESPEITO À DIGNIDADE HUMANA DO PRESO 
 
 
 

Dignidade é o respeito que merece qualquer pessoa, pois a 

Constituição Federal a traz como um dos princípios basilares, independente de 

classe social, e, sobretudo, o tipo de vida que está passando. 

No estudo em questão, há proibições de penas e tratamento 

desumano ao apenado. Porém na prática acontece uma enxurrada de violações a 

esse princípio no interior dos estabelecimentos prisionais. 

Com todo esse cenário caótico fica impossível que o condenado 

volte à sociedade para ressocializar, tentar uma vida nova, buscar algo novo pra sua 

vida, ao contrário, volta a delinquir. 

O artigo 1º, da LEP83  (Lei de Execução Penal), traz os objetivos    da 

execução penal, ou seja, “a pretensão da lei é “punir” e “humanizar”, e na busca de 

tal desiderato, ao condenado e ao internado devem ser assegurados todos os 

direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”84
 

O artigo 1º da LEP possui um importante papel, o qual o Supremo 

Tribunal Federal, postula um julgado em relação ao tema: 

 
A Lei de Execução Penal – LEP é de ser interpretada com os olhos postos 
em seu art. 1º. Artigo que institui a lógica da prevalência de mecanismos de 
reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado) no exame dos 
direitos e deveres dos sentenciados. Isso para favorecer, sempre que 
possível, a redução de distância entre a população  intramuros 
penitenciários e a comunidade extramuros. Essa particular forma de 
parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima 
da CF, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois  de 
seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). A reintegração social dos 

 
 

83 
Art. 1ºLEP: A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. 
In: BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. – Lei de Execução Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 23 set. 2014. 
84 

MARCÃO, Renato. Execução penal: ideal normativo e realidade prática. [20..]. Disponível em: 
www2.mp.pr.gov.br/cpcrime/boletim85/exec_penal-2.do. Acesso em: 31 out 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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apenados é, justamente, pontual densificação de ambos os fundamentos 
constitucionais. (HC 99.652, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, 

DJE de 4-12-2009)
85

 

 
Conforme explanado, verifica-se que o sistema penitenciário é 

carente. O apenado deveria ser restabelecido. Porém a realidade é justamente o 

contrário. A ressocialização do condenado na maioria dos casos não há condições 

devido a precariedade existentes nas penitenciárias. 

O presidiário, logo após ter cumprido sua pena e voltar à sociedade, 

se depara com inúmeros problemas, dentre eles o preconceito da sociedade por ser 

um ex-detento, uma vez que arduamente atinge o objetivo de se reinserir num 

ambiente de trabalho. 

Muitas empresas ficam receosas em contratar um ex-detento e ele 

voltar a cometer crimes, por ser considerada uma pessoa instável, sem contar o 

preconceito dos colegas de trabalho e da sociedade no geral. 

O sistema brasileiro ambiciona, com a pena privativa de liberdade, 

assegurar a sociedade e zelar para que o apenado seja preparado para  a 

reinserção, para que possa conquistar novamente sua dignidade que foi esquecida 

dentro do presídio, como postula Greco: 

 
Nunca devemos esquecer que os presos ainda são seres humanos e, nos 
países em que não é possível a aplicação das penas de morte e perpétua, 
em pouco ou em muito tempo, estarão de volta à sociedade. Assim, 
podemos contribuir para que voltem melhores ou piores. É nosso dever, 
portanto, minimizar  o estigma carcerário, valorizando o ser  humano     que, 
embora tenha errado, continua a pertencer ao corpo social.

86
 

 
Nota-se que toda essa situação mostra que eliminar a pena privativa 

de liberdade não irá resolver o problema sistema em relação ao sistema prisional 

brasileiro. No entanto, é preciso urgentemente que sejam criados mecanismos 

alternativos quanto ao cumprimento de pena que realmente efetive a ressocialização 

do apenado que o país tanto espera. 

 
 
 
 
 

 

85 
JURISPRUDENCIA. Pratica de novo crime durante o período de livramento condicional. STF. 

Processo: HC 99652 RS. Relator: Min. Carlos Britto. Órgão Julgador. Primeira Turma. Publicação: 
DJe-228 DIVULG 03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-04 PP-00812.  Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br. Acesso em: 03 ago 2014. 
86 

GRECO, Rogério. Direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 99. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Hoje se discute muito sobre os direitos humanos sob vários 

aspectos, tornando-se pública essa preocupação à partir da Declaração  de 1948, 

que é o marco nesse assunto. 

Essa Declaração de 1948 destacou as garantias que todo ser 

humano deve ter, não constando somente regras jurídicas, mas na preservação da 

dignidade humana. A dignidade é universal, representando os valores mais 

importantes do ser humano. 

É notória a importância que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos representa na história, no qual o ser humano ganhou os valores mais 

fundamentais que são a dignidade e liberdade, tornando-se o documento mais 

importante. 

Embora o princípio da dignidade tenha previsão constitucional, ainda 

assim percebe-se a sua infração no sistema prisional brasileiro. 

Dentro das penitenciárias brasileiras existem condições 

degradantes, humilhantes e que esses direitos são violados constantemente. 

Existem inúmeras falhas, a administração da cadeia não condiz com 

a situação, e está muito longe de atender as necessidades básicas que as leis 

estipulam quanto às garantias do preso. 

Conforme evidenciado no trabalho, os presídios sofrem com 

superlotação, não têm local para desenvolver atividades laborais, não têm 

assistência médica. São condições tão desprezíveis, que somente demonstram o 

descaso do Estado em solucionar o problema carcerário. 

Esse cenário de precariedade apenas contribui para aumentar o 

índice de reincidência criminal no país. 

É preciso a existência de um controle mais efetivo na penitenciária, 

do contrário a duração do condenado no presídio ocasionará um efeito oposto ao 

almejado, em vez de ressocializá-lo, ele se tornará um “especialista do crime”. 

A pena de morte é uma punição extrema, degradante e desumana. 

Viola o direito à vida. No Brasil as penas admissíveis são definidas na Constituição 

Federal. Desse modo, vem a afrontar a Declaração Universal  dos  Direitos 

Humanos, que reconhece a cada pessoa o direito à vida (artigo 3º). 



31 
 

 

Os motivos que levariam a aplicar a pena de morte e prisão perpétua 

no país não se justificam, vez que essas penas não vêm a diminuir a criminalidade e 

a violência. 

É preciso que esse problema seja resolvido pelo poder público, que 

venha a mobilizar-se passando a rever as leis quanto às punições aos infratores, 

pois essas leis estão se tornando ineficientes quanto à proteção aos cidadãos de 

bem, uma vez que estão impossibilitando que infratores recuperáveis voltem à vida 

em sociedade. 

No Brasil, atualmente adota-se a teoria eclética, pena com finalidade 

retributiva e preventiva, onde o criminoso é retribuído pelo mal causado através de 

uma sanção punitiva, para que ele próprio e a sociedade em geral conscientizem-se 

de que o Estado tem poder para punir caso suas normas sejam infringidas, além de 

preventivas, no que tange à prevenção de novos delitos através da tentativa de 

ressocialização. 

Tal penalização deveria ser aplicada como forma de correção do 

condenado e com objetivo principal de contribuir para sua readequação social, de 

modo que não viesse a cometer novas condutas ilícitas. Contudo, o atual quadro 

carcerário do país demonstra que o sistema penitenciário não tem sua função 

corretamente aplicada. 

Logo, imprescindível reconhecer que não é somente o Estado que 

não exerce seu papel em relação às responsabilidades quanto à ressocialização do 

apenado no ambiente social, a população em geral também é responsável. Não é 

por acaso que os indicadores de reincidência criminal são alarmantes no nosso país. 

Dessa forma, utilizar penas alternativas é uma maneira de buscar 

diminuir esse problema que assola o sistema prisional brasileiro. E buscar métodos 

para efetivá-las, tendo assim, a possibilidade de baixar a superlotação dos cárceres, 

sendo um dos maiores obstáculos no emprego do princípio da dignidade humana no 

sistema penitenciário. 
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