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RESUMO 
  

É clara a crise no sistema penitenciário brasileiro. O 
desrespeito aos direitos e garantias legais pode ser observado 
pelas condições degradantes dos presídios em todo o país os 
quais não atingem o seu objetivo primordial, a ressocialização. 
A sociedade, temerosa diante de tanta violência, tende a ansiar 
por punições mais severas àqueles que, em sua maioria, sem 
oportunidades e condições de uma vida digna, transgridem a 
lei. Tal fenômeno resulta em um desinteresse político estatal 
para a solução de tal problemática, acarretando na escassez 
de políticas públicas no sistema penitenciário nacional. 

 
Palavras-chave: Sistema Penitenciário. Crise. Direitos. 
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ABSTRACT  
 
It is clear the crisis in the Brazilian prison system. The 
disrespect for the rights and legal guarantees can be seen by 
the degrading conditions in prisons across the country which 
did not reach the primary objective, the rehabilitation. The 
society, fearful face of so such violence tends to crave for more 
severe punishments to those who, in their general mass, 
without opportunities and conditions for a dignified life, break 
the law. This phenomenon results in a state political disinterest 
for the solution of such problem, leading to the scarcity of public 
policies at the national penitentiary system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo dos últimos séculos, a noção de prisão e de quais são seus 

fundamentos político-sociais se modificou drasticamente, tomando o rumo da maior 

proteção ao homem. Saiu-se da prisão desumana, essencialmente flagelante, para uma 

concepção moderna de prisão e pena, onde estas tem como missão essencial, ressocializar 

e não punir.    

 

Tendo em vista essa concepção garantista, a Constituição da Republica de 

1988, definiu um regime básico para tratar e administrar o regime penitenciário, onde, em 

tese, deve prevalecer a segurança do apenado conjuntamente com a implementação 

políticas públicas voltadas à sua reinserção social. 

 

Este artigo tem como principal objetivo, demonstrar o latente descompasso entre 

o plano real e o normativo, constatando a crise perene na qual o sistema penitenciário se 

encontra, onde a regra é a predominância do desrespeito aos direitos humanos. Fato que 

aliado a total ausência políticas públicas realmente eficazes, contribui para um sistema 

penal/penitenciário caótico com repercussões diretas na sociedade civil. 

 

 

2. UTOPIA NORMATIVA FRENTE À REALIDADE 

 

 

A constituição da República de 1988, revolucionou no sentido de sedimentar as 

bases para a formação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, estabelecendo nos 

seus mais variados artigos, uma rede de garantias (direitos) fundamentais, que tem como 

objetivo precípuo, a defesa do homem enquanto ser, digno de respeito e de proteção. Essa 

importância dado ao homem, é facilmente vislumbrada logo no seu primeiro artigo que 

categoricamente afirma, “A República federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: IV- a dignidade da pessoa humana”. 

 

O assento da dignidade humana como fundamento do Estado Brasileiro, apenas 

confirma a vocação da constituição em proteger o indivíduo, seja no seu mais essencial 

direito, que é a vida, seja no seu mais básico que é a dignidade, esta que não é esquecida 
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mesmo no momento que cidadão está mais vulnerável a ver suas garantias limitadas, 

momento este, no qual o Estado legalmente cerceia a sua liberdade, para assim, como 

detentor do jus puniendi, punir o indivíduo, que quebrou alguma norma digna da proteção 

penal.     

        

O poder que o Estado possui para punir é inegável, é até mesmo vital para a 

manutenção da harmonia social, no entanto, essa essencialidade não torna esse poder 

absoluto ou mesmo arbitrário. Cabe sim ao Estado aplicar a lei, mas também cabe a ele, 

garantir ao punido, direitos básicos, que apenas objetivam manter aquele infrator, que, diga-

se de passagem, ainda é um cidadão, dentro de um círculo essencial de proteção. Nesse 

sentido, há as mais diversas normas, como a proibição de penas cruéis (art. 5º, XLVII, 

CF/88), necessidade de respeito à integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX, CF/88), 

a individualização das penas, a proporcionalidade entre o fato delituoso e a pena cominada, 

etc.  

 

Aquilo exigido no texto constitucional é mais do que correto no que tange a 

proteção ao cidadão preso, entretanto essa exigência fica guardada apenas ao plano teórico 

e legal, não existindo qualquer correspondência – salvo algumas dignas exceções- à 

realidade; mesmo passados mais de 25 anos de sua promulgação, a constituição é todos os 

dias desrespeitada, o sistema penitenciário é falho, está em um constante estado de crise; 

tratando como nada, o ser humano por trás das grades; erra na sua principalmente missão, 

que não é punir e sim reinserir socialmente aquele ser humano marginalizado.  

 

Ao comparar o plano factual ao plano constitucional, não é difícil constatar a 

utopia legal que se tornou a Constituição da República, não somente esta, mas também as 

leis infraconstitucionais, tais quais o Código Penal e a Lei de Execuções Penais (Lei nº 

7.210/84), em suma, o sistema penal brasileiro é uma grande utopia. Pois, teoricamente, 

sendo este o sustentáculo da harmonia social, deveria garanti-la. Todavia, de maneira 

paradoxal, transformou-se em uma das fontes daquilo que visa combater. 

 

Assim, o sistema penal/penitenciário há muito tempo deixou de ser solução e 

passou a ser causa da violência que se alastra de forma contínua, com o domínio das 

facções criminosas nos presídios, proveniente da falta de controle do Estado, que por si só, 

não garante as prerrogativas e garantias do ser humano.  Quadro que assim se manterá, 

enquanto não houver uma ruptura com a atual forma de lidar com a questão 

penal/penitenciária. 
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2.1 Prisão como vingança 

 

 

Claus Roxin (2004, p.57) define, “o estabelecimento da paz jurídica é o único 

que legitima a pena, esta tem que adquirir a um sentido construtivo.” O caráter 

retributivo/ressocializador da pena, se alia à própria ideia de prisão, no sentido de que esta, 

é uma consequência a uma conduta antijurídica, que desrespeita preceitos de Direito e que 

por isso seja considerada como socialmente perigosa; no entanto, a ideia de prisão não 

pode ser contida apenas dentro desse aspecto retributivo, pois mais importante do que 

retribuir o crime, é possibilitar ao criminoso sua ressocialização, nesse sentido é bem claro o 

art. 10 da lei de Execuções Penais, que dispõe “A assistência ao preso e ao internado é 

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

sociedade”. Aqui se vislumbra o caráter ressocializador da prisão, segundo as palavras de 

Claus Roxin, “construtivo”, pois o fundamento para a retirada daquele indivíduo do convívio 

social, é exatamente possibilitar a reconstrução dos seus ideais morais e éticos, para em 

seguida recoloca-lo no meio social, evitando com isso sua reincidência criminal e o seu 

desajuste social. No entanto, isso é apenas aquilo que deveria acontecer, o chamado ideal, 

mas como já é sabido, a teoria nem de perto corresponde à realidade.  

 

Atualmente, para a sociedade brasileira, o preso passou por um processo de 

“animalização”. Este último decorre da perda da natureza humana do apenado, proveniente 

de um processo discriminatório histórico, bem como dos altos índices de violência e 

criminalidade que assolam o país. Assim, diante de tal cenário, a sociedade acaba por 

vislumbrar a pena privativa de liberdade como uma vingança, devendo o apenado 

permanecer isolado, sofrendo todas as consequências de sua ação delitiva, sem primar por 

sua reinserção no seio social, caracterizando um recuo no que concerne aos princípios e 

fundamentos penais e sociais da prisão.  

 

A disseminação dessas ideias é apenas o produto do sistema falho, que não 

cumpre nenhum dos seus objetivos e que tenta forçar a ideia de que tal situação é normal e 

aceitável. A sociedade passa a ser constantemente condicionada a pensar desta maneira, 

não conseguindo vislumbrar outras tratativas para o problema.  
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Retroage-se, assim, na escala evolutiva da repressão ao crime, voltando-se ao 

expediente da vingança, pois, não há como compreender de outra forma a punição penal 

brasileira.  Ineficaz e desumana, esta última, apenas segrega o apenado, imputando-lhe 

uma sanção desproporcional, impossibilitando-lhe condições mínimas de regeneração, o 

que mais uma vez, apenas contribui para a manutenção do estado de violência generalizada 

na qual se encontra a sociedade brasileira. 

 

 

2.2 Como ressocializar aquele que nunca foi socializado? 

 

 

Já se restou demonstrado, que o papel da prisão é ressocializar o preso, no 

entanto, é necessário compreender este tema de uma maneira um pouco mais profunda. A 

ressocialização parte da premissa da qual o preso é um indivíduo socialmente inserido, mas 

que por alguma circunstância perdeu essa característica, e assim necessita readquiri-la. É 

exatamente deste ponto que surge o termo “marginal”, pois o preso é aquele que está à 

margem da sociedade, quase fora desta, falta-lhe os atributos essenciais, para o fim de 

conviver em harmonia com os outros indivíduos.  

 

Dessa ideia central, surge uma questão interessante: como ressocializar aquele 

que nunca foi inserido na sociedade? Pois, esta é a imensa realidade dos presos brasileiros, 

indivíduos que desde a sua nascença tem direitos básicos negados, os quais são essenciais 

para dar um mínimo de sociabilidade a qualquer ser humano.  

 

A partir deste pensamento, pode-se depreender que o problema penitenciário 

possui um grau de complexidade maior do que transparece. Observa-se, que este é apenas 

parte de todo um sistema equivocado, e que, antes de tudo, não deve ser entendido apenas 

como um problema governamental ou penal, mas como um problema social.  

 

A solução dos diversos problemas da segurança pública, necessariamente terá 

que contar com a atuação das políticas públicas em diversos setores sociais, tais quais 

educação, saúde, moradia, segurança pública, dentre outros. Nunca se chegará a uma 

solução para a violência, enquanto persistir a exclusão social, ou seja, é essencial ter uma 

visão global do problema, a fim de melhor compreender o preso, conhecer as suas 

motivações e, acima de tudo, entender que a violência não será solucionada apenas com a 

construção de novos presídios, mesmo que esses realizassem todos os seus objetivos.  
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Com isto, deve-se tentar ao máximo moldar uma sociedade na qual o social seja 

primado e assim sendo, deverá ser o alvo das principais políticas públicas e da atuação do 

Estado, principalmente no que tange a educação, criação de empregos e diminuição das 

desigualdades socioeconômicas, de modo que se constituirão as condições necessárias 

para o desenvolvimento o indivíduo enquanto um ser social, evitando a sua exclusão e uma 

consequente necessidade de futura ressocialização.  

 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS E O SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

 

A dignidade da pessoa humana está elencada como um dos fundamentos da 

Constituição Federal de 1988 (art. 1º, inciso III), bem como a Lei de Execuções Penais 

assevera, em seu artigo 10, que é dever do Estado assistir aos presos e internos. No 

entanto, o que se denota do sistema penitenciário brasileiro é uma verdadeira violação a 

estas normas. Esta advém das situações degradantes anteriormente apresentadas, muito 

embora, a significativa omissão estatal no cumprimento de suas obrigações colabora com tal 

quadro. Demonstrando, desta forma, a gritante necessidade do desenvolvimento e 

incentivos às politicas públicas que modifiquem este cenário. 

 

 

3.1 O desinteresse político  

 

 

Dados do CNJ (MONTENEGRO, 2014) apontaram que, em junho de 2014, a 

população carcerária do país chegou ao número de 563.526 presos para a capacidade de 

357.219 vagas, resultando em um déficit de 206.307 vagas. Diante disso, constata-se que 

há uma tendência a recorrer pela construção de mais presídios, entretanto, tal medida não 

se mostra o suficiente para solucionar o caos do sistema penitenciário, tornando-se apenas 

uma medida paliativa, isto é, tem efeitos a curto prazo, muitas vezes insuficientes, pois não 

encerra com o desrespeito aos direitos e garantias do preso. 

 

Sobre tal fato, a doutora em Ciência Política, Ana Maria de Barros (2011, p.12), 

assevera que: 
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Falar de cidadania no sistema Penitenciário significa nadar contra a maré 

que insiste no endurecimento no tratamento com os presidiários do país. 

Construir mais prisões pode melhorar o problema da superlotação, mas 

manter o modelo de administração inalterado não irá resolver a crise de 

gerenciamento das unidades. É preciso alterar nosso sistema de justiça 

criminal, enfrentar a questão carcerária como um problema de vontade 

política. 

 

 

Ante o exposto, apresenta-se uma das razões, senão a mais significativa, da 

visível omissão estatal, qual seja, o desinteresse político. Esta letargia surge, 

consequentemente, da influência da visão discriminatória da sociedade em relação aos 

presos e internos, há uma verdadeira exclusão social, um temor exacerbado diante dos altos 

índices de violência e criminalidade do país. Influenciando, assim, de forma decisiva, a 

apatia política sobre o sistema penitenciário. 

 

Um bom exemplo de tal desinteresse pode ser verificado pela atuação do Fundo 

Penitenciário Nacional (FUNPEN). Criado a partir da Lei complementar nº 79/94, o FUNPEN 

tem, segundo o art. 1º da referida lei, a “[...] finalidade de proporcionar recursos e meios 

para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento do 

Sistema Penitenciário Brasileiro”.   

 

O artigo terceiro desta lei assevera que os recursos do FUNPEN devem ser 

destinados em construções, reformas de estabelecimentos penais; aquisição de materiais e 

equipamentos; bem como a formação educacional, serviço profissionalizante dos presos e 

internos, dentre outras destinações. No entanto, depois de 20 anos da sua criação, tais 

objetivos ainda não foram minimamente satisfatórios, pois o que se constata é a falta de 

projetos por parte das unidades federativas pelas quais as verbas do FUNPEN são 

repassadas, demonstrada assim, uma verdadeira apatia política dos estados. 

 

 

3.2 APAC, uma política efetiva. 

 

 

O fato é que as políticas públicas atuantes no Brasil são, em grande número, 

provenientes de ações e programas de ONGs e da sociedade civil as quais ganham força 
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com a parceria do Estado, atuando, assim, pela garantia dos direitos dos presidiários, 

presando pela sua verdadeira ressocialização.  

 

Dentre estas, apresenta-se a Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC), com mais de 150 APACs em suas constituições jurídicas em todo o 

país, sendo a mesma uma entidade civil, sem nenhuma finalidade lucrativa, que objetiva a 

recuperação e reinserção dos apenados à sociedade, prestando assistência a este e sua 

família, à vítima e a toda sociedade, tendo como lema, “Matar o criminoso e salvar o 

homem”, através da disciplina, respeito, educação e trabalho (FARIA, 2011). 

 

Tal modelo surgiu na cidade de São José dos Campos (SP) no ano de 1972. 

Criada por um grupo de voluntários e pelo advogado Mário Ottoboni, baseado em 12 

elementos fundamentais, quais sejam: 

 

1) Participação da comunidade; 

2) Recuperando ajudando recuperando; 

3) Trabalho; 

4) Religião; 

5) Assistência Jurídica; 

6) Assistência à saúde; 

7) Valorização humana; 

8) A família; 

9) O voluntário e o curso de formação; 

10) Centro de Reintegração Social; 

11) Mérito do recuperando; 

12) Jornada da Libertação com Cristo. 

 

Com isto, observa-se o enorme caráter de inclusão do “recuperando” em 

sociedade, tendo em vista que o método apaqueano necessita da partição da comunidade. 

Esta é realizada através do voluntariado, prestando assistência ao recuperando e suas 

famílias, contribuindo, desta forma, para o processo de recuperação. Garantindo, 

efetivamente, a assistência à sua saúde, educação, religião. Garantias, estas, previstas na 

Lei de Execuções Penais (art. 11), claramente negligenciadas pelo sistema penitenciário 

brasileiro. 
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Nas APACs, os “recuperandos” administram o próprio presídio, cuidam da sua 

ordem e limpeza, não há agentes penitenciários, não há uso de armas. Sendo, assim, 

fatores que propiciam o desenvolvimento da autoestima e recuperação dos mesmos, 

valorizando seus méritos e incitando-os a educação em cursos profissionalizantes. 

Reduzindo, de tal forma, o índice de reincidência criminal que, segundo o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, não ultrapassa os 15%, enquanto em outros presídios ultrapassam 

os 70% (VASCONCELLOS, 2012). 

 

Ante isto, a APAC torna-se um modelo de excelência quanto a recuperação dos 

apenados, por garantir a sua dignidade e reinserção social. Devendo, desta forma, servir de 

exemplo para o desenvolvimento e incentivos a novas políticas públicas no país, tendo 

como parceiros o Estado e a sociedade civil. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

O sistema carcerário nacional está longe de corresponder àquele previsto na Lei 

de Execuções Penais, ocasionando em uma triste utopia normativa. Esta é o resultado do 

domínio da violência dentro das penitenciárias, mediante a guerra entre facções criminosas, 

atrelado a um contingente de apenados maior do que as vagas são capazes de suportar, 

ocasionando em condições insalubres e subumanas, ferindo prerrogativas e garantias 

constitucionais, não atingindo o principal objetivo do sistema, a ressocialização do apenado. 

 

Todavia, demonstrou-se que a falha deste sistema não provém somente destas 

circunstâncias, a problemática vai além, abarcando a visão social da punição como uma 

vingança a qual anseia pela total exclusão do apenado, sem oferecer-lhe qualquer 

expectativa de ressocialização. Complicando-se ainda mais, pelo fato de que esta última já 

se encontra abalada em razão do próprio apenado, muitas vezes, nunca ter sido 

efetivamente socializado, permanecendo em um estágio de marginalização desde seu 

nascimento. Tornando, assim, a ressocialização dentro dos presídios altamente 

questionável. 

 

Diante desta errônea visão social em relação ao apenado, o Estado acaba por 

permanecer em um estágio de letargia no qual desenvolver e incentivar políticas públicas 

que visem a melhorias deste sistema, não detém o seu interesse político. Vindo a falta 
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deste, acarretar no aumento da crise do sistema carcerário do país, dificultando a atuação 

de entidades que trabalham para aplacar tal situação. 

 

Assim, faz-se imperioso o incentivo e o desenvolvimento de políticas públicas, 

tais quais, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) na qual a união 

entre o Estado e a sociedade civil alcançaram resultados positivos, principalmente, no que 

condiz a ressocialização do apenado, a fim que de que, efetivamente, se cumpram os 

direitos e garantias constitucionais. 
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