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RESUMO 
O Direito Penal está em constante evolução, envolto por um leque de transformações 
desencadeadas ao longo do processo histórico. Concomitantemente, tem-se os 
objetivos da pena, tangentes ao papel punitivo do Estado, em que advém a 
concretização do sistema penal. Por conseguinte, faz-se necessário um estudo sobre 
a relação do Direito Penal e a sociedade, a punição, a relação com os meios 
midiáticos, e por fim, apresentar os objetivos da pena no Direito Penal contemporâneo 
e elencar a realidade do sistema penal brasileiro.  
Palavras-chave: Pena; Princípios; Objetivos; Sistema penal; Sociedade      
 

Introdução 

 O Direito existe em razão da organização humana em sociedade. Existe, em 

verdade, uma relação de interdependência. De modo que a sociedade sobrevive com 

o Direito, e este existe em razão da sociedade. Com o Direito Penal, isso não é 

diferente. A própria edificação do Direito Penal e da pena fundamenta-se na existência 

da sociedade. Dessa forma, a sanção penal surge para punir pessoas que 

desrespeitam as regras jurídicas.  

 A pena possui complexas estruturas, atendendo a diversas finalidades, envolta 

em um rol de princípios e, para que possa ser efetiva, volta-se a fins que norteiam o 

próprio Direito Penal, desde os tempos remotos até a contemporaneidade.  

Todavia, quando o Estado se esquiva da responsabilidade de aplicar a pena 

com efetividade, isto é, voltada à concretização daqueles fins, institui o caos no próprio 

ordenamento jurídico.  

Seguidamente, e em decorrência do estado caótico do sistema penal, perde-se 

a própria concretude na aplicabilidade das leis, levando os objetivos da pena a serem 

quimeras, pois não podem ser alcançadas. O distanciamento desses objetivos da 

pena e a objetificação do homem (condenado), como um instrumento voltado a 

aplacar o ódio contra o crime, inviabiliza qualquer efetividade que se pretenda dar à 

pena.  

Destarte, surge a necessidade de visar novos objetivos para a pena no Direito 

Penal contemporâneo, elementos estruturantes que proporcionem uma aplicação 

diferenciada para a sanção penal dentro do sistema penal.  

Objetivos 



 

Tem-se como objetivo fomentar o debate acadêmico, e de forma crítica e analítica, 

propor medidas que visem restituir a efetividade dos objetivos da pena no Direito Penal 

contemporâneo. 

Metodologia 

Utiliza-se o método dedutivo, com estudo analítico acerca das teorias que discorrem 

sobre os objetivos gerais da pena, os seus fins retributivos e preventivos, para analisar 

criticamente o atual estado da aplicação da pena no sistema prisional brasileiro. Com 

objetivo exploratório, utiliza-se da pesquisa documental e bibliográfica. 

 

1 Os objetivos da pena do Direito Penal contemporâneo 

 O Direito Penal é complexo, a pena acompanha este entendimento, e para que 

tenha efetividade são necessários objetivos. Portanto, é importante ressaltar os 

principais pontos que norteiam os objetivos da pena no Direito Penal contemporâneo. 

1.1 Punir ou prevenir? 

 Um indivíduo que comete um crime é considerado pela sociedade como um 

membro doentio e merecedor de segregação, não sendo mais aceito o seu convívio 

com os demais, advindo o sentimento de medo e repúdio do delinquente. Desta forma, 

a primeira punição vem do cerne social, que é a exclusão, antes mesmo de o indivíduo 

receber sua sentença alegando se realmente foi culpado ou não pelo que 

supostamente cometeu. 

 Posteriormente, com a eventual condenação, o detento entra em um novo 

mundo, seu primeiro trauma adveio da exclusão social, seguidamente, viu sua 

liberdade ser cerceada, e ao adentrar o presídio observa um ambiente calamitoso, 

local que passará os próximos anos. O indivíduo recebe um número, não possui mais 

nome, ninguém o conhece, agora é apenas mais um elemento no rol de vários outros 

infratores, deixa de ser humano para se tornar um objeto de reestruturação do Estado. 

Este devolverá ao indivíduo um pouco do que cometeu, o rejeitando e retribuindo parte 

do seu crime.   

 Todavia, esta não é a verdadeira prevenção que a pena deve ter como 

finalidade, o Estado não pode usar um indivíduo como forma de repreensão, pois 

estará cometendo uma atrocidade, retribuindo um ato ilícito com outro ato violento. A 



 

verdadeira prevenção deve ser aquela pautada nos princípios constitucionais, visando 

o delinquente, independente do que tenha cometido, como alguém merecedor de 

respeito, assim como preceitua o princípio da dignidade da pessoa humana. Por 

conseguinte, é imprescindível o entendimento de que justiça não pode ser sinônimo 

de punição em sentido estrito, pois é cediço que o Estado não pune todos da mesma 

forma, com a mesma igualdade. 

Portanto, é de assaz necessidade que a pena deixe de ser usada como um 

castigo e uma forma de vingança, para ser usada como um meio de reprimir que o 

egresso (o indivíduo que cumpriu a sua pena e volta para a sociedade) volte a infringir 

(cometer outros crimes).  

1.2 A coerção social e a influência midiática na pena 

 Na instância que os objetivos supracitados são negligenciados e não são 

aplicados durante a execução da pena, vários são os problemas e complicações que 

surgem para o indivíduo e para a própria sociedade. 

Em primeira instância, tem-se o estigma social, em que um indivíduo fica 

marcado como o criminoso, sendo rotulado por aquilo que supostamente cometeu, 

antes mesmo de receber sua sentença. Alguém que possuía um nome e uma 

identidade, passa ser tratado com repulsa, seu novo nome é o ato que cometeu, 

ganhando uma nova identidade, da mesma forma que ocorre com a sua chegada ao 

presídio, conforme discorrido supra.  

Portanto, nasce a coerção social, ninguém busca entender a pessoa, buscar 

conhecer os detalhes intrínsecos, ao contrário, a sociedade se torna um rol de 

acusadores funcionais, que adquirem um leque de argumentos para extirpar a conduta 

e a imagem do suposto infrator. Os locais que este frequentava, em que anteriormente 

era visto como alguém honesto e “do bem”, agora é recebido com medo e 

desconfiança, por sentirem medo de que fará algo ao estabelecimento, por exemplo, 

furtar. Seu pré-julgamento já está estruturado, agora as pessoas o veem como o 

criminoso, e sua presunção de inocência foi banalizada. 

 Para complementar, a família do indivíduo também é tida como criminosa, afinal 

faz parte do cerne vivencial do “delinquente”. Os filhos que anteriormente, com 

parcimônia, brincavam com os vizinhos, agora são marginalizados por fazerem parte 

da família do “criminoso”. A esposa ou esposo que antes podia frequentar a mercearia 



 

do bairro com tranquilidade, agora é tratada(o) com indiferença, porque possui o 

convívio com aquele indivíduo “criminoso”. 

 Tais relatos demostram situações hipotéticas, aparentemente desconexas da 

realidade, afinal no século XXI, a era da informação e da justiça, não existe 

descriminações, todos são tratados com igualdade e dignidade, assim como preconiza 

a Carta Magna do país, essa que é inviolável e respeitada. Ledo engano, a sociedade 

usurpa da sua liberdade de expressão para condenar o indivíduo que foi acusado de 

um ato ilícito, antes mesmo de receber sua sentença, tendo a sua presunção de 

inocência vilipendiada, passando a ser o “criminoso”.  

Como brilhantemente alude Augusto Cury (2016, p.30), em sua obra “O médico 

da humanidade e a cura da corrupção”: “O pior juiz é o que prejulga sem conhecer o 

réu e os fatos. ”  

A sociedade torna-se o primeiro juiz, possuidor de acusações ferrenhas, 

prejulgando alguém pensante, um ser humano suscetível a erros, porém, não é 

importante os seus aspectos individuais, não é importante conhecer o réu e suas 

influências, suas dificuldades, seus traumas, muito menos importante é o 

conhecimento dos fatos. O rol social passa a ser um tribunal a céu aberto, e cada um 

sente-se autoridade para acusar o “criminoso”, este já está condenado pela 

sociedade, eis a coerção social. 

 Seguidamente, tem-se a influência da mídia, este importante meio de 

vinculação informacional, capaz de expandir informações importantíssimas e conectar 

a aldeia global em velocidades estratosféricas. Todavia, a mídia pode ter outra face 

atroz, um meio usado para influenciar as pessoas e vender um produto que seja 

favorável para determinados grupos. Uma das principais vítimas dessa tangente é a 

pena, consequentemente o Direito Penal, em virtude da espetacularização que a 

mídia proporciona com a acusação de um indivíduo, agravando ainda mais sua 

situação que por si só já era alarmante.  

 O ser humano que anteriormente já não podia mais sair da sua casa devido a 

coerção social, agora passa a receber uma especial atenção da mídia, algo que não 

lhe foi solicitado e poderá trazer graves consequências. Todavia, mesmo assim a 

mídia executa acusações ferrenhas, tornando o processo criminal um espetáculo 

público, trabalhando de forma parcial e levando ao conhecimento nacional algo que 



 

está em processo de amadurecimento e julgamento. Destarte, várias pessoas que 

nunca tiveram contato com o acusado passam a tecer críticas veementes clamando 

para que saia a condenação e que possa “pagar” por tudo que fez, intensificando o 

objetivo de ter a pena como uma retribuição. 

Seguidamente, no dia do seu julgamento o réu chega previamente culpado, em 

que milhões de pessoas clamam por sua condenação. E quando, eventualmente, 

recebe a sentença condenatória, esta se torna um grande espetáculo, a mídia embala 

que a justiça foi feita, mais um “criminoso” deixará de entorpecer a população.  

Vale salientar que a mídia é imprescindível ao meio social, leva a criticidade às 

pessoas, propaga a informação e permite que o mais humilde cidadão possa ter 

acesso ao mundo informacional, efetivando a liberdade de imprensa, um direito 

constitucional. A mazela encontra-se na desestruturação deste direito, invadindo a 

imagem do indivíduo que possui um processo criminal em tramitação, negligenciando 

a presunção de inocência e o condenado anteriormente da efetiva sentença.  

De forma ainda mais grave, a mídia reivindica a sua liberdade quando distribui 

informações viciadas e premeditadas, objetivando não o enriquecimento do 

conhecimento e a criticidade, e sim que a própria sociedade exerça julgamentos sobre 

o indivíduo que está sendo acusado. Desta forma, as pessoas tornar-se-ão manequins 

da mídia, prontos para vestirem as roupas que lhe são distribuídas, sem a análise 

crítica necessária. 

Metáforas à parte, a mídia deve servir como um meio de informação, tutelando 

a sua liberdade constitucional, buscando que a sociedade se torne mais crítica, mais 

pensativa, e não ferrenhos acusadores de processos que não possuem o mínimo 

conhecimento.  

1.3 A humanização e a reeducação 

Ao entendimento das problematizações supramencionadas, e com o objetivo 

de evita-las, é imprescindível a exteriorização de dois elementos essenciais, a 

humanização e a reeducação. A sociedade tem um papel fundamental na prevenção 

de novos delitos, de nada adianta riquíssimos textos legislativos objetivando tal fim se 

o próprio meio social não buscar a reintegração do indivíduo. 

Augusto Cury (2014), em seu livro “Felicidade roubada” apresenta um grande 

ensinamento, que as pessoas anseiam o perfume das flores, mas não querem sujar 



 

suas mãos para cultivá-las. Em um processo análogo está a sociedade em relação ao 

crime, as pessoas anseiam um mundo com menos violência, porém não buscam 

estabelecer condições de que esta realidade seja evitada.  

Como alude Luiz Eduardo Soares (2011, p,101), em seu livro “Justiça: 

pensando alto sobre violência, crime e castigo”: “(...) para mudar, a pessoa tem de 

valorizar a si mesma, o que só acontece se ela se sentir valorizada pelos outros. ” Eis 

a prevenção social, em um processo humanitário deve-se buscar a valorização do 

indivíduo que cometeu um crime. De forma alguma concordando com o fato em si, 

mas buscando respeitar a pessoa, dispondo de um tratamento digno, permitindo que 

a própria pessoa busque a valorização. 

 

2 A ressocialização 

O indivíduo que comete um crime possui possibilidades de serem trabalhadas 

para buscar a superação das problemáticas que o levaram a conduzir o delito, sendo 

neste ponto que a ressocialização reside. Como alude Luiz Regis Prado (2010, p.590): 

Proclama a Lei de Execução penal que a assistência ao preso e ao 
internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 
retorno a convivência em sociedade. [...] também ao egresso será 
prestada assistência, que consistira na orientação e apoio para 
reintegrá-lo a vida em liberdade, além da concessão, se necessário de 
alojamento e alimentação, em estabelecimento adequando, pelo prazo 
de dois meses (art. 25 LEP). 

 Por conseguinte, a ressocialização é o grande objetivo da pena no Direito Penal 

contemporâneo, estando tutelada pela própria Lei de Execução Penal. Preceituam 

Shecaira e Corrêa Junior (1995, p.44) que: 

Ressocializar é a efetiva reinserção social, a criação de mecanismos 
e condições para que o indivíduo retorne ao convívio social sem 
traumas ou seqüelas, para que possa viver uma vida normal. Sabendo 
que o estado não proporciona a reinserção social de nenhum recluso, 
o que possibilita o retorno à criminalidade, ou a reincidência criminal. 

Nesse mesmo ínterim, Santos (1995, p.193) afirma que a ressocialização “[...] 

é a reintegração do delinquente na sociedade, presumivelmente recuperado” e 

Albergaria (1996, p. 139) salienta que: 

[...] a ressocialização é um dos direitos fundamentais do preso e está 

vinculada ao welfare statate (estado de direito), que [...] se emprenha 

por assegurar o bem-estar material a todos os indivíduos, para ajuda-

los fisicamente, economicamente e socialmente. O delinquente, como 



 

indivíduo em situação difícil e como cidadão, tem direito à sua 

reincorporação social [...].  

 Portanto, a reintegração do indivíduo ao seu habitat deve ser o objetivo de 

qualquer sociedade organizada, pois está é a melhor forma de evitar que novos delitos 

venham a ocorrer. A melhor forma de ressocializar é dar uma segunda chance ao 

egresso (aquele que deixa o sistema carcerário), por exemplo, proporcionando um 

emprego para que tenha a oportunidade de recomeçar, sem a necessidade de 

procurar um albergue, como preceitua a Lei de Execução Penal. 

 A sociedade deve buscar nutrir um ambiente acolhedor para o egresso, não 

presumindo novos delitos em um ambiente de trabalho, por exemplo. E sim 

entendendo que se o indivíduo possui um local para trabalhar e obter uma fonte de 

renda, poderá alcançar uma boa qualidade de vida, não necessitando voltar ao crime 

para alcançar tal fim.  

Caso o indivíduo não consiga encontrar um local de trabalho e não receba a 

ajuda necessária do Estado, ele terá de buscar formas alternativas para fazer a 

manutenção da sua vivência, uma necessidade inerente a qualquer seu humano.  

 Seguidamente, é de assaz importância tutelar os direitos dos apenados, estes 

que serão os principais elementos proporcionadores da reeducação penal, permitindo 

que evoluam para o próximo passo, que é a ressocialização.  

O Direito Penal está envolto por um leque de garantias, todavia estas só 

poderão ser aplicadas com a presença de um sistema penal efetivo, onde o Estado 

busca a tutela dos princípios constitucionais. Desta forma, visando o indivíduo que 

cumpre uma pena como um aluno que necessita de ensinamentos e uma reeducação, 

podendo assim voltar ao convívio social.  

Para tal entendimento, faz-se necessário retratar brevemente a realidade do 

sistema penal brasileiro e apontar possíveis caminhos para se alcançar o efetivo 

cumprimento da pena. 

 

3 O sistema penal brasileiro 

 O Brasil é um país riquíssimo, todavia os recursos são erroneamente 

distribuídos e aplicados, e o sistema penal é uma vítima destas negligências. 

Conforme alude Zaffaroni (1991, p.246-247): “O sistema penal é uma estrutura de 



 

concretização de ações violentas dadas em resposta a uma conduta tida como 

insuportável pela sociedade em que esta foi perpetrada. ” 

 O presídio é apenas um membro de um vasto rol, e é neste local que muitas 

garantias tuteladas pela Constituição e pela Lei de Execução Penal são 

desrespeitadas, alguns exemplos são as péssimas condições de higiene e 

saneamento, a superlotação que se tornou uma triste realidade na história nacional, e 

as práticas de torturas. Estas também se tornaram uma realidade, ocorrendo entre os 

próprios membros ou ocasionadas pelos agentes penitenciários, buscando 

repreender rebeliões ou tentativas de fugas. Em um tom mais didático, tem-se o 

grande entendimento de Coelho (2003, p.1), destacando 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 super lotadas, 

de tal forma que, em não raros exemplos, o preso deve dormir 

sentado, enquanto outros revezam em pé. 

 Em virtude de tais condições degradantes, e como muito bem alude o autor 

supra, o sistema penal torna-se um conjunto lastimável para o indivíduo que está 

cumprindo sua pena, propagando a revolta com o próprio sistema. Destarte, o que 

deveria ensejar a reeducação do infrator, consequentemente, a sua reinserção ao 

cerne social, paradoxalmente influencia o detento a querer cometer outros delitos e 

poder descontar parte do que sofreu no presídio, mantendo a engrenagem da 

vingança e do próprio crime. 

 Ao entendimento de tais problemáticas, torna-se necessário buscar medidas 

que revertam este quadro vilipendiado, visando a aplicação das garantias 

constitucionais, consequentemente, o efetivo cumprimento da pena. Inicialmente, 

deve-se buscar a educação do apenado (aquele que está cumprindo a sanção penal), 

por exemplo, a continuação da educação básica, o incentivo a realização de um curso 

superior ou a de um curso técnico-profissionalizante. Consequentemente, buscar a 

sua valorização pessoal, ao entendimento que ele poderá dar continuidade aos 

estudos e planejar um futuro. 

 Seguidamente, faz-se necessário buscar o desenvolvimento de projetos para o 

apenado, incentivando o contato do indivíduo com a sociedade exterior, por exemplo, 

poder sair alguns dias do presídio para desenvolver projetos socioculturais. É 



 

imprescindível que o detento possa ter contato com pessoas externas ao cárcere, 

incentivando o seu crescimento e desenvolvimento. 

 

Resultados 

 Por meio da presente pesquisa, verifica-se que, o desenvolvimento da teoria 

da pena assenta-se em finalidades retributivas e preventivas – de prevenção geral e 

especial, em seus aspectos positivos e negativos.  

 Atualmente, enquanto construção teórica, as finalidades da pena apontadas 

como compatíveis com o Estado Democrático de Direito, consubstanciam verdadeiros 

ideais humanitários, que transformariam efetivamente a sociedade, a ponto de se 

vislumbrar, a longo e médio prazo, a imprescindibilidade da própria sanção penal.  

Todavia, inexiste aplicabilidade prática dessas finalidades. A pressão social, 

em grande parte explorada pela mídia, reflete-se na falta de vontade política, que por 

sua vez, indica uma política criminal nacional voltada ao estancamento de excessos 

e não à resolução de problemas.   

Visualiza-se, dessa forma, que a pena encontra diversas complicações na 

efetivação dos seus objetivos, pontos que devem ser reestruturados e corrigidos com 

o decorrer do tempo. Sendo de assaz necessidade reformular paulatinamente a pena, 

adquirindo a humanização na sua aplicação. 

 Entende-se que a melhor forma de alcançar estes fins é, em primeira instância, 

aplicar uma condenação justa ao indivíduo, visando a sua reeducação e consolidando 

a ressocialização. Seguidamente, durante o cumprimento da pena, buscar o 

tratamento digno do condenado, respeitando os limites de vagas dos presídios, e 

observando as condições de higiene e saneamento básico, tornado possível a efetiva 

estruturação do sistema penal. 

 

Conclusão 

 O Direito Penal vem passando por um longo processo evolutivo, algo inerente 

e que terá um infindável caminho, por conseguinte, a pena acompanha este ínterim. 

Em que há constantes modificações nas suas estruturas, entendimento, princípios e 

até mesmo objetivos, e cada ponto possui uma estrita influência no cerne social. 



 

 Ao entendimento de tais pontos, quando o Estado aplica erroneamente a 

sanção penal, e a sociedade marginaliza o delinquente, estrutura-se um caos sócio- 

jurídico. O grande objetivo da pena no Direito Penal contemporâneo se apresenta 

como uma utopia, um futuro distante do sistema penal brasileiro. 

Prementemente, acerca de tal realidade, é de assaz necessidade a reflexão 

dos Tratados Internacionais, do Código Penal, da Lei de Execução Penal e da própria 

Constituição Federal. É imprescindível buscar medidas que visem tutelar a efetivação 

do sistema penal, sua estruturação e concretude, concomitante, buscar a participação 

da sociedade para acompanhar o indivíduo e buscar sua reintegração ao convívio 

comum. Por fim, o Estado deve aplicar de forma efetiva a sanção penal, contribuindo 

para se alcançar os objetivos da pena, principalmente a ressocialização, destarte, 

alcançar-se-á o processo de consumação da justiça. 
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