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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema: A mitigação dos direitos humanos em face a 
superlotação carcerária, com o objetivo de relatar sobre os problemas que a 
superlotação gera. Neste sentido, a questão norteadora da pesquisa é: como 
diminuir a superlotação carcerária um dos grandes problemas do sistema 
carcerário? Buscando assim, todas as medidas possíveis para a solução do caso e 
uma busca na melhoria de condição de vida do encarcerado. Citando os principais 
princípios o da dignidade da pessoa humana, e o princípio da legalidade. Onde os 
direitos humanos prevalecem neste trabalho. Foi baseado em pesquisas 
bibliográficas e artigos pesquisados.  

 
Palavras-chave: Superlotação Carcerária. Direitos humanos. Sistema Penitenciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The issue The human rights mitigation overcrowding in prisons, with the aim of 
reporting on the problems of overcrowding. The main issue of work is: How does 
prison overcrowding reduce that it is one on the great problems of the prison system? 
All possible measures for the solution a case and a search in improving the condition 
of life in the incarcerated. Whitch the main principles of the dignity of the human 
person and the principle of legality. Where human rights prevail in this thesis. It was 
published in bibliographic researches and articles researched.  

Keywords: Overcrowding in prison. Human rights. Penitentiary system. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende esclarecer o maior problema enfrentado hoje 

pelo sistema penitenciário brasileiro. 

Superlotação carcerária partindo deste acaba gerando outros problemas 

enfrentados pelos detentos em seu cotidiano, posto que o presídio deveria ser um 

lugar para tentar mudar os conceitos de cada indivíduo encarcerado, só que os 

deixa cada vez mais confusos e violentos, por não conseguirem viver nessas 

condições de vida precárias, muitas penitenciarias acaba tendo rebeliões e gerando 

muitas violências que ocasionam em mortes dentro dos próprios presídios. 

Demostrado todos os conceitos histórico dos presos desde seu início, 

partindo disso os direitos humanos que possuem cada indivíduo, citando os 

princípios da dignidade da pessoa humana e o da legalidade sendo essenciais nos 

direitos humanos. 

Mostrando o dever do Estado em cumprir com o que está imposto na 

legislação brasileira, algo que deveria acontecer mais que na realidade é totalmente 

diferente, onde o governo deixa muito a desejar nesta questão. Dando ênfase aos 

direitos que todos os presos possuem. 

Ademais neste primeiro capitulo é abordado todos os conceitos da 

superlotação e dos direitos humanos em face dos presos, que buscam viver em 

condições dignas em busca de seus direitos. 

No entanto já no segundo Capitulo é analisado dois artigos correlatos ao 

tema, com maior compreendimento deste caso, podendo demonstrar todos os 

aspectos enfrentados no sistema prisional. 

Porém no terceiro e último capitulo deste trabalho, é demonstrado todos as 

possíveis mudanças que o sistema penitenciário brasileiro, pode começar a pôr em 

prática, mudanças nessa situação degradante que vivem os presos, tanto os 

condenados como aqueles que estão aguardando em julgamento, e sofrem por 

estarem esperando dentro das celas, sem o mínimo de condições de vida digna, 

sem suas necessidades supridas, muitos estes enfrentando situações piores do que 

enfrentaria se fossem julgados rapidamente, pois muitos nem seriam condenados e 

estão cumprindo pena junto daqueles julgados por algum crime considerado 

gravíssimo. 



10 

 

Gerando assim, uma mudança que ao invés de andar para frente retrocessa o 

sistema, que deveria ajudar o condenado a se ressocializar e ter uma outra opção 

de vida melhor, mas na verdade o está ajudando a entrar novamente no crime, 

quando os colocam presos de pena por crime de menor potencial junto daqueles de 

grave cometidos, dando assim maiores chances de reincidência. 

Compreende-se então que para sanar este problema, é preciso uma mudança 

radical na administração, dar um grande suporte ao preso para sua ressocialização 

ajudando nesta questão que é muito difícil, pois ao serem colocados em liberdade 

novamente não tem outra opção de vida, a não ser entrar novamente na 

criminalidade, pois não tem mercado de trabalho que emprega um ex-detento é uma 

situação bem difícil de acontecer. 

 O governo deve buscar uma maneira urgente de sanar esses problemas, 

pois dando outras opções para esses indivíduos a mudança nos números de 

criminosos irá diminuir, a sociedade irá viver mais tranquilamente e os números de 

presos superlotados também irá mudar, assim o Estado conseguirá sanar com os 

direitos dos detentos dentro dos presídios, dando todos os suportes necessários 

para viverem quando estiverem cumprindo suas penas.  

Quanto à metodologia empregada, foi utilizado obras doutrinárias, legislação 

e pesquisas em artigos. 
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CAPÍTULO 1.  SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. 

 

O sistema Penal Brasileiro observa- se que apresenta uma realidade de 

violações dos direitos humanos, na sua Constituição Federal e no direito penal.  

Com base no artigo 59 do Código Penal, a pena se demonstra um duplo 

aspecto: a reprovação e a prevenção do crime. Porém com a realidade que se 

encontra os presídios hoje no Brasil, se coloca em questionamento a finalidade 

dessa pena.  

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984) 
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; (Incluído 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie 
de pena, se cabível. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
Critérios especiais da pena de multa.” 

 

Uma das consequências da falha do sistema prisional, é a grande quantidade 

de ex-detentos de volta ao convívio em sociedade, não tem a reabilitação que 

esperavam, conforme isso acarreta que optam novamente pela criminalidade, 

entrando no mundo do crime mais uma vez.  

           Constata-se que os indivíduos que foram negados seus direitos 

naturais, sendo eles: direito a educação, a saúde e a vida, isso é culpa do Estado, 

que não desempenhou seu trabalho dentro da penitenciaria, onde deveria suprir as 

necessidades básicas que a lei ordena. 

             No Brasil a situação que se encontra o sistema carcerário é 

totalmente desumana, pessoas vivendo em condições precárias amontoadas, 

sujeitas a doenças, e sendo tratadas como objetos. Em relação às causas da 

criminalidade, Soares (2006, p. 94) lembra que: 

 

“[...] pobreza e desigualdade são e não são condicionantes da 
criminalidade, dependendo do tipo de crime, do contexto intersubjetivo e do 
horizonte cultural a que nos referirmos. Esse quadro complexo exige 
políticas sensíveis às várias dimensões que o compõem. É tempo de 
aposentar as visões unilaterais e o voluntarismo.” 
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A População brasileira deve se lembrar que o detento que está cumprindo sua 

pena, será o cidadão que voltará ao convívio social. Neste sentido, Assis (2007, p. 

05) lembra que:  

“A sociedade não pode esquecer que 95% do contingente carcerário, ou 
seja, a sua esmagadora maioria, é oriunda da classe dos excluídos sociais, 
pobres, desempregados e analfabetos, que, de certa forma, na maioria das 
vezes, foram “empurrados” ao crime por não terem tido melhores 
oportunidades sociais.” 
 

O autor ressalta ainda que: 

 
“O que se pretende com a efetivação e aplicação das garantias legais e 
constitucionais na execução da pena, assim como o respeito aos direitos do 
preso, é que seja respeitado e cumprido o princípio da legalidade, corolário 
do nosso Estado Democrático de Direito, tendo como objetivo maior o de se 
instrumentalizar a função ressocializadora da pena privativa de liberdade, 
no intuito de reintegrar o recluso ao meio social, visando assim obter a 
pacificação social, premissa maior do Direito Penal.” (ASSIS, 2007, p. 05). 

             

A prisão no Brasil não dá a devida recuperação ao detento para sua 

ressocialização, sendo que os direitos da lei de Execução Penal não são aplicados 

na prática, essa falta grande do governo em cumprir com seu dever só tende a 

piorar cada vez mais o sistema prisional brasileiro, dificultando o ex-detento em 

tentar mudar sua vida e entrar no mercado de trabalho.  

1.1  CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS PENAS. 
 

O homem desde os primórdios só consegue viver em sociedade, partindo 

assim com o surgimento do Direito, como uma das necessidades fundamentais da 

sociedade humana, criando normas, para regulamentar no meio civil, trabalhista, 

penal, entre outros. O Estado baseando-se nisso, passou a estabelecer sanções, 

sendo a pena mais grave, consequência do ato do indivíduo que o mesmo causou. 

 A primeira fase se deu como vingança limitada que a pena caracterizava sem 

qualquer critério de proporcionalidade, e sem qualquer noção de justiça, outra fase 

se deu como denominada fase da composição, onde o ofensor livrava-se da punição 

comprando sua liberdade, indenizando de acordo com as regras consuetudinárias, a 

vítima ou seus familiares, já na fase da vingança publica há uma maior organização 

social onde o objetivo é se dá uma estabilidade ao estado. 

O período humanitário foi considerado o de maior importância para o Direito 

Penal, diante das irreparáveis injustiças que se cometia contra as pessoas. 
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 Já no século XVII, o homem passou a ter consciência crítica do Direito Penal 

e os fundamentos do direito de punir com a legalidade das penas, partindo daí o 

início do desenvolvimento do direito penal moderno. 

Com a Revolução Francesa, a pena passou a ser uma modalidade punitiva 

nos sistemas penitenciários com a internação do indiciado, ao cumprimento da pena, 

assim a pena privativa de liberdade veio como substitutivo para as penas corporais e 

capitais, com a implantação de um regime penal mais humano e que respeitasse a 

dignidade da pessoa humana. 

 

1.2 DIREITOS HUMANOS E O SISTEMA PENITENCIÁRIO. 

 

Os Direitos Humanos são os direitos e liberdades básicos de todos os seres 

humanos. 

Direitos de todos os seres humanos que o Estado e as Nações devem 

proteger. O conceito de Direitos humanos tem a ideia de liberdade de pensamento e 

expressão, e a igualdade perante a Lei. São princípios internacionais que servem 

para garantir, proteger e respeitar o ser humano e que tem o dever de assegurar às 

pessoas o direito de levar uma vida digna, isto é: com acesso ao trabalho, à 

liberdade, à saúde, a terra, à moradia, a educação. Para Fernando Barcelos de 

Almeida: 

  

“Direitos Humanos são as ressalvas e restrições ao poder político ou as 
imposições a este, expressas em declarações, dispositivos legais e 
mecanismos privados e públicos, destinados a fazer respeitar e 
concretizaras condições de vida que possibilitem a todo ser humano manter 
e desenvolver suas qualidades peculiares de inteligência, dignidade e 
consciência, e permitir a satisfação de suas necessidades materiais e 
espirituais.” (1996, p. 24).  

Luigi Ferrajoli considera:  

“Direitos Humanos aqueles que pertencem a todas as pessoas e os 
subdivide em: Direitos civis - direito a igualdade perante a lei; o direito a um 
julgamento justo; o direito de ir e vir; o direito à liberdade de opinião; entre 
outros. Direitos políticos -direito à liberdade de reunido; o direito de 
associação; o direito de votar e de ser votado; o direito de pertencer a um 
partido político: o direito de participar de um movimento social, entre outros. 
Direitos sociais - direito à previdência social; o direito ao atendimento de 
saúde e tantos outros direitos neste sentido. Direitos culturais – direito à 
educação; o direito de participar da vida cultural; o direito ao progresso 
científico e tecnológico; Direitos econômicos - direito à moradia; o direito ao 
trabalho; o direito à terra: o direito às leis trabalhistas; Direitos ambientais -
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direitos de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, 
utilizando recursos naturais sustentáveis. “(1998, p. 17). 
 
 

A época que vivemos hoje tem como pilar fundamental na sociedade, os 

Direito Humanos, onde se encontra em situações extremas as condições que vivem 

os presos no Brasil, totalmente em desacordo com o que está posto na Constituição. 

Ao explorar o tema Direito humanos, pode se fazer uma relação entre os 

Direitos humanos e o Sistema Penitenciário Brasileiro 

 

1.2.1 DIREITOS DOS PRESOS. 

 

Os direitos dos presos estão indicados na Constituição Federal e na lei de 

execuções penais, leis que trata de seus direitos e de sua integração na sociedade. 

Com base na Constituição Federal em seu artigo 4º, inciso II, dispõe que: “Art 4º A 

República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios: II. Prevalência dos direitos humanos. ” 

Nesse sentido, um dos direitos garantidos pela Constituição Federal, é o 

direito de que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante, descrita no (art. 5º, III, da CF), outro direito garantido é que o Estado 

indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do 

tempo inserido em sua sentença. (Art. 5º LXXV). 

Outro ponto de grande importância aos direitos dos presos, são os previstos 

no Código Penal e em legislação própria, qual seja, a Lei de Execução Penal – LEP, 

lei nº 7.210/84. 

Além desses, os presos também têm todos os direitos reservados não 

atingidos pela sua condenação, sendo eles: o respeito a sua integridade física e 

moral, ao que estabelece no artigo 3º e 40 da LEP e no art. 41 da LEP. 

 
“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, descanso e a recreação; VI – exercício das 
atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas 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 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 
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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. [...].” 

 
 É colocada algumas condições que o sistema prisional deve obter para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade dentro da penitenciaria.  

           A realidade das prisões estabelece um sistema de poder de conflitos e 

arbitrário, que não se adequam com os direitos e deveres. Com base nisso, a 

finalidade da pena privativa de liberdade é a ressocialização do condenado com a 

sociedade.  

A administração penitenciaria tem que fazer um processo de reabilitação dos 

condenados em contatos sociais, onde torna a vida do estabelecimento penitenciário 

semelhante a vida em liberdade.  

Infelizmente, a realidade das prisões não é essa na grande maioria, e isso, é 

um dos vários fatores que viola os Direitos Humanos.  

 

1.3 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

 

A dignidade foi criada pelo homem, ele desenvolveu e criou a teoria da 

dignidade do ser humano, desde os primórdios da humanidade, porém somente nos 

últimos séculos que foram percebidos e entendidos. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, assegura ao homem um mínimo 

de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder público. 

Professor Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p.60) a dignidade da pessoa humana num 

prisma jurídico: 

 
“Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos.” 
 
 

No entanto o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos 

fundamentos do Estado de Direito Democrático que se torna um elemento na 
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aplicação das normas jurídicas.Com base no princípio é notório que o ser humano 

não deve ser tratado como um objeto, mas sim, com toda dignidade que é de seu 

direito. 

O sistema penitenciário tem muitos problemas que o atinge desde a 

superlotação, como a violência e as violações dos direitos humanos. No entanto, nos 

dias atuais em muitas situações o detento dentro das prisões é visto como punição.           

A constituição de 1988 consagrou que um dos fundamentos é o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Esse princípio tem como ideia a proteção digna do 

ser humano, onde deve ser assegurado de forma plena a todos os cidadãos. 

Piovesan (2000) aponta que a dignidade da pessoa humana, está erigida como 

princípio matriz da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a 

interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora as exigências de justiça e 

dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro. 

Nesse sentido, ainda afirma Sarlete: 

 

“O princípio constitucional visa a garantir o respeito e a proteção da 
dignidade humana não apenas no sentido de assegurar um tratamento 
humano e não degradante, e tampouco conduz ao mero oferecimento de 
garantias à integridade física do ser humano. Dado o caráter normativo dos 
princípios constitucionais, princípios que contêm os valores ético-jurídicos 
fornecidos pela democracia, isto vem a significar a completa transformação 
do direito civil, de um direito que não mais encontra nos valores 
individualistas de outrora o seu fundamento axiológico.”(SARLETE, 2006). 

 

A realidade do sistema prisional não é nada do que está previsto na 

constituição. Balestreri (2004) destaca que, na prática, é comum a violação e 

inobservâncias dessas garantias legais no momento da execução da pena. 

 

1.3.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

 O artigo 5º, no inciso II da Constituição Federal, tem por finalidade combater 

o poder arbitrário do Estado. Cabe esclarecer que as leis, passam por um processo 

legislativo para serem criadas, e assim, podem ser interpretadas como a vontade 

geral, logo, limita o poder do Estado. (MORAES, 2003, p. 106). O princípio da 

legalidade vem conceituado pela a doutrina que: 

“O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a 
sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo 
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afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. ” 
(Gasparini, 2005, p.7). 

O referido princípio está relacionado à necessidade da atividade dos órgãos 

públicos estarem autorizadas e nos ditames da lei, para que assim consiga combater 

a arbitrariedade do Estado sobre a sociedade. Desta forma o administrador precisa 

realizar suas atividades de acordo com o que a lei impõe, excluindo seus desejos 

subjetivos com o intuito de preservar a ordem jurídica. (Moraes, 2011). Ainda, Mello 

(1994, p.48) completa: 

“Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da 
Administração às leis. Este deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-
las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que 
lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto 
dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes obsequiosos 
cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois 
esta é a posição que lhes compete no direito Brasileiro.”  

Neste passo, verifica-se que a administração pública está subordinada à 

previsão legal em suas atividades, se tornando assim, uma garantia para a 

sociedade, uma vez que os atos do administrador público estarão submetidos a 

respeitar e obedecer à legislação pátria. 

1.3.2 TORTURA. 

 Os presos merecem conforme a lei um tratamento digno, com base no artigo 

5º, no inciso III da Constituição Federal, é proibida a aplicação de penas cruéis.  

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: III - ninguém será submetido a tortura 
nem a tratamento desumano ou degradante.” 

Moraes (2003, p. 243), assegura que o Estado em sua legislação, não pode 

prever e aplicar penas que provoquem sofrimentos intensos ou/e humilhação. Ainda, 

que essa regra encontra guarida no art. 16 da Convenção contra a tortura e outros 

tratamentos ou pena Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada pela Resolução 

nº 39/46 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10-12-1984, que estabelece 

que “ cada Estado- parte se comprometerá a proibir, em qualquer território sob a 

jurisdição, outros atos que constituam tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes”. 
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Os crimes de tortura ferem todos os direitos essências à vida, degradando e 

destruindo assim o princípio da dignidade da pessoa humana. Os crimes de tortura 

possuem fatores religiosos, políticos, econômicos, entre outros. 

Porém a tortura como forma de punição não é permitida no Brasil, pois 

infringe a legislação brasileira. 

 

1.4 SUPERLOTAÇÃO. 

 

A superlotação Carcerária hoje é considerada um dos maiores problemas 

encontrados no sistema prisional brasileiro, a falta de vagas nas penitenciarias só 

aumenta, e esse fator ocasiona em outros problemas que o preso acaba 

enfrentando ao viver em condições de superlotação. 

Um dos casos que acontece que ajuda o aumento de número de presos 

nessas condições é os presos provisórios que são colocados juntos com aqueles 

sentenciados, e os que já ganharam sua liberdade e ainda não foram soltos. 

Muitos detentos ficam aguardando seu julgamento dentro dos presídios, 

vivendo nessas condições, mesmo nas situações em que o julgado acaba não 

sendo culpado do crime depois. 

O custo em média nacional um detento segundo o conselho Nacional de 

justiça (CNJ), é de R$ 2.400, por mês, esse valor é altíssimo, então se somar esse 

valor com os números de detentos que se encontra nos presídios é absurdo, 

ocasionando em uma falta de assistência dos detentos em todas as áreas, na 

saúde, higiene, alimentação entre outros recursos, que é dever do estado suprir. 

Deste modo, a falta de condição de vida digna e a não ressocialização do ex-

detento acarreta na volta a criminalidade, e colocando novamente o ex-detento que 

deveria mudar de vida, voltar a cadeia. O Brasil, não promove a ressocialização, 

pelo contrário vivendo nessa situação só faz com que a criminalidade só aumente 

tendendo a ter mais reincidentes no país.  

 

Neste liame, Coelho (2003, p.1) destaca que 

“[...] a nossa realidade é arcaica, os estabelecimentos prisionais, na sua 
grande maioria, representam para os reclusos um verdadeiro inferno em 
vida, onde o preso se amontoa a outros em celas (seria melhor dizer em 
jaulas) sujas, úmidas, anti-higiênicas e superlotadas, de tal forma que, em 
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não raros exemplos, o preso deve dormir sentado, enquanto outros revezam 
em pé.” 

Deste modo, embasado neste parâmetro antigo, o sistema penitenciário 

enfrenta diversas dificuldades, como por exemplo: a superlotação carcerária, a falta 

de presídios, as torturas e agressões físicas (e impunidade daqueles que praticam 

estas ações), a falta de atendimento médico, a ausência de local de banho de sol, a 

má qualidade da água e da comida que são servidas, ou seja, a falta de instalações 

condizentes e de gerenciamento. 

Um dos fatores da superlotação se dá com a diluição do direito de punir do 

Estado, onde a superlotação ao colocar várias pessoas vivendo em uma situação 

deprimente, e no aperto é vista como um “deposito de pessoas”. 

Os presidiários que já não suporta viver nessas condições, se juntam e fazem 

rebeliões, gerando em mortes dentro dos presídios, um lugar que deveria tentar 

reeducar o preso, gera mais violências, Folcault (2004, p. 107-8), mostra que as 

causas das rebeliões, não é diferente das atuais: 

 

“Nos últimos anos, houve revoltas em prisões em muitos lugares do mundo. 
Os objetivos que tinham suas palavras de ordem, seu desenrolar tinham 
certamente qualquer coisa paradoxal. Eram revoltas contra toda miséria 
física que dura há mais de um século: contra o frio, contra a sufocação e o 
excesso de população, contra as paredes velhas, contra a fome, contra os 
golpes. Mas também revoltas contra as prisões-modelos, contra os 
tranquilizantes, contra o isolamento, contra o serviço médico ou educativo. 
Revoltas cujos objetivos eram só materiais? Revoltas contraditórias contra a 
decadência, e ao mesmo tempo contra o conforto, contra os guardas, e ao 
mesmo tempo contra os psiquiatras? De fato, tratava-se realmente de 
corpos e de coisas materiais em todos esses movimentos: como se trata 
disso nos inúmeros discursos que a prisão tem produzido desde o começo 
do século XIX. O que provocou esses discursos e essas revoltas, essas 
lembranças e invectivas foram realmente essas pequenas, essas ínfimas 
coisas matérias.” 
 

Foucault (2004, p. 108) ainda afirma que as rebeliões, ou revoltas, 

apresentavam reivindicações dos presos não atendidas. 

 
“Quem quiser tem toda a liberdade de ver nisso apenas reivindicações 
cegas ou suspeitar que haja ai estratégias estranhas. Tratava-se bem de 
uma revolta, ao nível dos corpos, contra o próprio corpo da prisão. O que 
estava em jogo não era o quadro rude demais ou ascético demais, 
rudimentar demais ou aperfeiçoado demais da prisão, era sua materialidade 
medida que ele é instrumento de vetor de poder; era toda essa tecnologia 
do poder sobre o corpo, que a tecnologia da “alma”- a dos educadores, dos 
psicólogos e dos psiquiatras- não consegue mascarar nem compensar, pela 
boa razão de que não passa de um de seus instrumentos. É desta prisão, 
com todos os investimentos políticos do corpo que ela reúne em sua 
arquitetura fechada que eu gostaria de fazer a história. Por puro 
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anacronismo? Não, se entendemos com isso fazer a história do passado 
nos termos do presente. Sim, se entendermos com isso fazer a história do 
presente.” 

 
 

A falta do investimento do Estado é um dos fatores que impede a solução da 

superlotação, há uma necessidade de construção de novos presídios, para abrigar 

esse número crescente de presidiários, e proporcionar uma vida mais digna e 

humana, conforme a lei e os direitos humanos. 

Porém essa não é a única solução para resolver os problemas da 

superlotação dos sistemas prisionais. 

 

1.5 DIREITOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 

 

Os direitos dos carcerários estão dispostos na Lei de execução penal 

7.210/84, fundamentando-se em dois objetivos, no qual o primeiro pretende realizar 

as disposições da sentença e da decisão criminal, buscando assim tentar a 

ressocialização do detento e a diminuição dos crimes cometidos. 

Já o segundo busca melhores condições de integração social do condenado, 

procurando os meios da ressocialização na sociedade, os condenados e os que 

estão em medida de segurança. 

É totalmente notável que a vida dos presos, o seu cotidiano é bem diferente 

do que é imposto. Seus direitos e deveres através do Código Penal, acaba não 

sendo efetivado da maneira certa, tendo como um grande descaso na 

administração do Estado com os encarcerados. 

Vivendo em condições precárias, seus objetivos não são atingidos trazendo 

para o mundo da criminalidade mais uma vez. Tornando o Estado, um governo que 

não consegue combater a criminalidade da melhor forma possível, trazendo 

grandes problemas para a sociedade desde a cultura, a vida social entre outros 

problemas frequentes do dia a dia do indivíduo. 

É competência de a União legislar privativamente sobre o direito penitenciário, 

conforme descrito no artigo 22, inciso I, da Constituição da República, e outros 

direitos relevantes. Os direitos legais e infra legais dos carcerários, deve ser 

obedecido também e seguidos pelos Estes da Federação. 

Conforme demonstrado os conceitos para melhor entendimento, a seguir é 

demonstrado dois trabalhos correlatos ao tema. 
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CAPITULO 2 – ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELADOS 

 

2.1 – ARTIGO 1 - DIREITOS HUMANOS E A SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA:   

Autora: Ana Vitória Corrêa Advogada. Graduada em Direito pela Faculdade 
Eduvale Avaré (2016).  

http://www.eduvaleavare.com.br/wp-content/uploads/2017/06/artigo1.pdf 

A autora aborda os Direitos Humanos dos presos, em que todos têm o direito 

de proteção, focando no descumprimento dos preceitos em relação a dignidade do 

homem, onde se observa que as celas estão superlotadas, e os detentos vivendo 

em condições totalmente desumanas e degradantes.  

Abordando assim, que a superlotação carcerária hoje é um dos maiores 

problemas que o sistema carcerário enfrenta. 

Ademais, a autora discorre sobre os direitos humanos, em que todos os seres 

humanos, independentemente de sua condição social, cultural ou ética, têm a 

garantia assegurada pela Constituição Federal e pelas legislações 

infraconstitucionais. Citando assim o entendimento de Flavio Rodrigo, em relação 

aos direitos humanos: 

 
Para Flávio Rodrigo Masson Carvalho os Direitos Humanos são direitos 
fundamentais do ser humano, sem os quais não seria possível participar 
plenamente da vida em sociedade, com o objetivo de proteger os indivíduos 
das injustiças, arbitrariedades, autoritarismo e abuso de poder. Sendo desta 
forma um “conjunto de regras pelas quais o Estado e todos os cidadãos a 
ele pertencentes devem respeitar e obedecer. (MASSON CARVALHO, 
2016) 

 
Outro ponto são os princípios, entre eles o de maior destaque é o da 

dignidade da pessoa humana, que visa que todo ser humano é dotado deste 

preceito, e que tenha direito à educação, liberdade, saúde, e à justiça.    

Sobre a superlotação carcerária, o autor deixou claro que o maior responsável 

pela dignidade da pessoa humana, enquanto o indivíduo estiver encarcerado, é o 

próprio Estado, que deve garantir o mínimo de condições necessárias enquanto o 

reeducando estiver cumprindo sua reprimenda. 

A efetiva proteção dos Direitos Humanos é originária da Constituição Federal 

de 1988, trazendo assim cláusulas pétreas (artigo 60, §4º), que consistem em 

impedir alterações destes direitos. 
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Contudo, um ponto que a autora achou de grande importância foi a evolução 

histórica das penas e dos sistemas prisionais, mostrando assim sua origem e 

evolução, relatando que as penas nas prisões se deram no início da idade média, e 

os sistemas prisionais naquela época foram divididos em três tipos, sendo eles: o 

pensilvânico, o auburniano, e o progressivo. 

 O primeiro - mais rigoroso - forçava o preso a ser totalmente isolado, sem ter 

o direito de visitas e trabalho. Já o no segundo, se obtém o direito de trabalhar no 

período noturno, e o terceiro que surgiu no século XIX considerado menos rigoroso e 

adotado pelo Brasil até hoje, o detento fica isolado, posteriormente podendo realizar 

trabalho comum, e por fim o livramento condicional, dando-se assim sua maior 

vantagem. 

Outra abordagem é a execução penal e os direitos dos presos, a autora 

dispõe: 

 

“A execução penal é regulamentada pela Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984, e conforme seu artigo 1º, cabe à execução efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal, além de proporcionar condições para 
harmônica integração social do condenado e do internado, conforme teoria 
da pena adotada pelo Brasil, que visa retribuir, prevenir e integrar- ou 
reintegrar- socialmente e humanizar o condenado.” 

 
 

Para Ada Pellegrini Grinover: 
 

 
“Na verdade, não se nega que a execução penal é atividade complexa, que 
se desenvolve, entrosadamente, nos planos jurisdicional e administrativo. 
Nem se desconhece que dessa atividade participam dois Poderes 
estaduais: o Judiciário e o Executivo, por intermédio, respectivamente, dos 
órgãos jurisdicionais e dos estabelecimentos penais.” (GRINOVER, 1987, 
apud MARCÃO, 2014)  

 
A autora observou que as normas da execução penal são guiadas pelos 

princípios da Constituição Federal, do Código de Processo Penal, Código Penal, Lei 

de Execução Penal e nos Tratados e Convenções internacionais, não podendo 

esses princípios serem usados para restringir ou justificar o rigor punitivo dos 

condenados, sendo esses os meios de proteção do indivíduo. 

A autora citou que quando se tratarem da execução penal deve ser pro 

hominem, ou seja, aplicáveis de modo a ampliar o proveito e o exercício de um 

direito, liberdade ou garantia.  
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Os direitos dos presos foi outro ponto que a autora citou, onde a integridade 

física e moral dos detentos devem ser respeitadas. Mostrando que apesar do 

condenado estar preso por ter cometido um delito, não dá direito ao Estado em 

cometer outro, descumprindo com seu papel de proteger e preservar as condições 

mínimas da dignidade humana. Um dos direitos do condenado é a assistência, por 

conta de sua vulnerabilidade, algo que deveria acontecer e não acontece: a sua 

reintegração social, pois quando os presos são postos em liberdade encontram 

grandes dificuldades na ressocialização.    

Entrando no ponto do título do artigo, a superlotação carcerária e a violação 

aos direitos humanos, a autora mostrou:   

 

“Percebe-se que enquanto parte da doutrina se preocupa em discutir as 
finalidades da pena, milhões de seres humanos no mundo todo estão sendo 
submetidos a torturas, aprisionamentos desnecessários ou excessivos, com 
péssimas condições carcerárias e até mesmo abusos de autoridades, entre 
outras coisas.”(ROIG, 2014).  

 

As condições dos estabelecimentos carcerários brasileiros foram descritas, 

pelo doutrinador Wacquant, da seguinte maneira: 

 

“[...] os estabelecimentos carcerários do Brasil padecem de doenças que 
lembram os calabouços feudais. Seus prédios são tipicamente decrépitos e 
insalubres, com concreto desmoronando por toda parte, pintura 
descascando, encanamento deficiente e instalações elétricas defeituosas, 
com água de esgoto correndo pelo chão ou caindo pelas paredes- o fedor 
dos dejetos era tão forte na cadeia “modelo” de Lemos de Brito (Rio de 
Janeiro) na primavera de 2001 que um dos bens mais apreciados pelos 
presos era o desinfetante  perfumado que borrifavam em suas celas na 
tentativa de combater a sufocante pestilência. A extrema ruina física e a 
grotesca superlotação criam condições de vida abomináveis e uma situação 
catastrófica em termos de higiene, diante da total falta de espaço, ar, luz, e 
muitas vezes comida.”(WACQUANT, 2001, apud CARDOSO, 
SCHROEDER, BLANCO)  
 

Deste modo, a autora explicou que a causa da superlotação carcerária, que 

conforme os presos vêm cometendo mais crimes, esses números de delitos vêm 

aumentando, por outro lado os números de pessoas que saem das penitenciarias 

vêm diminuindo, ou seja, os números de presos aumentam e como não possuem 

lugar para abrigar todos, colocam em condições de grande aperto e em celas que 

deveriam ser certo número de presos, têm mais do que o normal. 
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A dificuldade do encarcerado na sua reintegração é muito grande, por não 

terem efetivo trabalho, enquanto está preso estarem fazendo algo que os ajude 

posteriormente, acabam saindo sem qualificação e isso é prejudicial quando vão em 

busca de um trabalho. 

Outro ponto que a autora colocou como um fator que agrava essa questão, 

são os presos que ficam esperando seu julgamento dentro das penitenciarias, e 

como esse tempo as vezes é longo, têm que esperar até seu julgamento sair. Um 

dos Doutrinadores ressalta que a solução para esse problema é: 

 

“Roberto Roig (2014) a construção de unidades prisionais é medida paliativa 
e custosa, que não resolve o problema. Viana, por sua vez, acredita que a 
superlotação é o maior problema que afeta o sistema carcerário, de modo 
que é necessário que as autoridades governamentais ou judiciarias 
realizassem ações em harmonia com as políticas criminal e penitenciaria, 
buscando evitar o aumento da criminalidade, agindo juntamente com a 
sociedade no intuito de coibir o interesse pelo mundo do crime, e 
concomitantemente a política penitenciária em conjunto com a defensoria 
pública, ordem dos advogados do Brasil, ministério público, pastoral 
carcerária, e outros órgãos relacionados, buscassem meios de redução do 
número de presos existentes, pleiteando os direitos dos encarcerados que 
já encontram se em lapso para progressão, mas que por diversos motivos 
não conseguem com que seus pedidos cheguem ao judiciário ou sejam 
analisados de  maneira adequada para que lhes sejam assegurados seus 
direitos.” 

  

 No último capítulo a autora conclui, que o problema da superlotação 

carcerário ocasiona em outras dificuldades que os encarcerados acabam 

enfrentando durante o período que cumpre sua pena, sendo privados de sua 

liberdade em instituições que não oferecem uma estrutura e condições necessárias 

que a constituição federal ordena em seus preceitos, infringindo assim a dignidade 

da pessoa humana. Demonstra-se, assim, um mau funcionamento do sistema, que 

deve ser melhorado junto com a sociedade, para assim uma diminuição da 

criminalidade e consequentemente tentarem resolver o problema da superlotação. 

Com base nesse artigo, observa se que a autora, demonstrou a real situação 

que se encontra o sistema penitenciário, e os problemas que causam isso, relatando 

que enquanto estão presos, suas condições básicas – direitos previstos em normais 

específicas - não vêm sendo cumpridas, ficando, assim, em dissonância com a 

Constituição Federal, que declara que devem ser respeitadas a integridade física e 

moral dos presos. 
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2.2 . ARTIGO 2- A REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E O 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 
Autores: Nicaela Olímpia Machada, Acadêmica de graduação do 10º período do 

curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI, exercendo atualmente 

a função de estagiaria no escritório de advocacia Cabral & Machado Advogados, 

localizado na Rua: Lauro Muller, nº 120, sala 22, centro, Camboriú/SC, CEP: 

88340293. Telefone para contato: (47) 3365-4052 ou (47) 8428-3652 e-mail: 

nicaela.machado@gmail.com 

Isaac Sabbá Guimarães. Doutor em direito pela UNIVALI. Doutor em Direito pela 

UniversitàDgli Studi di Perugia (Itália). Mestre em Ciências Jurídicas pela 

Universidade de Coimbra (Portugal). Professor de Processo Penal e Legislação 

Penal (Univali) Professor na Escola Superior do Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina. Promotor de Justiça no estado de Santa Catarina.  

Publicado este artigo na Revista Eletrônica de inicialização cientifica, Itajaí, 

centro de ciências sociais e jurídicas da UNIVALI. V.5, n.1, p.566-581, 1º Trimestre 

de 2014, disponível em: www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044. 

 

      Os autores deste artigo abordaram no primeiro capitulo a discussão geral do 

sistema prisional brasileiro, trazendo como grande questão que o Estado tira o 

criminoso da sociedade, para não combater mais crimes, porém ocasiona que 

quando são libertados, enfrentam o problema da ressocialização. Sobre esse 

posicionamento, Foucault ensina: 

 
“[...] a reforma propriamente dita, tal como ela se formula nas teorias do 
direito ou que se esquematiza nos projetos, é a retomada política ou 
filosófica dessa estratégia, com seus objetivos primeiros: fazer da punição e 
da repressão das ilegalidades uma função regular, extensiva à sociedade; 
não punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma severidade 
atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade; inserir 
mais profundamente no corpo social o poder de punir.” 
 

Após esse posicionamento, os Autores apregoaram que a questão da 

superlotação é um assunto bem delicado, porém deve ser cumprido de acordo com 

a legalidade, pois com isso os detentos estão vivendo em condições precárias, de 

falta de assistência médica e de higiene pessoal, acarretando em doenças graves e 
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de difícil cura. Ressaltaram que a Lei de Execução Penal nº 7.210/1984 em seu art. 

10 dispõe: A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A 

assistência estende-se ao egresso.  

Com base nesse artigo, observaram que é dever do Estado, suprir com todas 

as necessidades do detento, devendo orientá-los para seu retorna na sociedade, e 

evitar que volte a criminalidade. 

No segundo Capitulo, discorreram sobre o princípio da dignidade da pessoa 

humana. O criminoso quando comete algum crime, o Estado vem e o prende, 

fazendo assim com que a sociedade fique mais pacifica e justa.  Proclamaram 

normas internacionais e nacionais que visam o Estado em seu papel de proteger o 

indivíduo preso, contra qualquer ato de garantias conforme dispo Assis:  

 
“As garantias legais previstas durante a execução da pena, assim como os 
direitos humanos do preso estão previstos em diversos estatutos legais. Em 
nível mundial existem várias convenções como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do 
Homem e a Resolução da ONU que prevê as Regras Mínimas para o 
Tratamento do Preso. Já em nível nacional, nossa Carta Magna reservou 32 
incisos do artigo 5º, que trata das garantias fundamentais do cidadão, 
destinados à proteção das garantias do homem preso. Existe ainda em 
legislação específica - a Lei de Execução Penal - os incisos de I a XV do 
artigo 41, que dispõe sobre os direitos infraconstitucionais garantidos ao 
sentenciado no decorrer na execução penal.” 
 

Ressaltando assim que o sistema prisional deve garantir total condições que 

assegure a dignidade da pessoa humana. 

Deste modo, outro ponto que destacaram foram os problemas do sistema 

prisional brasileiro, mostrando que a realidade dos presídios é de total falta de 

condições, onde falta a assistência médica, de higiene e de até alimentação. As 

cozinhas dos presídios não têm manutenção e seus equipamentos são totalmente 

antigos, e de acordo com a lei de execução penal o detento tem o direito de 

atendimento médico, odontológico e farmacêutico, mas isso não ocorre, haja vista 

que vivem em situações bem precárias como os autores deixaram bem claro, 

afetando muito o detento na sua recuperação, fazendo com que gere violências 

dentro dos presídios. 

Ao entrarem no principal problema do sistema que é a superlotação 

carcerária, demonstraram que é totalmente o contrário que a lei dispõe que deve o 

preso viver em uma estrutura com a lotação compatível e adequada. Mostrando que 
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a causa disso leva o preso que cometeu um crime leve conviver com aqueles que 

cometeram um ato totalmente grave, tendo esse contato acaba afetando na sua 

recuperação e podendo gerar um criminoso mais perigoso quando terminar de 

cumprir sua pena.  

Com base nisso, o art. 84º da lei da execução penal dispõe que o preso 

provisório deve ficar separado do condenado por sentença transitada em julgado, 

totalmente diferente do que ocorre na realidade.  

Os autores apontaram que é totalmente difícil se falar de ressocialização 

quando o sistema é totalmente falho na aplicação do artigo 83º da LEP, que aborda 

que o presidiário deve ter em suas dependências áreas destinadas a assistência, 

educação, trabalho, recreação e pratica esportiva, dificultando muito a vida do ex 

presidiário. 

O último ponto que citaram foi a assistência médica, higiene e a alimentação, 

considerando que muitos presídios vivem em condições de total falta de higiene, 

sem falar do ponto importante que é a assistência médica devida, acarretando no 

maior agravamento da doença do preso, sem contar na falta de alimentação, que é 

tratada de forma desigual tratando como preconceito e descriminação. 

Concluíram assim, que os tratamentos que os encarcerados vivem nos dias 

de hoje são indignos, não cumprindo com o que a lei de execução penal dispõe e 

com o princípio da dignidade da pessoa humana declarado em sua Constituição 

Federal.  

O artigo apontou o caso da ressocialização como uma dificuldade, já que o 

Estado não cumpre com a lei, isso acarreta mais ainda na saída do preso. Todos os 

pontos que os autores abordaram foram no sentido de tentar mostrar que o principal 

problema da superlotação que gerou todos esses outros problemas, vem do Estado 

que deve primeiramente cumprir com a legalidade, para poder assim solucionar os 

outros problemas evitando a reincidência, e combater a violência, tentando fazer 

com que a sociedade tenha uma vida justa e digna. 

Esse artigo citou qual seria a principal solução do sistema prisional brasileiro, 

que deve se levar em consideração essa mudança no Estado, que surge a partir 

desse descumprimento das leis, os outros problemas que os presídios sofrem hoje, 

mostraram detalhes de dentro do próprio presidio, as condições em que vivem e o 

tratamento contrário do que dispõe o princípio da dignidade da pessoa humana. 
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2.3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Os artigos analisados deixaram claro que o Estado não está cumprindo com o 

que está descrito na lei, ocasionando assim no problema que cresce cada vez mais, 

que é a superlotação carcerária, que gera outros problemas que o sistema prisional 

vem a enfrentar. 

O Estado como garantidor dos direitos e garantias fundamentais, deve ser o 

primeiro a cumprir o que determina a lei. Entretanto, não é o que vem acontecendo. 

Nota-se, de plano, uma superlotação exacerbada nas penitenciárias, com 

condições precárias de higiene, saúde, educação e trabalho.  

A ingerência do Estado, o descaso e a falta de investimento foram os gatilhos 

que dispararam a arma da desigualdade.  

Existem soluções para resolver tal celeuma, mas tais não são aplicadas. 

Temos, por exemplo, a obrigatoriedade de separação de presos provisórios de 

presos definitivos. Neste caso, a falta de estabelecimentos adequados impede o 

funcionamento da lei. 

A problemática, portanto, sempre gira em torno da ausência de investimento e 

da falta de cumprimento das determinações preceituados nas normas elaboradas 

pelo poder legislativo. 

Assim, as soluções sós serão efetivas com o cumprimento da legislação e 

maiores investimentos estruturais.   
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CAPÍTULO 3. DIMINUIÇÃO DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. 

 

O sistema punitivo tornou-se uma máquina de produzir a criminalidade, e não 

está nem perto de trazer uma paz social. Um sistema que humilha e controla os 

seres humanos, os deixando mais violentos, e mais voltado para a criminalidade. 

Esta realidade está bem longe de fazer com que o detento possa ter uma vida 

normal novamente, sem violência, sem criminalidade. A sociedade não possui uma 

chance de reintegração social, uma sociedade injusta e desigual. O governo não 

reintegra pelo contrário humilha e degrada. 

Aos presos que são colocados nesse ambiente superlotado, se vê em 

situações que não resta outra opção a não ser aderir aos hábitos criminosos, mesmo 

sendo ruim, garante sua sobrevivência dentro deste lugar.  

Notável que as grandes causas de rebeliões dentro dos presídios se dá por 

conta de o governo não cumprir com seu papel, dando todo suporte que deveria, 

deixando viver nessas condições precárias.  

Sendo assim, para poder tentar amenizar esse grande problema, é 

necessária uma mudança no sistema punitivo.  

Começando primeiramente com a obrigação que os Estados têm com os 

encarcerados, dar todos o que é seu por direito, não infringindo os direitos humanos, 

e dar condição de viver com dignidade. 

Direitos previsto no art. 5º da Magna Carta Federal, ou seja: direito à vida, a 

integridade física e moral, direito a propriedade material ou imaterial; liberdade de 

consciência, de convicção religiosa; instrução, acesso à cultura; assistência 

judiciaria; indenização por erro judiciário ou por prisão além do tempo fixado na 

sentença; sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e 

telefônicas; representação e de petição aos poderes públicos em defesa de direito 

ou contra abusos de autoridade; expedição de certidões requeridas as repartições 

administrativas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse 

pessoal; atividades relativas as ciências, as letras, as ates e a tecnologia. 

Para assim poder começar as mudanças na vida do encarcerado buscando 

uma diminuição da criminalidade e consequentemente da superlotação, o governo 

deve cumprir com todas as suas obrigações.  
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3.1 REINTEGRAÇÃO SOCIAL. 

 

A reintegração social realizada nos estabelecimentos prisionais, tem por 

finalidade a ressocialização do preso ao inserir o preso condenado ou o provisório 

na sociedade novamente, buscando dar continuidade em sua vida, de uma forma 

justa e digna, para não ter que voltar a criminalidade e retornar ao sistema 

carcerário. 

O governo não faz incentivos para que isso ocorra, em muitos 

estabelecimentos prisionais não tem auxilio para o preso quando for posto em 

liberdade novamente, isso fica apenas na teoria, pois na prática é raro ter, seja por 

falta de estrutura ou de profissionais adequados para realizar esse serviço. 

Nas palavras de Falconi (1998, p. 122), a reinserção social é 

“Um instituto do Direito Penal, que se insere no espaço próprio da Política 
Criminal (pós-cárcere), voltada para a reintrodução do ex-convicto no 
contexto social, visando a criar um modus vivendi entre este e a sociedade. 
Não é preciso que o reinserido se curve, apenas que aceite limitações 
mínimas, o mesmo se cobrando da sociedade em que ele reingressa. Daí 
em diante, espera-se a diminuição da reincidência e do preconceito, tanto 
de uma parte como de outra. Reitere-se: coexistência pacífica [...].” 

A reintegração é demorada, pois aborda várias etapas que o detento passará, 

mesmo se encontrando nesse estado, ele possui potencial a ser trabalhado para 

superar as dificuldades que o fizeram cometer o delito. 

O termo ressocialização como um modo de reformar, reeducar, reintegrar 

alguém que vivia em sociedade, mas que se desviou ao cometer uma ação 

reprovável por esta mesma sociedade. 

De acordo com Dotti (1998, p. 92) a ressocialização “é modificar o 

comportamento do preso, para que este seja harmônico com o comportamento 

socialmente aceito e não nocivo à sociedade”. 

Nestes termos, nota-se que o vocábulo - ressocializar - significa reformar, 

reeducar, reintegrar, tornar a socializar uma pessoa, colocá-la novamente ao 

convívio social por meio de políticas humanísticas, ou seja, tornar sociável, fazer 

com que o apenado aceite e se adapte aos moldes da sociedade, já que ele se 

desviou por meio de condutas que são reprováveis por ela (OLIVEIRA,1972, p. 964). 
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Pode-se dizer que a principal finalidade da ressocialização é tornar mais 

humano o “novo ambiente” do apenado no estabelecimento prisional, já que o 

ambiente carcerário, de acordo com as palavras de Bitencourt (2007, p. 87), “é um 

meio artificial, antinatural”. 

A lei de Lei de Execução Penal (LEP) brasileira, Lei n 7.210, de 11 de julho de 

1984, em seu primeiro artigo 1, a lei demonstra o objetivo de “Efetivar as disposições 

da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado”. A legislação tenta, de um lado, 

garantir a dignidade e a humanidade da execução da pena, tornando expressa a 

extensão de direitos constitucionais aos presos e internos, e, de outro, assegurar as 

condições para a sua reintegração social. No Art. 10 está disposto que “a assistência 

ao preso e ao internado como dever de o Estado objetiva prevenir o crime e orientar 

o retorno à convivência em sociedade, estendendo-se esta ao egresso. ” 

“Não se pode conseguir a reintegração social do sentenciado através do 
cumprimento da pena, entretanto se deve buscá-la apesar dela; ou seja, 
tornando menos precárias as condições de vida no cárcere, condições 
essas que dificultam o alcance dessa reintegração.”(Baratta, 2007, p. 2).  

 
Entendendo-se assim que, começando as mudanças dentro do próprio 

cárcere, consegue assim uma melhoria na reintegração social do condenado, 

proporcionando uma mudança de vida, onde o ex-detento entraria novamente na 

sociedade, porém com uma melhor aceitação no mercado de trabalho, e saindo 

dessa criminalidade, podendo ter uma nova chance de mudar sua vida, sem precisar 

ter que entrar no mundo do crime, porque não tem outra opção. 

 

3.2 DIMINUIÇÃO DOS PRESOS PROVISÓRIOS. 

Os presos provisórios que cometeram crimes sem gravidade muito deles, 

poderiam aguardar em liberdade, visto que muitos depois de serem julgados, sua 

pena é inferior ao tempo que passou em cárcere, fazendo assim com que acaba 

sendo absolvido, porém o tempo que passou preso que é superior sua pena, não é 

recuperado.  

Os presos provisórios devem ser mantidos longe dos condenados, mas não é 

isso que ocorre na realidade, pois colocados juntos aos outros detentos que 

cometeu crime considerado graves, os influência muito na recuperação do detento, 

pois ao invés de tentar mudar o preso mostrando que este caminho que percorreu 

foi errado, o ajuda a sair dessa situação mais agressivo e com uma mente de um 
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criminoso maior, pois conviveu com aqueles que passaram por várias situações de 

violência, que os ensina como ser um criminoso maior. 

Criando assim, um ambiente favorável a reincidência, na medida que o preso 

passa a ter convivência com os detentos de crimes maiores, e vivendo em 

condições desumanas.  

A saída dos presídios dos presos provisórios diminuiria uma grande 

quantidade de detentos que causa a superlotação, um dos maiores problemas do 

sistema penitenciário enfrentados no dia de hoje. 

É necessário reformar o sistema de Justiça para combater a lentidão da 

Justiça e permitir que os presos tenham acesso a formas adequadas de defesa, 

como a defensoria pública – nem todos os Estados contam com essa estrutura, que 

é ainda mais rara em presídios. Segundo um levantamento da Anadep (Associação 

Nacional de Defensores Públicos), faltam defensores públicos em 72% das 

comarcas do país. 

A falta de um defensor público diante de um réu sem condições financeiras. O 

Estado deve arcar com os custos para assim o acusado poder ter o direito de defesa 

na sua situação. 

A defensoria pública ajuda na fiscalização e nas condições de insalubridade, 

se há violência, tortura, facções e guerras. O defensor ajuda nas informações para o 

sistema de inteligência, mas também ajuda acalmar os internos.  

Essa falta de defensores públicos, só atrasa mais ainda o julgamento dos 

detentos, que enquanto não são julgados esperam presos, vivendo nessas 

condições. Em que muitos desses detentos nem passaria por essa situação se fosse 

julgado rapidamente, não passando por isso não geraria outros problemas que 

muitos detentos enfrentam. 

 

3.3 DIREITOS HUMANOS DOS PRESOS A SEREM CUMPRIDOS. 

Um grande direito do preso é a dignidade da pessoa humana, onde toda 

sociedade tem seus direitos fundamentados, tendo sua dignidade preservada e 

possuindo condições que assegure o respeito à dignidade a ter uma vida digna. 

Seus direitos humanos não são totalmente cumpridos, acarretando em 

situações degradantes. 

Em muitos casos presos vivendo numa superlotação, acarreta em outros 

problemas decorrentes, falta de comida, pois o governo não tem o suficiente para 
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suprir com as necessidades, falta de higiene, as estruturas das penitenciarias é 

totalmente antiga, podendo gerar em doenças dos detentos e acarretar em mortes.  

Decorrência dessas precariedades que o sistema penitenciário enfrenta, tem 

que haver uma mudança urgente, pois não podem viver o ser humano assim, é 

totalmente fora de seus direitos humanos. 

Segundo a doutrina de Odir Odilon Pinto da Silva e José Antônio Paganella 

Bochi, 

(...) o condenado ou internado possui direitos subjetivos que são direitos 
próprios a pessoa humana não atingidos pela sentença, além de direitos 
derivados de sua condição jurídica do condenado. Tais direitos implicam 
obrigações do Estado, como dever de manutenção, preservação da saúde, 
segurança pessoal, instrução, salário, garantia de assistência jurídica etc. 

 
Deve se proporcionar ao preso um ambiente ideal para sua reinserção social, 

pois tem agido de forma imprudente quanto a questão da violência aos direitos 

fundamentais dos presídios. Tais violações afronta a Constituição Federal, na 

medida que sua Carta Maior, em seu artigo 4º, II, assegura que o Brasil reger-se-á, 

em relações internacionais, pela prevalência dos direitos humanos, sendo a 

proteção a tais direitos verdadeiro imperativo constitucional. 

É fundamental que o pais adote urgentemente diante dessa situação, sob 

pena de tornar-se o que visa combate: um Estado arbitrário e pouco preocupado 

com os direitos humanos. 

Com base no artigo. 41 da LEP estabelecendo desde direitos elementares 

que devem ser assegurados aos que estão sob a responsabilidade do Estado, como 

direito à alimentação, vestuário, educação, instalações higiênicas, assistência 

médica, farmacêutica e odontológica; como direitos que tem por finalidade tornar a 

vida no cárcere tão igual quanto possível à vida em liberdade. Entre estes direitos 

estão a continuidade do exercício das atividades profissionais, artísticas e 

desportivas anteriores à prisão, desde que compatível; assistência social e religiosa; 

trabalho remunerado e previdência social, proporcionalidade entre o tempo de 

trabalho, de descanso e de recreação; visita do cônjuge, da companheira, de 

parentes e amigos em dias determinados, contato com o mundo exterior por meio de 

correspondência escrita, da leitura, e de outros meios de informação. 
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3.4 MUDANÇAS NO SISTEMA PRISIONAL 

 

A população carcerária só aumenta, e isso vai continuar acontecendo 

enquanto não se der conta do fim dessa política de encarceramento em massa, 

nenhuma medida condições de vagas, condições de presídios vai dar conta. 

A quantidade de presos não sentenciados, que a princípio são inocentes é enorme, 

o plano para uma mudança no sistema prisional é grande, começando por uma 

abertura de novas vagas, aumentar mais celas ou mais penitenciarias para abrigar 

os detentos. 

A gestão deve se melhorar em todos os sentidos desde a alimentação até os 

uniformes, educação tudo que o trabalho do preso seja intensificado para haver 

mudanças em seu futuro, estimular os detentos a quererem mudar de situações, 

após serem colocados em liberdade. 

Rever todos aqueles detentos que estão cumprindo penas indevidamente, e 

retirar, pois, isso também acarreta nessa lotação. 

O STF aprovou súmula que vai reduzir a superlotação carcerária, essa 

súmula vinculante aprova que os detentos que têm uma pena mais leve, não deve 

ser mantido em regime fechado, isso pode começar a tentar diminuir a lotação.  

Súmula Vinculante 56, que dirá: “A falta de vagas em estabelecimento 

prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se 

observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320”. 

Os presos que progride em regime não devem ficar em situações mais grave 

por falta de vagas no novo regime de condenação.  

No entanto, se não houver vagas para o detento cumprir sua pena, não deve 

colocá-lo em um regime mais gravoso. 

Enfim os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa 

humana serão respeitados, não é questão de querer ver réus condenados soltos, 

mais sim de poder deixar mais digno a vida das pessoas que cometem crimes e 

vivem em condições desumanas, no mínimo sabendo que a lei será cumprida a 

rigor, sem que as arbitrariedades dos julgadores contrariem a constituição.  

Foram aprovados pelo plenário do senado no dia 04/10/2017 um conjunto de 

alterações na Lei de execução penal (LEP), que pretende humanizar as condições 

carcerárias, reduzir a superlotação e rebeliões e incentivar o trabalho dos presos. 
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No caso dos crimes de drogas para consumo pessoal, caso seja aprovado na 

Câmara, prevê mudanças que permite que o traficante primário, sem envolvimento 

com facção criminosa, possa ter uma transação penal ou suspensão condicional do 

processo, prevendo também fianças para os crimes de drogas. 

Outra mudança é na audiência de julgamento que ocorra em até 30 dias do 

recebimento da denúncia. Caberá ao Conselho de Política sobre drogas e ao 

Conselho de Política Penitenciária, definir a quantidade de droga que pode ser 

considerada para uso pessoal ou não, essas alterações permitirá uma redução de 

penas desses pequenos traficantes.  

Um projeto prevê para a ressocialização dos presos, uma construção de 

oficinas de trabalho e espaços laborais, um estimulo para os detentos trabalharem 

dentro das penitenciárias, para melhorias da comida, e uma futura contratação dos 

presos ao terem sua liberdade, reduzindo assim as rebeliões.  

 

3.4.1 MODELO APAC 

 É evidente que a legislação tem por intuito não apenas punir o infrator, mas 

ressocializá-lo a fim de que ele não venha a reincidir no delito. No entanto, a 

ineficácia da aplicabilidade da pena no sistema penitenciário tem gerado efeitos 

devastadores que ultrapassam a sentença condenatória. Os crescentes aumentos 

no índice de reincidência criminal, bem como a superlotação do sistema 

penitenciário. Neste contexto, em que é inquestionável a necessidade da adoção de 

medidas alternativas no cumprimento da execução penal, a APAC É um modelo a 

ser pensado na recuperação dos detentos, tendo o governo um custo menor a 

gastar com cada um e ajudando em sua recuperação. 

Este modelo o condenado tem por prioridade trabalhar para se sustentar, 

recebendo tarefas para cuidar da cadeia, inclusive da segurança com base na 

confiança. 

No Brasil hoje existe em torno de 100 APACs, das quais algumas já funciona 

e outras estão em processo de implantação. Alguns países já aderiram essa forma 

de modelo de recuperação, dois quais são: Bulgária, Alemanha, Cingapura, Chile, 

Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra, México entre outros.  (MINAS GERAIS, 

Tribunal de Justiça, 2009). 

No ano de 1986 a APAC se filiou à Prison Fellowship International (PFI), 

órgão de consultoria da ONU, e após isso o método repercutiu em várias partes do 
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mundo. Neste compasso, o Tribunal de Justiça, na Cartilha “Projeto Novos Rumos 

na Execução Penal”, evidencia: 

Em 1986, a Apac se filiou a Prison Fellowship International - PFI, órgão 
consultivo da ONU para assuntos penitenciários. A partir dessa data, o 
Método passou a ser divulgado mundialmente por meio de congressos e 
seminários. Em 1991, foi publicado nos EUA um relatório afirmando que o 
Método Apac podia ser aplicado com sucesso em qualquer lugar do mundo. 
Enquanto isso, a BBC de Londres, após 45 dias de trabalhos e estreita 
convivência com os recuperandos do presídio Humaitá, lançou uma fita de 
vídeo posteriormente divulgada em diversos países do mundo, 
especialmente na Europa e Ásia. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 
GERAIS, 2009, p. 19). 

No Brasil a APAC da cidade de Itaúna de Minas Gerais, é um modelo de 

referência para todo o Brasil, pois tem um alto índice de recuperação dos detentos, o 

modelo traz a remuneração pelo desenvolvimento das atividades laborativas uma 

forma de estímulo e valorização, aumentando a autoestima do detento e ajudando 

em sua recuperação. A Cartilha Novos Rumos na Execução Penal, emitida pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (2009), traz que: 

O trabalho deve fazer parte do contexto e da proposta, mas não deve ser o 
único elemento fundamental, pois somente ele não é suficiente para 
recuperar o preso. Se não houver reciclagem de valores e melhora da 
autoestima, de modo que o cidadão que cumpre a pena se descubra, se 
conheça e enxergue seus méritos, nada terá sentido. (TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, 2009, p. 21). 

Cada regime tem sua forma de recuperação, o regime fechado o trabalho a 

ser praticado é o laborterápico, ou seja, tratamento de pessoas com enfermidade 

nervosas ou mentais pelo trabalho. No semiaberto é a busca da formação de mão 

de obra especializada, por meio de oficinas profissionalizantes, respeitando-se a 

habilidade de cada recuperando.  Já, no regime aberto, as atividades laborais têm 

por objetivo promover a inserção social do condenado no mundo extramuros. 

Essa falência enfrentada na administração do sistema penitenciário brasileiro 

é notável. Não obtendo um mínimo de dignidade para o cumprimento de sua pena. A 

Lei de Execução Penal é uma lei ineficaz, onde nem todos seus dispositivos é posto 

em prática e a ressocialização não é cumprida. 

O método Associação de Proteção e Assistência aos condenados (APAC), 

conforme relatado, é um auxiliador da justiça em modificar essa falta grande do 

Estado em cumprir com seu dever, auxiliando a justiça e a sociedade.  

Dando assim uma maior valorização da humana na recuperação dos presos, 

este método tem recuperado os cidadãos e restringindo violência fora e dentro dos 
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presídios, onde entram com uma outra visão de poder mudar aquilo que era, e ter 

uma nova vida, uma vida diferente e longe desse mundo que a sociedade hoje vive. 

Cumprindo assim, o caráter punitivo da pena e proporcionando uma 

reintegração social do sentenciado. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 O maior problema enfrentado pelo sistema penitenciário é a superlotação 

carcerária, partindo desse problema outros que gera dessa superlotação, desde falta 

de alimentos para os detentos como uma higienização precária nas penitenciaria, 

falta de suprimentos, vivendo em condições de estruturas antigas, falta de 

medicamentos, gerando assim maiores números de doenças, e consequentemente 

maior risco de mortes dentro dos presídios. 

Onde o Estado que têm como grande papel em suprir com as necessidades 

dos detentos e dar lhes condições de uma vida digna, com uma possível 

reintegração social, após colocados em liberdade, não vem cumprindo com seu 

dever.  

Trazendo grandes problemas que só tende a crescer cada vez mais, se não 

colocar uma solução breve neste caso. 

O presente estudo buscou demonstrar os meios de solução para este 

problema que vive os condenados no Brasil, mostrando que têm sim uma forma de 

mudar isso, e diminuir os crimes cometidos cada vez mais. 

Demonstrando que a solução parte do principal responsável que têm que 

começar com essas mudanças, o próprio Estado que não desempenha o seu papel 

imposto na legislação, começando a cumprir com o que é de seu dever, e fazendo 

algumas mudanças no sistema, pode o país começar a ser mais humano com os 

indivíduos que sofrem dentro desses presídios, pois não estão vivendo em 

condições humanas. 

Consequência que acarreta em muitos outros problemas, não só os detentos 

sofrem, mais a sociedade também, porque vivem em um mundo onde cresce cada 

vez mais os números de criminosos, não conseguindo viver mais em tranquilidade à 

população. 

Têm que lutar pelos seus direitos pois é dever do Estado em suprir com essas 

normas estabelecidas em Lei. 

Para a realização desse trabalho foi encontrado poucas dificuldades, pois 

haviam vários materiais disponibilizados.    
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