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O CAOS NO SISTEMA CARCERÁRIO E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
 

Alana Lais Marques Dutra 

  

 

RESUMO 

 
Este presente artigo tem como estudo a análise do sistema carcerário brasileiro e o 
caos em que se encontra. Tal objeto é alvo de inúmeras críticas frente à dignidade 
da pessoa humana, visto que este assunto é recorrente no Brasil, em razão de todos 
os problemas que são enfrentados no sistema prisional, como a superlotação, 
ausência de assistências básicas à dignidade do preso, dentre outros. Por 
conseguinte, as unidades prisionais deveriam proporcionar punição adequada e 
digna para então reinserir estes indivíduos na sociedade. A dignidade da pessoa 
humana, ressaltada aqui a do preso, é um princípio fundamental garantido pela 
Constituição Federal de 1988, portanto, o presente trabalho busca alcançar a 
possibilidade de alternativas aos problemas enfrentados nos sistemas prisionais, 
como a privatização das unidades prisionais, a utilização de penas alternativas, 
assim como a priorização da ressocialização e reabilitação do preso.  
 
Palavras-chave: Dignidade. Privatização. Sistema Prisional.   

 
 

THE CHAOS IN THE PRISON SYSTEM AND THE DIGNITY OF THE HUMAN 
PERSON 

 
ABSTRACT 

 
The present scientific article has as its study the analysis of the Brazilian prison system, 
the chaos in which it is, being object of numerous criticisms regarding the dignity of the 
human person. Since this subject is recurrent in Brazil, because of all the problems that 
are faced, such as overcrowding, absence of basic assistance the dignity of the 
prisoner, among others to be discussed. Therefore, the prison units that should serve 
as punishment for their future reintegration into society, ends up, being the place where 
the condemned person, due to all the problems he faced inside the prison, is reinserted 
into society even worse. The dignity of the human person, in particular of the prisoner, 
is a fundamental principle guaranteed by the Federal Constitution of 1988. This article 
brings alternatives to the faced problems, such as the privatization of prison units, 
alternative penalties, resocialization and rehabilitation of the prisoner. 

 
KEYWORDS: Dignity. Privatization. Prison System. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente o sistema carcerário brasileiro é alvo de inúmeras críticas e o 

estado em que se encontra é preocupante. Isso porque os problemas enfrentados 

são de diversas naturezas, como superlotação, ausência de assistências básicas e, 

sobretudo, a violação da dignidade da pessoa humana. 

As unidades prisionais deveriam ser locais de reabilitação para o preso para 

posteriormente reinseri-lo na sociedade de forma satisfatória. Por não terem 

condições básicas dentro das unidades, assim como o descaso com que são 

tratados, esse ambiente desumano proporciona o surgimento de grandes revoltas 

pelos apenados, causando desorganização carcerária, rebeliões e tornando ainda 

mais difícil sua ressocialização. 

Encontrar alternativas para solucionar o problema é uma competência 

absoluta do Estado, pois, a partir do momento em que o individuo é condenado, as 

suas necessidades básicas são esquecidas e o que o Estado visa é apenas a sua 

punição. No entanto, há que se considerar que o Estado é responsável pela sua 

tutela, devendo garantir condições mínimas para seus condenados conseguirem 

exercer sua dignidade. 

Sobre essa situação, o presente artigo científico tem como objetivo 

apresentar possíveis alternativas para a solução do caos em que se encontra o 

sistema carcerário brasileiro. Inicialmente, é analisado o principio da dignidade da 

pessoa humana frente ao sistema prisional. Em seguida, será analisado o sistema 

carcerário em espécie, e por fim, serão observadas as alternativas possíveis aos 

condenados. O presente tema é relevante em virtude do descuido e, até mesmo, 

omissão do Estado em garantir as necessidades básicas do preso sob a ótica de 

que a sociedade sofrerá as consequências desse abandono. 

 

 

2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
   

A dignidade da pessoa humana é hoje a base da tutela jurídica do ser 

humano, sua conceituação é tão difícil, se não impossível, pois se trata de um 
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conceito fluido, multifacetário e multidisciplinar.1 Tao somente com o direito não 

conseguimos essa conceituação, tendo de recorrer às outras áreas de 

conhecimento, como a filosofia, a política, a sociologia, a história, as quais se 

ocupam a mais tempo de tentar resolver tais conflitos. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A origem da palavra dignidade é encontrada no latim, onde dignus diz 

respeito aquele que é importante, que merece estima e honra.2 Os romanos 

vinculavam a dignidade a um título ou função proeminente, sendo ela, portanto, um 

elemento externo, uma dignidade, “dependente” ou “heterônoma” 3. 

Apesar de seu vocábulo ser usado desde a antiguidade, foi somente com o 

cristianismo que se teve uma ideia escrita de dignidade da pessoa, atribuída a cada 

indivíduo. 

 

O Cristianismo estribou o pensamento sobre a dignidade humana no fato de 
o homem ser o centro da criação divina, o ser amado por Deus e capaz de 
tomar decisões contra seu desejo natural, já que ele foi salvo de sua 
natureza originária por meio da noção de liberdade de escolha. Ao mesmo 
tempo, tal doutrina pressupõe que o ser humano necessita de auxílio de 
Deus para se tornar virtuoso, o que é feito mediante a observância da lei 

divina, seria uma dignidade dependente, derivada da figura de Deus. 4 

 

Na idade média, a única dignidade existente era de origem externa e 

heterônoma, baseada na ordem religiosa dos Deuses. Ocorre que as concepções 

romanas e cristã de dignidade, que prevaleceram durante muito tempo no ocidente, 

não correspondem à dignidade da pessoa humana atualmente reconhecida no 

Direito, a qual começou a ser construída com o renascimento. 5 

Qualquer estudo moderno acerca da concepção de dignidade humana nos 

remeterá invariavelmente a filosofia kantiana, que “mostra que o homem, como ser 

racional, existe como fim em si, e não simplesmente como meio”.6 De acordo com a 

concepção Kantiana, a dignidade é um atributo da espécie humana, cujo valor ético 

é superior a todos os demais no mundo.  

                                                             
1
 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela, p.40. 

  
2
 ZANINI, L. E. A. Direitos da personalidade. Ed. Saraiva. 2011. p. 65. 

3
 GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro, p.122. 

4
 MORAES, A. Direito Constitucional. Ed: Atlas. 2006, p. 8-10. p. 60. 

5
 GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro, p.121-122. 

6
 AZEVEDO, A. J. Caracterização Jurídica da Dignidade da Pessoa Humana. 2002, p.13 
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A concepção dominante entre a maioria dos autores é de que a dignidade da 

pessoa humana é fundada na razão e na sua vontade ou na autoconsciência. 

 

Não podemos negar a importância dos subsídios trazidos por tal concepção, 
visto que não pode faltar na conceituação atual da dignidade humana a 
ideia de que a pessoa tem um valor em si, o qual decorre da simples 
condição de ser pessoa, isto é, a dignidade é um atributo inerente ao ser 
humano.

7
 

 

A visão do direito fundada na razão e na vontade, ou seja, a concepção 

iluminista, é muita criticada. No entanto, é a mais usada entre os autores que 

adotam essa concepção. Muitas são as críticas feitas a elas, Antônio Junqueira de 

Azevedo denomina-a como concepção insular.  

 

De acordo com a concepção insular, não há encontro entre o homem e a 
natureza, os quais estão em níveis diversos e são respectivamente sujeito e 
objeto. A distinção do homem em relação aos demais seres estaria na 
racionalidade, na capacidade de querer e na autoconsciência. Por 
conseguinte, seria a natureza um fato bruto, sem valor em si.

8
 

 

Uma nova concepção, então, depois de tantos precedentes, deve ser 

considerada. Esta reconhece que a natureza é um bem e a vida seu maior valor. 

Certo é que, para a concepção insular, a razão, a vontade e a autoconsciência 

bastam para distinguir o homem dos demais animais. Como se viu, para 

diferenciarmos o homem dos outros animais também deve ser analisado outras 

características além da razão, da vontade e da autoconsciência.  

Assim também deve ser considerada na nova concepção de dignidade da 

pessoa humana a capacidade de dialogar, o reconhecimento do próximo e a 

vocação espiritual, pois a pessoa não é apenas razão, é também sentimento, 

emoção.9 

O que faz o ser humano se distinguir e estar em um grau elevado em relação 

aos demais animais é a racionalidade, a qual é uma característica relevante e deve 

ser levada em conta. 

 

O racionalismo pretendia captar o ser do homem somente por meio da 
razão, mediante um ato cognoscitivo e elegantemente conceitual. Para o 

                                                             
7
 GARCIA, E. C. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro. Ed. Juarez de Oliveira. 

2007. p.124. 
8
 AZEVEDO, A. J. Caracterização Jurídica da Dignidade da Pessoa Humana. 2002, p.13 

9
 GARCIA, E. C. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro. Ed. Juarez de Oliveira. 

2007. p.128, 
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racionalismo as emoções, os sentimentos, são absolutamente acidentais, 
tratando-se do conhecimento do ser humano. Frente a esta concepção, 
postula, pelo contrário, que as emoções, os sentimentos, a “inteligência 
emocional”, constituem experiências reveladoras do ser humano. 

10
 

 

Concluímos que, conforme a atual concepção, o ser humano participa da 

natureza e está integrado a ela, porém, ele está em um grau mais elevado da escala 

evolutiva, distinguindo-se dos demais seres vivos em razão de sua racionalidade.  

 

2.2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana ganha notoriedade no período em que 

sucede a segunda guerra mundial. Durante o holocausto, as pessoas eram tratadas 

como coisas insignificantes e, por essa razão, a sociedade clamou rapidamente por 

um meio em que as protegessem das mãos tiranas, pois não é possível admitir a 

existência de um instrumento jurídico meramente formal que fosse incapaz de 

proteger efetivamente essas pessoas.  

Posteriormente, a dignidade da pessoa humana foi inserida na Constituição 

como princípio fundamental, dada sua relevância social. 

 

A solução foi encontrada na construção de ordenamentos jurídicos 
suficientemente dotados de princípios com elevada carga axiológica, os 
quais permitiram a entrada de valores no campo do direito, enterrando as 
teses que defendiam o direito puro, cuja teoria geral não se ocupava de 
valores. Daí, fica fácil compreender que a recorrente menção à dignidade da 
pessoa humana em documentos internacionais, no frontispício das 
constituições e na legislação, em geral, foi uma reação do sistema jurídico 
aos períodos de barbárie. 

11
 

 

A Alemanha foi o país onde mais foi desrespeitada a dignidade da pessoa 

humana. Em resposta, o Estado editou a Lei Fundamental de 1949, apontada como 

a primeira constituição a consagrar a dignidade da pessoa humana em termos mais 

incisivos.12 

 

Já em âmbito internacional a dignidade da pessoa humana foi acolhida pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, como valor inerente a todos os 

                                                             
10

 SESSAREGO, Carlos Fernandez. Derecho y Persona. 2002, p.873 
11

 PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14º Ed, revista e 
atualizada. 2013, p.233. 
12

 DA SILVA, J. A. A dignidade da pessoa humana com valor supremo da democracia. Rio de 
Janeiro.1998. p.89 



6 

 

membros da família humana, sendo a condição humana o único e exclusivo 
requisito para a titularidade dos direitos do homem.

13
 

 

Após a promulgação da Lei Fundamental na Alemanha, outros país passaram 

a editar suas constituições, passando a reconhecê-la e incorporá-la em seus 

sistemas jurídicos, sendo inclusive, a constituição Federal do Brasil de 1988 

integrante deste movimento. Depois de transformada em princípio constitucional, a 

dignidade da pessoa humana começou a ser considerada, para os operadores do 

direito, como a gênese do sistema jurídico. 

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana como princípio 

fundamental, dada sua relevância, traz ao ordenamento jurídico brasileiro um 

processo de personalização do direito civil, cujos valores tutelados deixaram de ser 

de autonomia privada e passaram a ser voltados para a tutela da pessoa, 

consideradas em toda a sua diversidade. 

Diante disso, fica evidente que a dignidade da pessoa humana, elevada ao 

status de principio constitucional, é o mais importante principio do direito privado e 

do direito publico, regendo todos os outros princípios.14 

Durante o regime militar no Brasil, era muito recorrente a tortura e todo tipo de 

desrespeito a pessoa humana. Com a redemocratização do país, o constituinte 

incumbiu-se da obrigação de incluir a dignidade como um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito. Atualmente, na Constituição Federal, o princípio da 

dignidade da pessoa humana constitui princípio fundamental e de caráter imutável. 

Este princípio fundamental é inerente ao indivíduo, ainda que não nascido, como o 

caso do nascituro, pois vincula a ele a proteção do ser humano em relação ao 

estado e a outros indivíduos. Tal princípio é visto como chave de leitura para a 

interpretação dos demais princípios fundamentais, isto significa dizer que, uma lei, 

mesmo cumprindo os ditames constitucionais específicos para certas matérias, 

poderá ser reputada inconstitucional se o legislador não estiver atento a 

preocupação relativa à dignidade humana, prevista hierarquicamente superior15.  

A dignidade da pessoa humana relaciona-se a todos os tipos de relações no 

campo jurídico. 

                                                             
 
14

 NERY J. N.; NERY, R. M. A. Constituição Federal comentada e legislação constitucional. 2. Ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.235 
15

  TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 4. Ed. Rio de Janeiro:Renovar,2008, p.54. 
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Em primeira análise, a dignidade encontra-se resguardada à vida e a 

liberdade. Ainda, acredita-se que na liberdade é que o ser humano conquista sua 

personalidade, sendo livre para ter um espaço de atuação. Mas não somente de 

liberdade vive o ser humano, ele precisa de condições dignas para sua 

sobrevivência, visto que a desigualdade em nossa sociedade é um desrespeito a 

esse princípio. A dignidade envolve também o tratamento igualitário entre as 

pessoas, ou seja, independe de gênero, religião, cultura ou raça.  

No Brasil, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, porém, 

existem países que ainda não atingiram esse patamar, como é o caso do Islã, onde 

a mulher não é garantida na mesma proporção em que o homem.  

Assim, como aqui exposto, Alexandre Moraes apresenta a dignidade da 

pessoa humana como: 

 

Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 
deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser 
feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos. O direito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, 
dentre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da 
dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do 
Brasil.

16
  

 

Como tal princípio é de difícil conceituação concreta, tendo uma fórmula 

abstrata e genérica, é mais fácil nos preocuparmos com a verificação em casos 

concretos da lesão à dignidade da pessoa humana, visando a preservação da 

dignidade e tutela deste direito. 

 

 

3 SISTEMA CARCERÁRIO 

 

3.1 ORIGEM E BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA CARCERÁRIO 

 

Desde os primórdios o ser humano viola as regras de convivência. Para punir 

essas violações, eles usavam o castigo como se fossem penas. Acreditava-se nas 

                                                             
16

 MORAES, A. Direito Constitucional. Ed: Atlas. 2006, p. 8-10. p. 60. 
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forças sobrenaturais e, quando os castigos eram concretizados, o povo primitivo 

imaginava que poderiam acalmar os deuses. 

Segundo Nucci (2014), na relação totêmica, instituía-se a punição quando 

houvesse a quebra de algum tabu (algo sagrado e misterioso). Não houvesse a 

sanção, acreditava-se que a ira dos deuses atingiria todo o grupo.17 Em um segundo 

momento, houve a chamada vingança privada, onde ocorria a reação da sociedade 

contra o infrator. 

Com a centralização do poder, fez-se prevalecer o critério a lei do talião, a 

qual consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, apropriadamente 

chamada retaliação. Esta lei é frequentemente expressa pela máxima olho por olho, 

dente por dente onde o infrator sofria a mesma sanção que havia cometido, com 

isso ocorriam sanções cruéis e brutais. 

No oriente médio, a punição se dava em caráter religioso; Na Grécia Antiga, 

matinha seu caráter sacro; O direito Romano, no entanto, contou com a prevalência 

do poder absoluto do chefe da família, em que era aplicado sanções de acordo com 

o entendimento do chefe de família; O direito Germânico caracterizou-se pela pena 

privada e pelo juízo de Deus onde os acusados eram submetidos aos testes de 

culpa; O direito canônico, predominante na Idade Média, perpetuou o caráter sacro 

de punição que visava corrigir e regenerar o criminoso; Destaca-se aqui a Lei das XII 

Tábuas: 

 

Teve o mérito de igualar os destinatários da pena, configurando autêntico 
avanço político-social. Durante o Império, a pena tornou-se novamente mais 
rigorosa, restaurando-se a pena de morte e instituindo-se os trabalhos 
forçados. Se na República a pena tinha caráter predominantemente 
preventivo, passou-se a vê-la com o aspecto eminentemente repressivo. 
Mas foi também a época de significativos avanços na concepção do 
elemento subjetivo do crime, diferenciando-se o dolo de ímpeto do dolo de 
premeditação, entre outras conquistas. Continuavam a existir, no entanto, 
as penas infamantes, cruéis, de morte, de trabalhos forçados e de 
banimento.

18
 

 

A pena era vista, então, como intimidação, o que fez com que os juristas e 

filósofos propusessem discutir a necessidade de uma solução. Nesse contexto, 

surge a obra Dos delitos e das penas, cujo surgimento viabiliza o nascimento da 

denominada Escola Clássica. O autor da referida obra, Marquës de Beccaria, era 

                                                             
17

 NUCCI, G. S. Manual de Direito Penal. Ed. Saraiva. 2014, p.10. 
18

 NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal, 2007, p.11. 
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contrário as penas cruéis e a pena de morte, pregando o princípio da 

proporcionalidade da pena e dando relevo ao dano que o crime havia causado à 

sociedade. Ele seguia um caráter humanitário, determinava que os juízes deveriam 

fixar as penas de acordo com as leis, não havendo o livre arbítrio para interpretá-las 

como bem entendessem. Portanto, o caráter humanitário foi um marco para o Direito 

Penal. Insurgiu-se contra a tortura como método de investigação criminal e pregou o 

princípio da responsabilidade pessoal, buscando evitar que as penas pudessem 

atingir os familiares do infrator, o que era fato corriqueiro até então. A pena, segundo 

Beccaria, além do caráter intimidativo, deveria sustentar-se na missão de regenerar 

o criminoso.19 

Segundo Nucci (2007), com o processo de modernização do direito penal, 

houve a preocupação com a racionalização na aplicação das penas, combatendo-se 

o reinante arbítrio judiciário.  

Com a Reforma Leopoldina de 1786, ocorreu a proporcionalidade entre delito 

e sanção, eliminando a tortura e penas cruéis.  

A prisão que temos atualmente, como pena privativa de liberdade, surgiu 

apenas a partir do século XVII, consolidando-se no século XIX. Até essa época, 

utilizava-se a prisão como meio de guardar os réus, preservando-os fisicamente até 

que houvesse julgamento.20 

 

Criou-se em 1918 a Western Pennsylvania Penitentiary e, na sequencia, em 
1829, a Eastern State Penitentiary, nos Estados Unidos. Era o dominado 
sistema pensilvanico, onde havia isolamento completo do condenado, que 
não podia receber visitas, a não ser de funcionários, membros da 
Associação de Ajuda aos Presos e do sacerdote. O pouco trabalho 
realizado era manufaturado. Vigorava a lei do silêncio, separando-se os 
presos em celas individuais, o que não deixava de ser uma vantagem se 
comparado à promiscuidade das celas coletivas de hoje.

21
 

 

Logo após, surgiu o sistema auburniano oriundo da prisão de Auburn, 

preocupando-se com a obediência do criminoso, com a segurança do presídio e a 

exploração de mão de obra barata. Ainda aqui vigorava a lei do silêncio, porém, 

diferente do sistema pensilvânico, houve a possibilidade do trabalho do preso 

durante o dia. Em ambos os sistemas, o contato dos presos durante a noite era 

proibido, e também, foi adotada a visão punitiva e retributiva da pena.  

                                                             
 
20

 BITENCOURT, C. R. Falência da Pena de Prisão Causas e Alternativas. 5º Ed. 2011, p,4. 
21

 NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal, 2007, p.12. 
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Com o sistema da privação de liberdade, caracterizou-se um período 
chamado de utilitarista, onde os presos eram explorados com a mão de 
obra barata sustentando o capitalismo. Com isso os sindicatos americanos 
passaram a desenvolver ações impeditivas para que fossem impedido as 
compras dos produtos que eram fabricados pelos presos.

22
 

 

Em 1787, Jeremy Bentham sugeriu a criação de um presídio ideal, 

denominado O Panótico, onde todas as celas eram voltadas para o centro do 

presídio, garantindo a vigilância constante para a prevenção particular e prevenção 

geral de todos os membros da comunidade. 

Nessa mesma época surgiu o sistema progressivo de pena, com a colônia 

penal de Norfolk. Aos presos que tinham bom comportamento e rendimento no 

trabalho eram distribuídos vales ou marcas para que pudesse ocorrer a diminuição 

de sua pena.   

Esse sistema de Nolfork foi aprimorado na Irlanda por Walter Crofton, 

dividindo o sistema em estágios, passando a pena do isolamento celular ao trabalho 

comum, com o período de semiliberdade em colônias agrícolas, sob vigilância até o 

final da pena. Esse modelo exerce influência até hoje em nossa legislação. 

A partir do Iluminismo, houve o predomínio de duas teorias contrapostas, a 

teoria da retribuição, que defendia a pena com caráter de finalidade retributiva 

voltada ao castigo do criminoso, e a teoria da prevenção, que entendia que a pena 

deveria ter um fim utilitário, consistente na prevenção geral e especial do crime.  

A escola clássica vislumbrava a responsabilidade do condenado com base no 

livre arbítrio, onde o mesmo é responsabilizado penalmente porque ele possui o livre 

arbítrio e responderá pelos seus atos.  

No Brasil, as penas eram aplicadas aleatoriamente, baseando-se na vingança 

privada, e, com a instalação da legislação portuguesa das Ordenações Filipinas, 

passaram a vigorar penas cruéis, torturas e penas desproporcionais.  

Segundo Nucci (2007), somente com o Código Criminal do Império 

conseguiu-se uma legislação penal mais humanizada e sistematizada.  

 

Em 1890, aprovou-se o Código Penal da Era Republicana. Sob muitas 
críticas, acusado de não ter mantido o mesmo nível de organização e 
originalidade de seu antecessor, foi mantido até que se editou o atual 
Código Penal (Decreto-lei 2.848-40, da época de Getúlio Vargas, advindo 
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do proJeto elaborado por Alcântara Machado. No meio-tempo, em razão da 
criação de inúmeras leis penais desconexas, houve a Consolidação das 
Leis Penais de Vicente Piragibe (1932).

23
 

 

Muitas foram as reformas no diploma normativo, modificando a parte geral e 

especial do atual Código. Todas visando a uniformidade, a aplicação lógica e 

sistematizada.  

 

3.1.2 SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 

O Brasil ocupa a quarta posição na lista de maiores populações penitenciárias 

do mundo, logo após EUA, China e Rússia.  

De acordo com os dados mais recentes do DEPEN, o Brasil tem um número 

de presos 66% superior à sua capacidade de abrigá-los.  

Segundo dados do Ministério da Justiça divulgados no dia 23 de junho de 

2015 a respeito do ano de 2014, o sistema prisional brasileiro encontra-se no quadro 

a seguir: 

 

POPULAÇAO CARCERÁRIA BRASILEIRA 

População prisional 622.202 

Vagas 371.884 

Déficit de vagas 250.318 

Taxa de ocupação 167% 

Taxa de aprisionamento 306,22 

 

Neste ano de 2017, o sistema carcerário foi exposto sob o estado caótico em 

que se encontra. Isso ocorreu desde as chacinas ocorridas em Amazonas e 

Roraima, chamando bastante atenção a respeito da guerra de facções criminosas e 

da fragilidade do sistema penitenciário.  

A organização não governamental Human Rigths Watch emitiu um parecer de 

que o Brasil precisa retomar o controle prisional. Segundo Maria Laura Canineu, nas 

últimas décadas as autoridades brasileiras abdicaram de sua responsabilidade de 

manter a ordem e segurança nos presídios. 

Essa situação abre espaço para a atuação do crime organizado, que 

abertamente usam das prisões para recrutar integrantes. Outra consequência é a 
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superlotação, em que presos provisórios estão junto com condenados, dentre outras 

práticas absurdas.  

A superlotação poderia ter como alternativa a agilidade no processo da 

pessoa condenada, pois de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, de 244 mil 

presos, quase 40% do total, são provisórios, isto é, pessoas que não foram julgadas. 

Dessa forma, a morosidade processual contribui para a precariedade das prisões, 

assim como viabiliza a condição desumana de superlotação em presídios.  

Muitos autores acreditam que a construção de novos presídios resolveria dois 

problemas de uma vez só, porém, o que irá acontecer é o aumento da população 

carcerária, o que não é uma solução e sim um problema para a sociedade. Uma 

possível solução, segundo Rosa Mendes, seria repensar a política criminal para que 

não se utilize a pena de prisão de forma indiscriminada como ocorre. 

 

Uma execução penal que no discurso afirma ser jurisdição, mas que, na 
prática, age como se instância administrativa fosse, como, aliás, muitas 
vezes ocorre com a própria Justiça Eleitoral – e a forma de se interpretar a 
prestação de contas não deixa de ser um bom exemplo-, por certo, tem uma 
parcela considerável de responsabilidade, incluindo-se aí a tolerância de 
determinada advocacia particular, a qual não rara às vezes tolera violações 
ou deixa de empreender todas as medidas para reverter ilegalidades, que 
muitas vezes começam num flagrante feito sem delegado, que passam pela 
corrupção policial para permitir obtenção de favores; ou mesmo pública, 
como Defensoria Pública e as procuradorias dos Estados e União – a 
primeira porque muitas vezes não consegue cumprir a contento com o seu 
papel de visitar presos e promover medidas mais efetivas para resguardo de 
seus direitos; as segundas porque não raras vezes toleram e tentam 
justificar de forma argumentativa posturas estatais incompreensíveis e 
desprezíveis para dar conta do problema.

24
 

 

O Ministério Público e o Poder Judiciário têm determinada parcela de 

responsabilidade, pois insistem em prisões provisórias para resguardo da ordem 

pública e negam a progressão de regime, permitindo que presos provisórios ou 

definitivos possam estar alojados em presídios superlotados sem a menor condição.  

Muitos brasileiros sem a mínima compreensão de direitos humanos acreditam 

que o preso não tem direito de ter a menor condição digna e sadia no tempo em que 

estiverem privados de sua liberdade, porém se esquecem de que amanhã ou mais 

tarde poderá ser seu pai, filho, ou algum parente que talvez nem tenha o mínimo de 

culpa, porém, terá que passar pela condição desumana que eles mesmos ajuizaram 
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ser correta. A garantia de alguns direitos ao preso deve ser analisada sob a 

perspectiva de que, em breve, a sociedade vai recebê-lo de volta e, portanto, todos 

os indivíduos são responsáveis pela ressocialização destes, de forma a minimizar a 

possibilidade de reincidência à criminalidade. A reabilitação criminal é uma forma de 

restituir o condenado à sua vida após a prisão, como prevê o art. 93 do Código 

Penal. 

Observa-se que além de assegurar ao condenado a retirada de sua ficha de 

antecedentes criminais e anotações negativas, ela garante que o preso se reabilite e 

possa ser integrado novamente a sociedade sem riscos para ele e para outrem. 

Porém, para essa reintegração, deve-se observar que em meio ao caos no qual se 

encontra o sistema carcerário tal ressocialização é ineficaz. 

 O sistema prisional brasileiro tem uma grande dificuldade em punir o 

condenado e reabilita-lo à sociedade novamente, viabilizando nas prisões um centro 

de aprendizagem à criminalidade, onde, ao invés de reabilitar os condenados, 

acabam por amadurecê-los no crime. Em consequência, tem-se uma grande 

quantidade de ex-detentos devolvidos à sociedade sem nenhuma reabilitação.  

Como parte disso observa-se a responsabilidade do estado, que causa o 

amadurecimento do crime aos condenados por negar os direitos naturais que são 

consagrados pela Constituição Federal. Atualmente, o sistema prisional é um local 

de amontoado de pessoas cujos direitos são tolhidos, abandonadas em condições 

precárias e sub-humanas.  

Dentre os principais problemas observados no sistema prisional atual são 

encontrados: 

 Celas sem espaço adequado; 

 Condições desumanas; 

 Uso de regime fechado mesmo quando há penas alternativas; 

 Superlotação; 

 Corrupção e negligencia verificados pelos agentes públicos; 

 Falta de acesso a atendimentos médicos, psicológicos, odontológicos; 

 Rebeliões e atentados; 

 Drogas e objetos que circulam dentro das prisões. 

 

Com a listagem desses problemas que não são singulares, pode-se observar 

que antes do condenado ser reabilitado, é necessário inúmeras mudanças no 

sistema prisional, e nesse sentido, o condenado fica exposto a muitos problemas 
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que dificultam a sua reabilitação. Para isso, algumas alternativas poderiam ser a 

“solução”, como o aumento de vagas mesmo que frente a grande demanda do 

crime, assim como a privatização, que logo mais será abordada. 

 

 

4 ALTERNATIVAS AO CAOS NAS UNIDADES PRISIONAIS 

 

A comissão parlamentar do inquérito da CPI, a partir da análise do sistema 

penitenciário brasileiro, concluiu algumas alternativas para conter essa crise em que 

se encontra nosso sistema.  

O bloqueio do sinal de comunicações nos estabelecimentos foi a primeira a 

ser observada. É notório constatar a facilidade de comunicação entre detentos e 

pessoas do mundo exterior, já que boa parte das rebeliões, fugas e atentados 

seriam evitadas se não houvesse tais comunicações. Além disso, é a partir dessas 

comunicações que o crime organizado cresce cada vez mais dentro e fora das 

unidades prisionais. Dessa forma, não há dúvida de que uma medida, 

aparentemente simples (de bloqueio do sinal de telefonia móvel nos 

estabelecimentos penais), já seria suficiente para minorar os problemas que atingem 

o nosso sistema carcerário. 

Outra alternativa a ser observada é a transferência de recursos do fundo 

penitenciário nacional para os estados, pois conforme constatada pela Comissão, o 

déficit de vagas é enorme e vem se aumentando cada vez mais. O FUNPEN – fundo 

penitenciário nacional, é o instrumento que deveria ser utilizado para combater a 

crise, tendo como seu objetivo propiciar fundos e meios para apoiar atividades para 

aprimorar o sistema penitenciário.  

Conforme a CPI, a constituição dos recursos do FUNPEN advém, 

principalmente, do repasse de 3% do montante captado pelas loterias federais e do 

repasse de 50% do arrecadado com custas judiciais da União, além de dotações 

orçamentárias e doações e outras previsões legais. Entretanto, o que se verifica é a 

ineficiência no repasse dos fundos, devendo ser adotada uma medida legislativa 

automática e obrigatória para o repasse desses fundos. Sem tais recursos, não é 

possível a instauração de soluções para o sistema carcerário, como a construção de 

novos presídios, sendo assim impossível a diminuição da superlotação e a retomada 

de controle das unidades prisionais.  
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O problema da superlotação não será resolvido enquanto houver a 

transformação política de encarceramento. Enquanto forem presas as pessoas as 

quais poderiam ser aplicadas as penas alternativas de prisão, a mera criação de 

novas vagas não resolverá o problema. A Lei nº 12.403 prevê as medidas cautelares 

alternativas a prisão preventiva, porém essas medidas não surtiram o efeito 

esperado. Segundo dados do Ministério da Justiça, 41% da população carcerária 

brasileira é composta por presos provisórios. Com o intuito de diminuir esses 

números, alguns estados instituíram a chamada audiência de custódia, onde o 

indivíduo que for preso em flagrante é levado até o juiz para que ele decida se a 

prisão deve ser relaxada, substituída por medidas cautelares alternativas ou 

convertida em prisão preventiva.  

Desta forma, verifica-se importante esta ferramenta para se reduzir o número 

de prisões preventivas desnecessárias, que dentre outros fatores, apenas aumenta 

a problemática da superlotação.  

Ressalte-se, ainda, que segundo estimativa divulgada pelo presidente do 

Conselho Nacional de Justiça, Ministro Ricardo Lewandowski, a implantação da 

audiência de custódia em todo o país pode resultar em “economia de R$ 4,3 bilhões, 

que poderão ser aplicados em educação, saúde, transporte público, e outros 

serviços”.25 

As penas alternativas à prisão encontram-se respaldadas na constituição 

federal em seu artigo 5º, inciso XLVI, dispõe que a lei seguirá, entre outas medidas, 

as medidas de “: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) 

prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos”.  

O objetivo de aplicação dessas penas é evitar que pessoas sejam presas por 

infrações penais de menor gravidade, evitando a superlotação das unidades 

prisionais.  

Outra alternativa levantada pela CPI é a ressocialização e reintegração do 

condenado. A pena, além de seu caráter punitivo, deve também desenvolver um 

papel ressocializador e reintegrador para que, quando o indivíduo ingresse 

novamente a sociedade, não se envolva novamente em nenhuma pratica criminosa.  
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O princípio da dignidade da pessoa exige que todos os esforços sejam 
empreendidos no sentido de se evitar os efeitos deletérios da 
prisionalização, e que não se abandonem, mas até mesmo se intensifiquem, 
também, as preocupações no âmbito da reinserção social do condenado, 
criando, por exemplo, programas de auxílio ao preso, a fim de reduzir a 
reincidência e, então, proteger, de forma mais eficaz, a sociedade se – e 
quando – forem mais bem qualificados os indivíduos que a integrem (e, bem 
visto, sociedade que inclui necessariamente o ex-presidiário).

26
 

 

A ressocialização no Brasil é inexistente em várias unidades prisionais, sendo 

assim, não é somente papel do Estado fornecer meios para que o condenado possa 

se reintegrar novamente, mas também do trabalho em conjunto da comunidade com 

o Estado. 

Mais uma das alternativas apresentadas pela CPI é o incentivo para 

municípios em que sejam construídos estabelecimentos penais, pois sabemos que 

muitos municípios são resistentes a essa construção. Tentou-se reduzir esse 

problema através do Projeto de Lei Complementar nº 430, de 2008, que estabelecia 

a transferência aos municípios, que possuam estabelecimentos penais em sua 

jurisdição, de 10% dos recursos arrecadados em cada ano pelo Fundo Penitenciário 

Nacional. 

O crime organizado dentro das unidades prisionais tem um crescimento muito 

elevado. Alguns fatores a serem observados é a superlotação dentro das unidades 

prisionais, e por essas circunstâncias, surgem as torturas e assassinatos que muitas 

vezes o estado não consegue impedir que aconteçam. Ante a ausência do estado, 

as facções criminosas ganham cada vez mais força, proporcionando melhores 

condições a seus membros, corrompendo autoridades e fazendo que sua influência 

ganhe cada vez mais espaço. Outro aspecto bastante relevante que contribui para a 

ineficiência do sistema é a precariedade da estrutura dos estabelecimentos aliada à 

desvalorização dos profissionais do sistema penitenciário. É necessária a devida 

qualificação, assim como planos de carreiras, treinamento adequado, salários 

dignos, para que estes profissionais estejam aptos a exercer sua função de 

vigilância e custódia.  

 

4.1 TRANSFERENCIA PELO ESTADO DE ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTOS 

PRISIONAIS A INICIATIVA PRIVADA 
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Vários Estados já vêm optando pela participação da iniciativa privada na 

gestão das unidades prisionais, tanto na forma de cogestão quanto de parceria 

público-privada.  

 

Na cogestão, celebra-se contrato de prestação de serviços, regido pela Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo qual uma única pessoa jurídica – 
empresa, isoladamente ou em consórcio – passa a colaborar, fornecendo 
empregados especializados, nas áreas e serviços destinados a dar 
assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva aos detentos, 
na forma da Lei de Execuções Penais, Lei nº 7.210/1984, tais como 
alimentação, equipamentos, enxoval de cama e banho, artigos de higiene, 
uniformes, material para atividades recreativa e desportiva, material escolar, 
medicamentos básicos, bem como atendimentos à saúde (atendimento 
ambulatorial médico, odontológico e psicológico), e ainda atendimentos 
internos na movimentação dos detentos, nas áreas, educacional, jurídica, 
social e religiosa, bem como administrativa (administração de recursos 
humanos, finanças, planejamento, patrimonial, comunicação, limpeza, 
portaria, higiene), e ainda a colocação de ambulâncias e veículos para o 
transporte de presos para os hospitais e tribunais. 

 

A parceria público-privada é regida pela Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 

2004.  

 
Nessa modalidade de contratação, é possível transferir ao parceiro privado 
não apenas a execução de serviços nos presídios, mas também a 
construção e reformas dos próprios estabelecimentos prisionais. A 
celebração de contratos de parcerias público-privadas tem requisitos 
especiais, como o valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais), período de vigência de cinco a trinta e cinco 184 CPI – Sistema 
Carcerário Brasileiro anos e proibição de objeto único de fornecimento de 
mão de obra, equipamentos ou execução de obra pública.

27
 

 

Na cogestão, o Estado constrói as unidades e a iniciativa privada mantém o 

presídio com a supervisão do Estado. Já na parceria público-privada há a 

possibilidade de a iniciativa projetar, construir, manter e operar o estabelecimento 

prisional, também supervisionada pelo Estado. A participação da iniciativa privada 

na gestão dos estabelecimentos prisionais é capaz de contribuir para a melhoria 

significativa no Sistema Carcerário Brasileiro e para que o Estado cumpra as 

determinações da Lei de Execuções Penais. Além de dar a possibilidade dos 

encarcerados cumprirem sua pena com o mínimo de dignidade.  
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No Brasil, já existem várias empresas especializadas em cogestão ou 

parceria público-privada nos presídios, como a Reviver, INAP, Socializa, Auxílio, 

Umanizzare, Montessinos, GPA e Reintegra Brasil. Já são 24 os estabelecimentos 

prisionais de diversas unidades federativas que possuem contratos com a iniciativa 

privada. 

Portanto, fica evidenciado o importante papel da cogestão e das parcerias 

público-privadas para contribuir no enfrentamento da crise do sistema prisional 

brasileiro. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, através do presente estudo, que o caos presente no Sistema 

Carcerário Brasileiro não será resolvido se não houver medidas implantadas 

imediatamente pelo governo ou por empresas privadas que atuam de forma 

terceirizada neste segmento. 

 Em nosso estado democrático de direito a dignidade da pessoa humana é 

protegida amplamente na Constituição Federal, portanto, não pode tal direito ser 

violado. No entanto, o que ocorre em nosso sistema atual é exatamente o que 

deveria ser evitado, pois os apenados não possuem condições dignas, dadas as 

condições em que se encontram os cárceres brasileiros.  

Os presos sofrem uma dupla penalização, pois além de cumprir a prisão 

propriamente dita, ainda enfrentam os problemas presentes no cárcere. Em síntese, 

a lei diz que o Estado é responsável por garantir as condições dignas ao apenado, 

porém não é o que ocorre na prática.  

Frente aos inúmeros problemas encontrados, apresenta-se como possível 

solução à crise carcerária o bloqueio do sinal de comunicações nos 

estabelecimentos, a transferência de recursos do fundo penitenciário nacional para 

os estados, penas alternativas para evitar a superlotação, e ainda, sempre 

considerar os melhores métodos que possibilitem a ressocialização e reabilitação do 

apenado. 

Por fim, deve haver uma conscientização da sociedade para que entendam 

que presos são também pessoas, dotadas de direitos e também anseios, e que em 
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um futuro próximo eles precisarão de ajuda de todos cidadãos para a alcançar sua 

ressocialização.  
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