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VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA NO SISTEMA 

PRISIONAL BRASILEIRO ANTE A AUSÊNCIA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL DO EGRESSO 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo a análise do princípio da dignidade humana no 

sistema prisional brasileiro ante a ausência de políticas públicas para a inclusão 

social do egresso. Diante da reiteração de notícias sobre a violação da dignidade 

humana do preso nas cadeias, assim como da discriminação que sofrem ao sair 

dela por tornarem-se estigmatizados por sua conduta criminosa torna-se importante 

um estudo aprofundado da matéria. É visível que os problemas de má estrutura, 

superlotação, opressão e insegurança nos presídios tornam o apenado ainda mais 

revoltado do que entrou, cabendo a este estudo observar quais aspectos precisam 

ser aprimorados para que a finalidade da pena seja reintegrar e não castigar.  

Pretende-se compreender com a presente pesquisa o impacto social da ausência ou 

deficiência de cuidados básicos dentro das penitenciárias no que tange a saúde, 

programas de ressocialização e adequação do espaço em que cumprem penas, 

bem como a insuficiência de políticas públicas quando o apenado é posto em 

liberdade. Neste sentido, se faz necessário analisar a existência dessas políticas na 

vida do egresso, os responsáveis por implantá-la, mantê-la e executá-la e qual a sua 

importância para reinserção do egresso à sociedade. Diante disso, serão analisados 

os efeitos produzidos por essa carência, dentre os quais a facilitação da volta para o 

crime.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho foi elaborado com o intuito de analisar a (não) aplicação 

do princípio da dignidade humana dentro das penitenciárias brasileiras devido às 

condições degradantes de estrutura do cárcere, bem como a importância de 

políticas públicas voltadas à ressocialização do egresso para que este, ao cumprir 



 
                                                                

sua pena, possa retornar ao convívio social ao invés de reincidir em condutas 

delituosas. 

Adiante será abordado o significado do princípio da dignidade humana e sua 

previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Também será analisada a aplicação 

deste princípio no contexto social e o quão importante é a preservação deste direito 

a todos indistintamente. 

 Também veremos qual é o perfil dos egressos brasileiros, a ineficácia do 

sistema prisional e a importância da ressocialização daqueles que cometeram 

crimes. 

 Por conseguinte temos talvez o ponto mais importante deste trabalho, que 

são as políticas públicas voltadas ao egresso sistema prisional que tem se mostrado 

frutíferas na recuperação e inserção destes no mercado de trabalho, bem como a 

necessidade de mais programas de assistência psicológica e social para a 

recuperação dos ex-detentos. 

 

OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral é compreender a relação entre o respeito à integridade 

física, mental e moral do preso, e a importância da implantação de políticas públicas 

para que o egresso sinta-se acolhido emocionalmente e financeiramente, 

demonstrando que o sistema prisional foi eficaz e atingiu seu objetivo, qual seja, a 

ressocialização. 

Os objetivos específicos são: 

 Compreender o que é o princípio da dignidade humana; 

 Analisar o conceito de egresso do sistema prisional; 

 Demonstrar o modo de tratamento nas penitenciarias; 

 Expor os motivos pelos quais devem ser respeitados e garantidos os direitos 

fundamentais; 

 Relatar a importância das políticas públicas para a efetiva concretização da 

ressocialização do egresso; 

 

 

 



 
                                                                

METODOLOGIA 

 

 A pesquisa neste trabalho foi realizada por meio de estudos doutrinários, 

legislativos, consulta em artigos visando uma compreensão conceitual do assunto. 

Com vistas a atingir uma conclusão real e específica do tema, o trabalho voltou-se 

ao levantamento e análise de dados nacionais sobre a inclusão do egresso do 

sistema penitenciário. 

 Os métodos utilizados foram: Fenomenológico e analítico, ao considerar a 

doutrina e os dados levantados, inicialmente privilegiando estudos teóricos e análise 

de documentos e textos, mas considerando-os ante a realidade social; e Dedutivo, 

no que se refere a compreensão da legislação aplicável, por partir de um valor 

universal e chegar ao conhecimento particular. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Dignidade da pessoa humana e o ordenamento jurídico brasileiro 

 

 Por ser extremamente abrangente, há uma grande dificuldade de se formular 

um conceito jurídico a respeito da dignidade da pessoa humana. Seu sentido foi 

sendo criado ao longo da história e, por isso, engloba diversas concepções e 

valores. 

Assim considerando, o tratamento e delimitação conceitual desse princípio 

levarão em consideração o objeto do presente trabalho que se volta ao egresso.  

 Assim, a violação ao princípio da dignidade humana pode ser verificada 

desde a aplicação das penas físicas mais cruéis para aqueles que desrespeitassem 

as leis estabelecidas pelo rei durante o século XVIII.  

 Desta forma, insta destacar que os infratores da época, como podemos citar o 

caso do famoso Damiens1, eram condenados à morte por estrangulamento, fogueira, 

                                                           
1
“[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão publicamente diante da porta 

principal da Igreja de Paris [aonde devia ser] levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, 
carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na praça de 
Grève, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas 
das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo 
de enxofre e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche 
em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado 
por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas 



 
                                                                

esquartejamento dentre outras tantas penas desumanas, todas elas praticadas em 

público, pois diferentemente de hoje, tinha como finalidade demonstrar o poderio do 

rei sobre o povo.  

 No entanto, com o passar dos anos e advento da Constituição Federal de 

1988 foi adotado como base de todos os outros princípios o da dignidade humana 

que, segundo Ingo Wolfgang Sarlet é: 

 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecido em 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 assegurem 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 co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a 
rede da vida.

2
 

  

 Assim, podemos considerar a dignidade da pessoa humana como o eixo que 

conduz o Estado e que, pela vontade deste, não pode ser destruída.  

 

 Ineficácia do sistema prisional 

 

 A Lei de Execução Penal bem como a Constituição Federal de 1988 dispõem 

que o tratamento destinado ao preso deve ser voltado para a reeducação e 

reinserção deste em sociedade. O sistema penal também foi criado com o intuito de 

reabilitar o apenado ao convício social, contudo, precisa-se discutir melhor a respeito 

dessa incoerência que inclui por meio da exclusão. 

 Desta forma, não existem recursos adequados aos internos perante as 

estruturas penitenciárias da qual temos hoje. Como sabemos, há a disseminação de 

doenças entre os internos, uso de drogas, alimentação precária, abusos sexuais, 

esgotos mal planejados, superlotação das celas, ou seja, todos os direitos básicos 

que dizem respeito à dignidade da pessoa humana parecem não englobar aqueles 

que estão atrás das grades. 

                                                                                                                                                                                     
lançadas ao vento.” (FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 37. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2009, p. 9.). 
2
 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2005, p. 67. 



 
                                                                

 De acordo com artigo do Instituto Avante Brasil, o então ministro Joaquim 

Barbosa em visita ao presídio central de Porto Alegre, no dia 17 de março deste ano, 

fez o seguinte relato: 

 

[...] aqui se aniquila a dignidade das pessoas. Com certeza o preso não sai 
recuperado. Em alguns casos, vai sair daqui muito pior do que entrou, 
enraivecido, brutalizado. Mas não há nada novo. As condições que pude 
presenciar aqui são as mesmas que podemos encontrar em todo o país. 
Este presídio segue um padrão daquilo que não deveria ocorrer. A 
dignidade das pessoas encarceradas foi aniquilada. Submeter seres 
humanos a condições de vida como essas que temos aqui é prova de falta 
de civilidade nacional. É o padrão seguido no Brasil inteiro. As pessoas 
passam anos no exercício de cargos públicos e não tomam conhecimento 
pessoal, empírico, de certas situações. Isso faz parte da nossa cultura 
papelórica, livresca

3
. 

 

 Assim, a finalidade do sistema penitenciário tem se mostrado ineficaz, vez 

que tem se tornado cada dia mais um local de horror, de aniquilamento, onde não se 

dorme sossegado e não se confia em ninguém. 

 Desta feita, notamos que as condições vivenciadas pelos apenados não 

ensejam nenhum tipo de benefício, pelo contrário, os tornam mais agressivos e sem 

expectativa de uma vida digna. Assim, o caráter corretivo e ressocializador da pena 

não é alcançado, prova esta os altos índices de reincidência que de acordo com o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é de aproximadamente 70%. 4 

 

Conceito de políticas públicas 

 

 Muito se ouve falar a respeito de políticas públicas, que possuem 

aplicabilidade em diversas áreas sociais com o intuito de colaborar, de alguma 

forma, para o desenvolvimento dos cidadãos e de projetos que visam melhorar os 

pontos precários da sociedade. 

 Para tanto, devemos apresentar o conceito de políticas públicas que na visão 

de Fernando Aith “é a atividade estatal de elaboração, planejamento, execução e 

                                                           
3
BOTELHO, Flávia Mestriner. Presídios e a teoria da dupla moral. Instituto avante Brasil. São Paulo, 

19 mar. 2014. Disponível em: <http://institutoavantebrasil.com.br/presidios-e-a-teoria-da-dupla-
moral/>. Acesso em: 23 mar. 2014. 
4
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Direitos humanos: ressocialização de presos e combate 

à reincidência. 23 nov. 2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116383>. Acesso em: 24 mar. 
2014. 

http://institutoavantebrasil.com.br/presidios-e-a-teoria-da-dupla-moral/
http://institutoavantebrasil.com.br/presidios-e-a-teoria-da-dupla-moral/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116383


 
                                                                

financiamento de ações voltadas à consolidação do Estado Democrático de Direito à 

promoção e proteção dos direitos humanos”.5 

 Dessa forma, temos que tais políticas são de suma importância em nosso 

ordenamento, já que se trata de elemento para aplicação dos direitos fundamentais 

e podem ser divididas em política de Estado e de Governo. 

 Assim, temos que a política de Estado é voltada a organizá-lo, para que ele 

tenha as bases estruturais mínimas de promoção e proteção dos direitos humanos. 

Por outro lado, as políticas de governo se utilizam dessas bases estruturais já 

consolidadas para promoverem ações pontuais de proteção e promoção aos direitos 

humanos expressos em nossa Magna Carta. 

 Sejam de Estado ou governo, todas, sem exceção, estão sujeitas às regras 

definidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem como devem ter como finalidade 

o interesse público e a promoção e proteção dos direitos humanos. 

  

 Políticas públicas voltadas ao egresso e sua importância 

 

 Em primeiro lugar, percebe-se uma grande falha no que diz respeito às 

políticas públicas em relação ao sistema prisional brasileiro, já que o Estado sequer 

proporciona ambientes adequados para o cumprimento da pena. É impossível 

recuperar um detento que passa anos num lugar degradante, sem a mínima 

dignidade para viver. Por isso, é necessário que o Estado comece pela adequação 

do espaço em que a pena será cumprida. 

 Como exemplo de norma que promove o suporte para o indivíduo que 

cumpriu sua pena e é posto em liberdade temos o Decreto nº 55.126, de 7 de 

dezembro de 2009 6 na qual instituiu o programa chamado Pró-Egresso, de inserção 

do egresso do sistema penitenciário no mercado de trabalho.  

 O Decreto dispõe em seu artigo 3º que as ações são realizadas entre a 

Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho e a Secretaria da Administração 

Penitenciária sendo que, dentre outras providências, tem por finalidade desenvolver 

                                                           
5
AITH, Fernando. Políticas públicas de Estado e de governo: instrumentos de consolidação do estado 

democrático de direito e de promoção e proteção dos direitos humanos. In: BUCCI, Maria Paula 
Dallari (Org.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 
232. 
6
 BRASIL. Decreto n. 55.126 de 7 de dezembro de 2009. Disponível em: 

<http://www.corregedoria.sp.gov.br/adm/conteudo/Decreto%2055.126,%20de%2007.12.2009.htm>. 
Acesso em: 12 abr. 2014. 

http://www.corregedoria.sp.gov.br/adm/conteudo/Decreto%2055.126,%20de%2007.12.2009.htm


 
                                                                

a capacitação em cursos e atividades de qualificação social e profissional, colocação 

do egresso no mercado de trabalho e seu acompanhamento pedagógico e 

psicossocial. 

 Cabe citar como um exemplo de método eficaz na reintegração do preso as 

APACs (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) que são 

responsáveis por índices de reincidência criminal entre 8% a 15%, muito inferiores 

aos mais de 70% em relação aos demais detentos7; metodologia esta que tem sido 

recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça.  

 Nessas unidades, é aplicada uma metodologia que se apoia em 12 pilares, 

podendo citar a “participação da família e da comunidade, a valorização do ser 

humano, o incentivo à espiritualidade, a colaboração entre detentos e o trabalho”. 8 

 Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, na qual opera como parceira do 

Poder Judiciário e do Executivo na execução penal e na administração das penas 

privativas de liberdade, no regime fechado, no semiaberto e no aberto. “Seu foco 

está na recuperação do preso, na proteção da sociedade, no socorro à vítima e na 

promoção da Justiça.” 9 

 Outra possibilidade é a parceria da Administração pública com empresas 

particulares que necessitem de mão-de-obra para que, assim, o egresso seja 

inserido no mercado de trabalho. Seria viável que o governo fornecesse um subsídio 

às empresas para cada empregado egresso do sistema prisional contratado, como 

uma forma de incentivo e segurança aos particulares, haja vista que desta forma 

todos sairiam beneficiados. 

 A exemplo disso temos o programa Começar de Novo, criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça que “visa à sensibilização de órgãos públicos e da sociedade 

civil para que forneçam postos de trabalho e cursos de capacitação profissional para 

presos e egressos do sistema carcerário. O objetivo do programa é promover a 

cidadania e consequentemente reduzir a reincidência de crimes”.10 

                                                           
7
VASCONCELLOS, Jorge. CNJ recomenda expansão das APACs para a redução da reincidência 

criminal no país. Agência CNJ de Notícias. 15 abr. 2014. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28296-cnj-recomenda-expansao-das-apacs-para-a-reducao-da-
reincidencia-criminal-no-pais>. Acesso em: 15 abr. 2014. 
8
 Ibidem. 

9
 Ibidem. 

10
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Começar de novo. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistema-carcerario-e-execucao-penal>. Acesso em: 15 
mar. 2014. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28296-cnj-recomenda-expansao-das-apacs-para-a-reducao-da-reincidencia-criminal-no-pais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28296-cnj-recomenda-expansao-das-apacs-para-a-reducao-da-reincidencia-criminal-no-pais
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistema-carcerario-e-execucao-penal


 
                                                                

 Desta forma, podemos definir as ações de reintegração social como um 

conjunto de intervenções sociais com a finalidade de aproximação entre Estado, 

particulares, sociedade e beneficiários (egressos), visando reduzir os estigmas 

causados pelo tempo em que o indivíduo ficou encarcerado. 

  

RESULTADOS 

 

 Com a aplicação de tais políticas na sociedade, tem se verificado uma maior 

recuperação dos egressos do sistema prisional. Aqueles que são beneficiados com 

a participação neste programas mostram uma melhoria de vida e expectativa de um 

futuro mais feliz e sem a necessidade da prática de crimes para se manter. 

 Tomando como exemplo um resultado positivo da implantação destas 

políticas, nas APACs os próprios condenados detêm as chaves das unidades; não 

há policiamento e nem segurança. Segundo o juiz Rezende e Santos “o método é 

desenvolvido há mais de quarenta anos e nunca houve um caso de grave violência 

no interior de suas unidades, nunca houve um homicídio e jamais ocorreu motim ou 

rebelião”. Também ressalta que a manutenção destes centros é três vezes inferior 

ao custo do sistema comum. 

 Dessa forma, com a integração Estado-sociedade, as empresas teriam o 

benefício da mão-de-obra; os egressos teriam um salário para se manter e ter 

naquilo uma fonte de esperança sem a necessidade de voltar para o crime; a 

Administração Pública pouparia gastos com o detento, já que a tendência é que o 

indivíduo não retorne para o crime podendo, desta forma, reverter as verbas gastas 

na prisão para o aperfeiçoamento da cultura e educação do país; e por fim, a 

sociedade teria a diminuição da violência, fator que como já exposto tem se 

apresentado de forma assustadora. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Inicialmente temos que o princípio da dignidade da pessoa humana é a base 

do nosso ordenamento jurídico, já que ganhou forças com o advento da Constituição 

Federal de 1988 garantindo, a todos indistintamente, as condições mínimas 

necessária para uma vida saudável mediante o devido respeito aos demais 

indivíduos da sociedade. 



 
                                                                

 Assim, podemos considerar a dignidade da pessoa humana como o eixo que 

conduz o Estado e que, pela vontade deste, não pode ser destruída 

 Também é evidente que tal princípio deve ser aplicado não só pelo Estado, 

mas também pelos indivíduos que por ele querem ser resguardados. 

 Ao contrário do que acontece, o grande desafio é preparar o delinquente, 

tanto de maneira psicológica como educacional e laboral, para o seu retorno ao 

convívio social, vez que ao ser liberto, será vítima de preconceitos sociais que 

dificultarão seu relacionamento com o mundo externo. E como sabemos, a falta de 

oportunidades os levarão novamente ao crime. 

 Para sanar essa carência de oportunidades eis o grande objetivo das políticas 

públicas. Estas devem ser implantadas visando garantir a estabilidade social e 

eliminar ou amenizar os problemas nela existentes, advindos da própria formação da 

sociedade.  

 O convívio no complexo carcerário traz muitas consequências negativas ao 

indivíduo que lá esteve. Dessa forma, a reinserção desse indivíduo passa pela 

priorização e zelo dos direitos a ele inerente. 

 Em primeiro lugar, percebe-se uma grande falha no que diz respeito às 

políticas públicas em relação ao sistema prisional brasileiro, já que o Estado sequer 

proporciona ambientes adequados para o cumprimento da pena. É impossível 

recuperar um detento que passa anos num lugar degradante, sem a mínima 

dignidade para viver.   

 Apesar de o Estado ter o dever de promover a criação, manutenção e 

execução dessas políticas cabe também às empresas particulares bem como a 

sociedade o compromisso de apoiar e participar desses programas assistenciais 

como garantia do equilíbrio social e benefício ao egresso. 

 A implantação de políticas públicas é a ideia primordial para a inclusão social 

do ex-detento. Esse ponto, talvez, seja o mais difícil de ser aplicado se não houver 

programas de incentivo para que o setor privado aceite o ex-detento e lhe dê uma 

oportunidade. 

 Neste sentido, concluímos que as políticas públicas voltadas ao egresso têm 

a importância de ampliar a efetivação dos direitos previstos na Lei de Execução 

Penal. No entanto, estes programas devem estar inclusos nas prioridades do 

Estado, devendo este criar condições para manutenção e execução dos mesmos, 

ressaltando que também é dever da sociedade, seja através de cada indivíduo ou de 



 
                                                                

empresas colaborar para que essas políticas sejam postas em prática, já que a 

convivência social harmoniosa é de interesse de todos. 
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