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RESUMO 
 
 

PANORAMA DA SITUAÇÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA: A 

(IN)OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO VI DO PACTO DE SAN JOSÉ 

DA COSTA RICA 

 
 

AUTOR: Germano Londero Zenkner 
ORIENTADORA: Ângela Araújo Espíndola 

 
 

Apresenta-se um estudo sobre o sistema carcerário brasileiro, seus dados e 
estatísticas, de modo a tornar possível concluir sobre a observância ou não do 
Estado brasileiro ao exposto no Artigo 5º, IV do Pacto de San José da Costa 
Rica, que versa sobre a função essencial da pena como sendo a efetiva 
reinserção social do condenado. A pesquisa é feita por meio de livros, artigos 
científicos, jurisprudências, pactos e tratados internacionais e pesquisas de 
órgãos governamentais e não-governamentais, buscando, através destes 
materiais, alcançar uma imagem clara do sistema carcerário do Brasil. A 
metodologia usada é a derivada dos estudos de Giorgio Agamben, a 
paradigmática. Os resultados e dados obtidos indicam para a inobservância dos 
referidos artigo e inciso do Pacto de San José da Costa Rica, seguindo na 
mesma linha as informações e teses doutrinárias. Porém impõe-se necessários 
novos levantamentos de dados e novas pesquisas sobre o assunto, de modo a 
tornar a conclusão mais firme e segura. 
 
 

Palavras-chave: Sistema Carcerário. Direitos Humanos. Pacto de San José. 
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ABSTRACT 
 
 

OUTLOOK OF THE PRISON SITUATION IN BRAZIL: THE 
OBSERVANCE OR NOT OF THE SAN JOSÉ PACT’S 5º ARTICLE, 

SUBSECTION VI 
 
 

AUTHOR: Germano Londero Zenkner 
ADVISOR: Ângela Araújo Espíndola 

 
 

A study on the brazilian prison system is presented, its data and statistics, in 
order to make it possible to conclude on the observance or not of the Brazilian 
State as set forth in Article 5, IV of the Pact of San José, Costa Rica, which deals 
with the essential function of the sentence as the effective social reintegration of 
the convicted person. The research is carried out through books, scientific 
articles, jurisprudence, international treaties and pacts, and research by 
governmental and non-governmental agencies, seeking, through these materials, 
to achieve a clear idea of Brazil's prison system. The methodology applied is 
derived from the paradigmatic Giorgio Agamben studies. The results and data 
obtained indicate that the article and section of the Pact of San José of Costa 
Rica were not observed, following the same line of information and doctrinal 
theses. However, further data collection and further research on the subject is 
needed to make the conclusion safer. 

 
 

Keywords: Prision System. Human and Civil Rights. San José Pact. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que se segue tratará do Pacto de San José da Costa Rica – 

também conhecido como Convenção Interamericana de Direitos Humanos, mas 

não somente: o Pacto será analisado em parte específica e sob a ótica do 

sistema carcerário e criminal brasileiro e sua capacidade, ou não, de reintegrar 

um detendo socialmente (sendo isto, de acordo com o Pacto, a função essencial 

da pena privativa de liberdade) através dos mecanismos que o Estado tem em 

suas mãos, como a assistência social e econômica, por exemplo. 

Este tema – tratados internacionais de direitos humanos com relação com 

o ordenamento jurídico do Brasil, e também com seu sistema prisional e de 

reintegração social, é de basilar importância para o mundo acadêmico das 

Relações Internacionais e do Direito. Com ele, se pode tratar de assuntos 

específicos e distintos, mas que interagem entre si de forma decisiva para a 

garantia de direitos humanos, um assunto de importância inegável para o efetivo 

e humano funcionamento do país, e para a garantia da dignidade das pessoas. 

Após esta breve apresentação ao tema, far-se-á, agora, uma exposição dos 

aspectos metodológicos e técnicos do trabalho. 

Um dos grandes problemas do Brasil – inclusive de muitos outros países, 

principalmente aqueles que se encontram em situação econômica e social 

semelhante à brasileira, é a insegurança social, decorrente da criminalidade. O 

Estado brasileiro é um dos que mais prende no mundo, porém, ao contrário do 

que se espera, as pessoas continuam se sentindo inseguras, e o sistema parece 

ter dificuldade de reintegrar o outrora apenado de forme efetiva novamente na 

sociedade. 

O problema da pesquisa a ser desenvolvida, gira em torno do parágrafo 

anterior e, de alguma forma, tenta responder se o Estado ressocializa de uma 

forma minimamente efetiva, ou não, como se segue: “Em que medida o Estado 

brasileiro, por meio do seu sistema prisional, observa ou não observa o Pacto de 

San José da Costa Rica, no que tange ao exposto no artigo 5º, inciso VI do 

mesmo”? 

Serão trazidos, e, no decorrer do estudo, analisados dados de agências 

do governo, de CPIs, etc., conceitos de autores como Alessandro Baratta e 
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Foucault, informações doutrinárias de autores como Flávia Piovesan, e, 

inclusive, decisões jurisprudências de cortes superiores que contribuirão para o 

esclarecimento do problema proposto. 

A hipótese lançada pelo autor, delimita-se da seguinte forma: “Pela 

verificação dos dados, do arcabouço teórico do direito brasileiro e também do 

Pacto de San José da Costa Rica, será possível analisar que o Estado brasileiro 

inobserva o exposto no artigo 5º, inciso VI do Pacto em questão e, por 

consequência, descumpre com a função essencial da pena privativa de liberdade 

ali firmada”. 

Desse modo, pode-se dizer que o objetivo central do estudo que se segue 

é a resposta mais clara e firme possível, do problema proposto – e com isso, a 

confirmação ou refutação da hipótese lançada. De modo a atingir tal objetivo, 

buscar-se-á cumprir objetivos específicos antes, para que com a resposta deles, 

possa-se melhor chegar ao central. Cada capítulo do trabalho detêm um objetivo 

específico. 

O capítulo 1 tem por objetivo analisar brevemente, a fim de 

contextualização, outros tratados internacionais que abordem a questão 

referente aos direitos humanos aplicáveis ao sistema carcerário, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações 

Unidas, de 1948, e o Pacto de Direitos Civis e Políticos, de 1966; fazer uma 

descrição do Pacto analisado, sua origem histórica e no que constituem-se os 

instrumentos de controle e julgamento que tal Pacto prevê, como as Comissão 

e Corte Interamericana de Direitos Humanos, e as condições para um particular 

acessar legitimamente estes órgãos; estudar a sua inserção dentro do 

ordenamento jurídico pátrio através das diversas correntes existentes na 

doutrina e dentro do próprio Supremo Tribunal Federal - STF; e, por fim, estudar 

as disposições que tratem da figura do apenado no presente acordo, alguma, 

inclusive, além da prevista no artigo 5º, VI, para que o estudo não se restrinja a 

esta análise sem, ao menos brevemente, pontuar sobre dispositivos próximos. 

O capítulo 2, por sua vez, trata mais profundamente da questão jurídico-

penal em si – ou seja, traz dados diversos, de diferentes órgãos de pesquisa, 

inclusive CPI da Câmara dos Deputados, números de encarceramento e etc., 

buscando, assim, deixar o leitor a par da situação na qual o sistema punitivo 
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estatal brasileiro está inserido; estuda, especificamente, os números e dados da 

reincidência legal brasileira – e também, distingue a diferença entre as 

reincidências existentes dentro do direito, de modo a interessar para os fins aqui 

propostos, apenas a legal; e por fim, verificar a observância ou não do Pacto, por 

parte do Estado, no quesito específico analisado e estudado. 

O trabalho, assim, divide-se em dois capítulos. Estes, por sua vez, se 

subdividem em mais dois subcapítulos, conferindo ao trabalho a seguinte 

estrutura: capítulo 1, subcapítulo 1.1 e subcapítulo 1.2 (este subdivide-se em 

1.2.1); capítulo 2, subcapítulo 2.1 e subcapítulo 2.2; além de sua introdução e 

conclusão. 

A metodologia de pesquisa utilizada é paradigmática, de Giorgio 

Agamben, filósofo italiano. O método busca a análise de paradigmas humanos 

e/ou sociais como padrões históricos de acontecimentos, de modo a tornar 

inteligível a análise de um contexto maior de acontecimentos. O trabalho é uma 

revisão bibliográfica – serão analisados diversos livros, artigos e trabalhos de 

diversos autores e autoras que estudaram o assunto, desde os clássicos, como 

“Vigiar e Punir”, de Michel Foucault, até os mais recentes e menos impactantes, 

porém relevantes e úteis para o fim aqui proposto.  
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1 OS TRATADOS SOBRE DIREITOS HUMANOS: ENFOQUE NO PACTO DE 

SAN JOSÉ DA COISA RICA 

 

O presente capítulo visa análise do Pacto de San José da Costa Rica, ou 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos, como também é conhecido. 

Mais precisamente, a análise ocorrerá a partir de um recorte bem específico do 

referido Pacto – o que trata dos direitos dos apenados, com enfoque ainda maior 

no direito de todo apenado de ter um processo de reinserção social eficiente, de 

modo que o Estado cumpra adequadamente esta função essencial da pena 

restritiva de liberdade. 

Porém, antes de adentrar no Pacto e suas respectivas previsões, faz-se 

útil uma rápida análise – a fim de contextualização e comparação que pode 

auxiliar o entendimento do leitor - de outros tratados internacionais que versem 

sobre o mesmo tema, também de modo a ressaltar a sua relevância.   

Apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 

adotada pelas Nações Unidas neste mesmo ano, não tratar especificamente da 

função essencial de ressocialização da pena (mas sim trazer uma gama de 

direitos aplicáveis às pessoas privadas de sua liberdade por sentença penal 

condenatória), faz-se útil uma breve análise devido à importância histórica que 

carrega consigo. 

Já em seu artigo 5º, ela apresenta o primeiro direito diretamente aplicável 

sobre a questão da pena punitiva: “ninguém será submetido a [...] pena ou 

tratamento cruel, degradante ou desumano”. Isto já deixa, de certa forma, em 

evidência a necessidade de proteção ao apenado e de mínimas garantias a ele. 

Vale a rápida menção ao Pacto Internacional dos Direito Civis e Políticos 

que, em seu artigo 10º, III, corrobora com o Pacto de San José da Costa Rica na 

questão da função essencial da pena - como será melhor visto no decorrer do 

trabalho, expondo que “o regime penitenciário consistirá em um tratamento cujo 

objetivo principal seja a reforma e reabilitação moral dos prisioneiros”.  

Nota-se, com o acima mostrado, que há tratados internacionais de 

relevância histórica que exigem o cumprimento da função de ressocialização dos 

presos através de uma bem-sucedida reforma moral dos mesmos, além de 

direitos à dignidade, estes apresentando-se por meio da proibição de penas 
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degradantes ou cruéis. A partir de agora, se dará enfoque ao Pacto de San José 

da Costa Rica, na parte onde há diretrizes sobre este tema, e em uma possível 

violação do Estado brasileiro. 

 

1.1 O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA E A SUA INSERÇÃO NO 

ORDENAMENTO PÁTRIO 

 

Por conta das previsões e especificações a respeito do sistema carcerário 

e penal, e também, por conta das especificações mais genéricas que são 

aplicáveis ao tema, o Pacto de San José da Costa Rica é um dos objetos de 

estudo deste trabalho. Aprovado em 1969, na conferência especializada sobre 

direitos humanos, realizada em San José, na Costa Rica, a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos entrou em vigor em 1978. Antes de entrar-

se de vez na questão do dispositivo especificamente aqui estudado, serão feitas 

análises do Pacto de modo a facilitar o entendimento do leitor e elucida-lo.  

O Pacto surge em uma nova ótica internacional na questão dos direitos 

humanos e sua difusão global. Ele vem a reforçar a ideia de que, segundo 

Piovesan (2013, p. 67)  

 

[...] agora os seres humanos – como pessoas individuais têm direitos 
sob o plano internacional e, caso estes sejam negados, o Estado 
violador será responsabilizado dentro da comunidade internacional. Ou 
seja, a questão dos direitos humanos reforça a ideia de limites à 
soberania estatal, sendo esta relativizada e o Estado punido, em caso 
de descumprimento de algum dever – principalmente quando as 
instituições nacionais se mostrarem omissas ou falhas na tarefa de 
proteger direitos humanos. 

 

Segue a autora que, com tudo isso,  

 

[...] é relevante esclarecer que tal sistema de proteção internacional 
dos direitos humanos funciona como uma “garantia adicional de 
proteção”: a) parâmetro protetivo mínimo a ser observado pelos 
Estados, propiciando avanços e evitando retrocessos no sistema 
nacional de direitos humanos; e b) instância de proteção dos direitos 
humanos, quando as instituições nacionais se mostram falhas ou 
omissas no dever de proteção desses direitos. 

 

Como se verá no trabalho, é exatamente esse papel que tem a 

Organização dos Estados Americanos, por meio das Corte e Comissão de 



13 
 

 
 

 

Direitos Humanos. Em seguida serão melhor explicadas por Piovesan (2013, p. 

67): 

 

Com efeito, se, no exercício de sua soberania, os Estados aceitam as 
obrigações jurídicas decorrentes dos tratados de direitos humanos, 
passam então a se submeter à autoridade das instituições 
internacionais, no que se refere à tutela e fiscalização desses direitos 
em seu território. 

 

O Artigo 33 do Pacto, segundo Noschang (2012, p. 13), proporciona dois 

instrumentos capazes de responsabilização de um Estado descumpridor do 

Pacto, no âmbito da OEA. Tais instrumentos encarregados de cumprir ou obrigar 

que o Estado cumpra a obrigação assumida, ou seja, responsáveis por obrigar 

o cumprimento ou respeito de direito quando o Estado falha ou é omisso. 

Segue o Artigo, 

 

Artigo 33 - São competentes para conhecer de assuntos relacionados 
com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-
partes nesta Convenção: a) a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, doravante denominada a Comissão; e b) a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. 

 

De modo a complementar a informação acima, pensa Piovesan (2008, 

apud NOSCHANG e ALGAYER 2012, p. 13), que tais condições podem não ser 

necessárias caso se comprove que a vítima tenha negado o seu acesso aos 

meios internos, se houve impedimento de saneamento do problema, ou se as 

leis pátrias não garantem os procedimentos de proteção adequados aos direitos 

violados. 

Não se pretende avançar nas características e funções mais específicas 

da Comissão e da Corte Interamericanas, visto que isto seria fugir do objetivo 

central, já que este trabalho se limita apenas a apontar a observância ou não do 

Artigo 5º, VI pelo Brasil e suas causas, de resto, apenas introduzir o Pacto e seu 

funcionamento, de modo a facilitar o entendimento do leitor. Ao interesse deste 

trabalho, vale principalmente o exposto no seguinte: “Artigo 5º - Direito à 

integridade pessoal: 6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade 

essencial a reforma e a readaptação social dos condenados”. 

O artigo 5° tem seis incisos, porém o que será aqui analisado é o sexto – 

o qual trata da reforma e readaptação social dos condenados como finalidade 
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essencial da pena. O Estado brasileiro alcança essa finalidade essencial com as 

penas impostas no nosso sistema carcerário? Isto se pretende elucidar com o 

desenvolvimento do trabalho. 

O Pacto no ordenamento jurídico brasileiro, segundo Piovesan (2006, p. 

28), foi a partir do início da deflagração da redemocratização, por volta de 1985, 

que o Brasil passou a ratificar tratados internacionais que tratassem do tema dos 

direitos humanos. Piovesan (2006, p. 28) cita, ainda, exemplos de tratados que 

foram ratificados pelo Brasil após a redemocratização, como os seguintes: 

 

Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de 
julho de 1989; b) a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 28 de setembro de 1989; c) a 
Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990; 
d) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 24 de janeiro 
de 1992; e) o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, em 24 de janeiro de 1992; f) a Convenção Americana de 
Direitos Humanos, em 25 de setembro de 1992; g) a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher, em 27 de novembro de 1995; h) o Protocolo `a Convenção 
Americana referente à Abolição da Pena de Morte, em 13 de agosto de 
1996; i) o Protocolo à Convenção Americana referente aos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), em 21 
de agosto de 1996; j) o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal 
Internacional, em 20 de junho de 2002; k) o Protocolo Facultativo à 
Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 
contra a Mulher, em 28 de junho de 2002; e l) os dois Protocolos 
Facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança, referentes ao 
envolvimento de crianças em conflitos armados e à venda de crianças 
e prostituição e pornografia infantis, em 24 de janeiro de 2004.  A estes 
avanços, soma-se o reconhecimento da jurisdição da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, em dezembro de 1998. 

 

Prossegue, Flávia Piovesan (2006, p. 29) dizendo que  

 

Torna-se clara, diante no alto número de tratados de direitos humanos 
ratificados e incorporados pelo Brasil nesta época, a íntima relação 
entre a redemocratização e uma maior abertura institucional do país a 
estes tratados. Completa ainda pontuando que, ao mesmo tempo que 
a redemocratização propiciou uma abertura a tais tratados, estes 
mesmos propiciaram um fortalecimento do ideal democrático e de 
proteção aos direitos da pessoa. A partir, então, da Constituição de 
1988 fortalece-se a conjugação do Direito internacional e do Direito 
interno, que, por sua vez, fortalecem a sistemática de proteção dos 
direitos fundamentais, com uma principiologia e lógica próprias, 
fundadas no princípio da primazia dos direitos humanos. 
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Disserta, ainda, Piovesan (2006, p. 29) que “testemunha-se o processo 

de internacionalização do Direito Constitucional somado ao processo de 

constitucionalização do Direito Internacional”. 

A própria CF/88, como o maior marco jurídico da transição do regime 

ditatorial ao democrático, e da institucionalização dos direitos humanos, prolata, 

segundo Piovesan, em mesma obra que “os direitos e garantias expressos na 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. 

Pensa, também, Piovesan (2013, p 65) que, por constituírem tema 

legítimo e de interesse internacional latente, extrapolam o domínio reservado do 

Estado, de exclusividade nacional. Portanto, são criados parâmetros globais de 

ação dos Estados em relação à promoção e proteção dos direitos humanos. É 

neste contexto internacional que nasce a redemocratização brasileira, e esta se 

molda de acordo com tal entorno. 

A título de comparação e contextualização histórica, faz-se interessante 

ressaltar que as constituições latino-americanas modernas conferiram status 

jurídico especial a estes tratados de direitos humanos. Destaca-se, seguindo o 

exemplo de Piovesan (2006, p. 31), a Constituição Argentina, que eleva os 

tratados de direitos humanos à hierarquia de norma constitucional. 

A mera assinatura, por parte do Presidente da República, de um pacto ou 

de um tratado internacional entre Estados – ou destes para com uma 

organização internacional, não garante a eficácia interna do mesmo. Para a 

internalização no sistema pátrio, é preciso a colaboração dos Poderes Executivo 

e Legislativo, mais especificamente do Presidente da República e das Casas do 

Congresso Nacional, como será melhor explicado no decorrer do trabalho. 

Na mesma linha, conforme o exposto no artigo 5º, LXXVIII, 3º (Emenda 

Constitucional 45/04): 

 

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por 3/5 dos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.  
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Porém, quando isso não acontece, o que ocorre com o tratado no âmbito 

jurídico interno? A corrente que hoje é predominante, a Supralegal¹, já no ano 

2000, ganhou destaque após o voto do Min. Relator Sepúlveda Pertence, no 

Habeas Corpus 79.785/RJ, onde julgava-se, por meio do Pacto de San José, a 

incorporação do duplo grau de jurisdição como princípio. Ao votar, o Ministro diz 

que equiparar os tratados de direitos humanos às leis ordinárias seria, ao seu 

ver, esvaziar seu sentido e importância, portanto, fomentou o debate. 

Já em 2008, no julgamento pelo STF do recurso extraordinário nº 466.343-

1/SP, esta mesma tese é firmada, desta vez pelo Min. Gilmar Mendes, que disse 

que, para ele, a tese mais coerente parece ser a que dá força supralegal aos 

tratados de direitos humanos. O Ministro prossegue, em seu voto, deixando claro 

que a tese de simples legalidade ordinária, permite o descumprimento unilateral 

por parte do Estado brasileiro. Isto vai de encontro aos princípios internacionais 

fixados pela Convenção de Viena, de 1969, a qual, em seu artigo 27 diz que 

nenhum estado pode invocar disposições do direito interno para se eximir de 

cumprir tratado. 

Conclui ele, a partir disto, em mesmo voto, que a tese mais adequada é a 

de status supralegal – notando-se, aqui, um apego à supremacia constitucional 

do Brasil por parte do ministro.  

 

Esta tese pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos 
humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter 
especial em relação aos demais atos normativos internacionais, 
também seriam dotados de uma atribuição de supralegalidade. 

 

Então, de acordo com o atual entendimento, o Pacto tem status supralegal 

no ordenamento brasileiro, visto que não passou em dois turnos pelo crivo de 

2/3 do Congresso Nacional, ou seja, não obteve a chamada aprovação 

qualificada. Portanto, o lugar que ocupa é acima das leis ordinárias, e abaixo da 

CF/88, Lei Maior do país. 

A título de enriquecimento teórico, apesar de este ser o atual 

entendimento do STF, há correntes divergentes dentro do próprio STF, as quais 

merecem destaque. A exemplo, Mazzuoli (2014, p. 115) cita uma corrente 

minoritária dentro do Supremo Tribunal Federal que versa que os tratados de 

¹ Supralegal é a norma que tem status hierárquico abaixo da CF/88 e acima das leis ordinárias. 
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direitos humanos têm status constitucional independentemente de aprovação 

qualificada pelo Congresso Nacional, como trata o artigo 5º, parágrafo 3º da 

Constituição. Esta ideia é pautada no voto do Ministro Celso de Mello, no RE 

466.343/SP. 

Para o Ministro, os tratados que versem sobre direitos humanos integram 

o ordenamento interno com status constitucional, visto que a CF/88, em seu 

artigo 4º, II, prega a prevalência dos direitos humanos sobre qualquer outra 

espécie de norma. Segue ele em seu voto: 

 

O eixo de atuação do direito internacional público contemporâneo 
passou a concentrar-se, também, na dimensão subjetiva da pessoa 
humana, cuja essencial dignidade veio a ser reconhecida em 
sucessivas declarações e pactos internacionais, como valor fundante 
do ordenamento jurídico sobre o qual repousa o edifício institucional 
dos Estados nacionais. 

 

O voto do referido Ministro Celso de Mello encontra respaldo no que pensa 

Piovesan (2006, p. 32): 

 

Reitere-se que, por força do artigo 5º, parágrafo 2º, todos os tratados 
de direitos humanos, independentemente do quórum de sua 
aprovação, são materialmente constitucionais. O quórum qualificado 
está tão somente a reforçar tal natureza constitucional, ao adicionar um 
lastro formalmente constitucional. Na hermenêutica dos direitos há que 
imperar uma lógica material e não formal, orientada por valores, a 
celebrar o valor fundante da prevalência da dignidade humana. 

 

Apesar disso, será considerado, para os fins deste trabalho, o 

entendimento majoritário do STF: status de norma supralegal. 

 Pode-se incitar, ainda, discussão acerca da questão da soberania dos 

estados neste caso: o Pacto conflita com a soberania nacional. Como os 

estados-nação devem agir? Com o advento deste Pacto, o Brasil se submeteu à 

autoridade da Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso viole norma 

pactuada. 

Considera-se, agora se tratando das teorias das relações internacionais, que o 

comportamento geralmente adotado pelos estados condiz com a teoria Realista 

– os estados não abrem mão da sua soberania, descumprindo, por muitas vezes, 

determinações dos órgãos internacionais. 
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Outra questão interessante é a que diz respeito à aplicação dos tratados 

de direitos humanos no direito interno. Eles detêm aplicação imediata ou 

mediata? Segundo Mazzuoli (2014, p. 113) em seu livro sobre Direito 

Internacional Público, sabiamente disserta que de acordo com o artigo 5º, 

parágrafo 1º, têm sim aplicação imediata. Segue a letra da lei: “As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Ou 

seja, incorporam-se automaticamente no ordenamento a partir do momento de 

sua ratificação.  
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1.2 O APENADO NO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA 

 

O Pacto objeto de estudo neste trabalho versa sobre direitos humanos, 

tema muito discutido e relacionado com o carcerário, principalmente no Brasil, 

devido à situação prisional caótica do país. Também discorre sobre quais são os 

direitos do apenado – especificamente, e também direitos genéricos, mas que 

são aplicáveis às pessoas privadas de sua liberdade pelo Estado. Neste 

subcapítulo será feita uma breve análise das previsões de direitos e garantias do 

Pacto que são aplicáveis a estas pessoas. 

Do artigo 5º até o 11º é exposta uma gama de direitos e garantias que o 

Estado deve fornecer e assegurar ao apenado. O presente estudo visa verificar 

o cumprimento específico da garantia presente no artigo 5º, VI: “As penas 

privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a 

readaptação social dos condenados”.  

Além do artigo 5º, VI, há outras disposições interessantes ao tema 

estudado, porém não são o foco principal da análise do mesmo, portanto serão 

meramente citadas com fim informativo. O artigo 4º, V, por exemplo, trata da 

questão da pena capital, a de morte. É vedada a sua aplicação à pessoa menor 

de 18 anos na data do delito, e para mulheres grávidas. O inciso VI do mesmo 

artigo trata da questão de possíveis recursos a quem foi condenado à morte – 

apesar de a CF/88 vedar, desde 1988, todos estes casos, se impõe relevante a 

citação. 

Apesar de haver disposições relevantes em outros artigos também, é 

claro que as que mais importam ao aqui proposto estão no artigo 5º do Pacto. 

Rapidamente serão aqui citadas: as pessoas têm direito ao respeito a sua 

integridade física, psíquica e moral; torturas, penas cruéis, degradantes e afins 

também são vedadas; a punição é exclusiva à pessoa do delinquente, as 

pessoas com penas processuais – ou seja, que ainda não foram julgadas, devem 

ficar separadas das definitivamente condenadas, e tratadas como tal, assim 

como os menores. 

Estas disposições, em analogia com o direito pátrio, são de eficácia 

contida – elas precisam de uma segunda norma que venha a regulamentar como 

que será executado o que a primeira norma prevê. Seguem-se diversas teses de 
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diferentes autores a respeito da função da pena, encarceramento e reinserção 

social. 

 

1.2.1 Análise histórica da ideia de ressocializar pela função da pena de 

encarceramento  

 

Como defende Valois Coelho (2012, p.18), falar sobre a história da 

punição e da sua função é de alta relevância para trabalhos que abordem, 

mesmo que minimamente ou perifericamente, o direito penal, pois traz consigo 

a ideia de que o sistema punitivo é um reflexo histórico-cultural e deste modo 

deve ser analisado. Prossegue dizendo que: 

  

É salutar que o próprio direito se aceite como derivado de uma 
evolução histórica, a fim de abandonar a altivez de ciência exata que 
só encobre as suas falhas na realização do que mais importa: a Justiça. 

 

Valois Coelho, seguindo na mesma linha, torna claro que:  

 

A ideia de reformar a moral e a índole do apenado esteve presente nas 
punições desde os primórdios – quando o Estado tomou para si o 
direito de punir. E se expressava mediante as penas não capitais, 
estas, quando aplicadas, acabavam com a possibilidade de reforma 
moral, por óbvio. Porém, quando uma pena alternativa à capital era 
aplicada, o objetivo de reforma e ressocialização do apenado se faz 
evidente – o juiz lhe concede outra chance. 

 

Para Bruno (1984 apud VALOIS COELHO, p. 19), a pena teria duas 

funções: 

 

A primeira função seria apenas a segregação do delinquente, uma 
função imediata de segurança, impedindo-lhe de cometer outro crime 
– esta função, porém, não é o objeto principal de análise deste 
trabalho. A segunda seria a reforma moral e psicológica do condenado 
enquanto submetido às instituições punitivas do Estado, de modo a 
este ter maior possibilidade de sucesso em sua reinserção social 

 

Os Estados buscam executar a ressocialização do apenado por meio da 

pena, aparentemente creem e buscam isso, visto que assinam tratados sobre o 

tema firmando suas posições. Porém, a discussão acerca disso é antiga, e 

muitos, até o presente século, pensam ser inviável ressocializar pelo 

encarceramento. 
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Esta ideia, como se pode ver, não é algo recente na história humana, 

muito pelo contrário. Platão (1999, p. 369) dizia que sempre que alguém comete 

qualquer ato injusto, de grande ou pequena gravidade, a lei o instruirá e 

compelirá a não mais cometer tal ação. 

Foucault, por sua vez, discorda e, em Vigiar e Punir (2009, p.98), discorre 

que “essa ideia de aprisionar para corrigir, de manter a pessoa presa até que se 

corrija é paradoxal e bizarra, sem fundamento humano nenhum que a justifique. 

É uma prática policial, nascida paralela à justiça”.  

Baratta (1993, p. 56) defensor da ideia do direito penal mínimo, disserta: 

 

A teoria do direito penal mínimo representa uma proposta de política 
criminal alternativa na perspectiva da criminologia crítica. Trata-se, 
sobretudo, de um programa de contenção da violência punitiva através 
do direito, baseado na mais rigorosa afirmação das garantias jurídicas 
próprias do Estado de Direito e dos direitos humanos de todos os 
cidadãos, em particular das vítimas, processadas e condenadas pelo 
sistema de justiça penal. Seu programa consiste numa ampla e 
rigorosa política de descriminalização e, numa perspectiva final, na 
superação do atual sistema de justiça penal e sua substituição por 
formas mais adequadas, diferenciadas e justas de defesa dos direitos 
humanos frente à violência. 

 

Traz-se parte do que pensa também Baratta (1990, p. 3), sobre a 

reintegração social: 

 

Reintegração social (do condenado) significa, antes da modificação do 
seu mundo de isolamento, a transformação da sociedade que 
necessita reassumir sua parte de responsabilidade dos problemas e 
conflitos em que se encontra “segregada” na prisão. Se verificarmos a 
população carcerária, sua composição demográfica, veremos que a 
marginalização é, para a maior parte dos presos, oriunda de um 
processo secundário de marginalização que intervém em um processo 
primário. É fato comprovado que a maior parte dos presos procedem 
de grupos sociais já marginalizados, excluídos da sociedade ativa por 
causa dos mecanismos de mercado que regulam o mundo do trabalho. 
A reintegração na sociedade do sentenciado significa, portanto, antes 
de tudo, corrigir as condições de exclusão social, desses setores, para 
que conduzi-los a uma vida pós-penitenciária não signifique, 
simplesmente, como quase sempre acontece, o regresso à 
reincidência criminal, ou o à marginalização secundária e, a partir daí, 
uma vez mais, volta à prisão. 
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Prossegue ainda Baratta (1990, p.3) que: 

 

O sistema prisional deve, portanto, propiciar aos presos uma série de 
benefícios que vão desde instrução, inclusive profissional, até 
assistência médica e psicológica para proporcionar-lhes uma 
oportunidade de reintegração e não mais como um aspecto da 
disciplina carcerária – compensando, dessa forma, situações de 
carência e privação, quase sempre freqüentes na história de vida dos 
sentenciados, antes de seu ingresso na senda do crime.  

 

Bauman (1999, p. 119) disserta sobre o tema, dizendo que: 

 

Donald Clemmer cunhou em 1940 o termo “prisonização” para denotar 
os verdadeiros efeitos do confinamento, marcadamente diferentes do 
impacto “reeducador” e “reabilitador” atribuído à prisão por seus 
teóricos e promotores. Clemmer encontrou internos sendo assimilados 
a uma “cultura de prisão” altamente idiossincrática, que, quando nada, 
fazia deles ainda menos adaptados do que antes para a vida fora dos 
muros da prisão e menos capazes de seguir as regras e costumes da 
vida “comum”. Como todas as culturas, a cultura da prisão tinha uma 
capacidade autoperpetuadora. A prisão era, na opinião de Clemmer, 
uma escola do crime. 

 

Pode-se incidir neste tema ainda uma questão marxista de luta de classes. 

Vera Malaguti Batista traz em seu livro “Introdução Crítica à Criminologia 

Brasileira” (2011, p. 90) a seguinte questão: Foi Karl Marx que desenvolveu a 

crítica do paradoxo entre igualdade formal e a desigualdade concreta e 

substancial. Continua a autora, agora citando Baratta, a dizer que quem não 

entender a luta de classes por trás do processo de criminalização não vai 

entender o problema. Acrescenta ainda que a criminalização e a política criminal 

surgem como um eixo específico de racionalização, um saber, um poder a 

serviço da acumulação de capital. Desta forma, a história da criminologia está 

intimamente ligada ao surgimento e desenvolvimento do capitalismo. 

Segue nesta mesma linha, quem pensa que a prisão é incapaz de 

ressocializar e que também não busca isto, Foucault (1975 apud BATISTA 2011, 

p. 95): “o aparente fracasso dos sonhos corretivos penitenciários esconde seu 

principal objetivo – a organização da transgressão das leis numa tática geral de 

sujeições”. Para estes autores, a prisão é instrumento de algo bem maior – e que 

não visa a ressocialização dos condenados. 

Vê-se que por séculos a discussão acerca do assunto acontece e divide 

opiniões de pensadores do assunto. O sistema punitivo brasileiro, ao contrário 
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do que muitas pessoas conseguem ver, é fruto direto dessa evolução histórica – 

contraponto de pensamentos que, com o passar dos séculos, constroem uma 

cultura cada vez mais consolidada, e esta, por sua vez, molda o sistema. 

Apesar de toda esta discussão histórica sobre o tema, o Brasil mantém 

em sua legislação determinações claras sobre o assunto, como está claro na 

LEP. Nos artigos 10 e 11 da referida lei, está exposto que: 

 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade. (grifo meu) Parágrafo único. A assistência estende-se ao 
egresso. Art. 11. A assistência será:I - material; II - à saúde; III -jurídica; 
IV - educacional; V - social; VI - religiosa. 

 

E mais: 

 

Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o 
internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Art. 23. Incumbe ao 
serviço de assistência social: I - conhecer os resultados dos 
diagnósticos ou exames; II - relatar, por escrito, ao Diretor do 
estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo 
assistido; III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das 
saídas temporárias; IV - promover, no estabelecimento, pelos meios 
disponíveis, a recreação; V - promover a orientação do assistido, na 
fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar 
o seu retorno à liberdade; VI - providenciar a obtenção de documentos, 
dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no 
trabalho; VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do 
preso, do internado e da vítima. 

 

Toda assistência estatal ao condenado vem no intuito de contribuir, 

aumentando as possibilidades práticas, de uma “evasão do crime”, ou seja, de 

uma menor chance de o preso voltar a praticar atos criminosos quando finda sua 

pena restritiva de liberdade e do seu retorno ao convívio social. Pode-se 

perceber que, apesar de haver o debate acerca do assunto, como acima 

demonstrado, o Estado brasileiro parece crer (ao menos na teoria) que o cárcere, 

unido às medidas que o acompanham, é capaz de trazer o indivíduo 

efetivamente melhorado à sociedade. O Estado prega o discurso de buscar isso, 

e realmente parece tentar através de legislações e demais medidas cabíveis, 

inclusive judiciais. 

As informações apuradas e trazidas por Gazoto (2010, p. 407) reforçam a 

ideia exposta. 
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[...] foram analisados todos os projetos das leis alteradoras do sistema 
penal, de 1940 a junho de 2009; todos os projetos de leis da Câmara 
dos Deputados, de janeiro de 2007 a junho de 2009, bem como do 
Senado Federal, de janeiro de 2003 a junho de 2009. A pesquisa 
revelou que 1. as exposições dos motivos dos projetos de leis quase 
sempre trazem como argumento a necessidade da repressão, sem, 
todavia, a apresentação de dados empíricos que possam sustentar 
suas posições; 2. é comum o apelo exagerado, puramente retórico, do 
valor ético-moral da proteção estatal ao interesse em questão, mas 
sem nenhuma referência a critérios de proporcionalidade 

 

Como se percebe, os projetos carecem de argumentos empíricos ou 

consistentes que os justifiquem – há um apelo retórico à necessidade de 

superproteção e intervenção penal (também chamada por doutrinadores de 

criminalização excessiva de temas que não necessariamente precisariam ser 

tratados no âmbito criminal da Justiça). 

Estas informações acima deixam claro que há correntes muito fortes no 

país que buscam a maximização do âmbito de atuação do direito penal – com o 

cárcere como principal instrumento, expondo que esta ideia de resolver pelo 

cárcere é muito presente nos parlamentares brasileiros. 

Salo de Carvalho (2015, p. 182) corrobora a tese de que, após o 

cometimento do crime, há uma principal medida que deve ser buscada pelo 

Estado: criar condições para a atuação do corpo criminológico sobre o criminoso, 

de modo a reabilitá-lo e impedir, desta forma, que este volte a delinquir.  

Ou seja, se faz imperiosa a disponibilidade das mais diversas assistências 

para o delinquente, além de estímulos sociais e educacionais, de modo a tornar 

a atividade criminosa desvantajosa, e mais: tornar a vida após a reinserção social 

atraente e capaz de proporcionar perspectiva de qualidade de vida. 

Torna-se relevante uma análise mais profunda sobre o assunto – afinal 

este tema é nuclear no problema do estudo. De acordo com Damásio (1977, p. 

34), a doutrina responsável pelo ressurgimento deste ideal ressocializador é a 

Escola da Nova Defesa Social, surgida no pós-Guerra, em Gênova. Foi criado 

um Centro de Estudos do tema, que resultou com o reconhecimento das Nações 

Unidas, além da Seção de Defesa Social e a realização de diversos eventos 

internacionais sobre o tema, difundindo-o.  

Marc Ancel, magistrado francês, acabou por também difundir este ideal. 

Moveu ideais de humanização do direito penal, promoveu a entrada de novas 

disciplinas na área com a finalidade de explicar com mais afinco e precisão o 
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assunto e, principalmente, o tornar mais humano. Exemplo é o que ele diz a 

seguir (1979, p.18): “A ação de ressocialização não pode, entretanto, se 

desenvolver se não por intermédio de uma humanização. Para ressocializar, 

humanizar, para humanizar, ressocializar”.  

Os exemplos dados são duas grandes motivações da discussão acerca 

desse dever de reinserção social do condenado dentro do século XX, 

responsáveis por trazer à tona este debate e influenciar o acontecimento de 

tratados e normas internacionais e internas a respeito do tema, cobrando do 

Estado a execução eficiente do que foi proposto. 

Faz-se interessante uma breve análise de Salo de Carvalho, em 

“Antimanual de Criminologia” (2015), a respeito do Estado e a questão 

criminológica. Pensa o referido autor que há dois pontos nodais na discussão 

que envolve direitos humanos, criminologia, política criminal e direito penal. 

Estes pontos nodais estão radicados em duas concepções distintas sobre o 

Estado. A concepção otimista – que ele também chama de romântica – dos 

poderes punitivos, que pressupõe suas ações e omissões como legítimas e 

tendentes a buscar a efetivação dos direitos humanos e fundamentais. Já a 

concepção pessimista, que o autor também chama de trágica, pressupõe uma 

violência contra os direitos humanos em seu agir e, deste modo, ao invés de 

neutralizar as vontades e desejos de violência e transgressão do homem, os 

potencializa. (Ao final do trabalho poderá se ter uma ideia mais concreta em 

relação a qual das duas posturas o Estado brasileiro, por bem ou por mal, vem 

adotando em relação aos seus apenados e ao sistema criminal, porém o autor 

arrisca-se a classificar, desde já, que o Estado brasileiro tem feito uso da 

pessimista). Mas afinal, o que se entende por readaptação ou reinserção social 

do outrora apenado?  

Apesar de haver ampla discussão e diversidade de teses de autores sobre 

o tema, a definição de reintegração, ressocialização ou reinserção a ser adotada 

pelo presente trabalho, a fim da confirmação ou refutação da hipótese, será a de 

Alessandro Baratta, exposta anteriormente no presente estudo. 

Como se pode analisar, a garantia prevista no Artigo 5º, VI do Pacto é 

foco de grandes discussões e debates, além de ter uma história muito longa 
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entre os povos civilizados. A seguir far-se-á uma análise histórica mais ampla 

sobre o tema. 
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2 REALIDADE CARCERÁRIA BRASILEIRA  

 

O presente capítulo visa trazer dados e informações a respeito da situação 

carcerária brasileira – vale ressaltar que tais dados são referentes aos presos da 

Justiça Estadual e não da Federal. Elas têm competências distintas e, por conta 

disso, processam e julgam crimes diferentes, sendo fardo da Justiça Estadual o 

julgamento dos crimes como tráfico de drogas dentro do território nacional, furto, 

roubo, homicídio, estupro, e etc. Os dados da Justiça Federal são bem mais 

brandos e menos graves do ponto de vista estatístico, portanto estão fora da 

análise aqui realizada – visto não serem tais dados os mais problemáticos para 

o sistema prisional brasileiro. Além disso, analisar se a situação carcerária viola 

em alguma medida normas do Pacto de San José da Costa Rica, referentes à 

função essencial da pena – uma bem-sucedida reinserção do apenado na 

sociedade. 

Nesta parte inicial, serão expostas informações, dados e conceitos que 

englobam não só a parte da reincidência legal e da reinserção social – ou seja, 

o que trata o artigo 5º, VI do Pacto. Serão mostrados, também, dados mais 

genéricos da realidade carcerária e do sistema carcerário brasileiro, com a 

finalidade de tornar a análise do problema mais palpável e contextualizada. 

Tal assunto é de alta relevância, não só para este trabalho, mas para a 

academia internacionalista, penal, processual penal, do direito internacional, e 

mais especificamente dos direitos humanos. O enorme impacto social que a sua 

inobservância acarreta, com reflexos não só nas prisões e em questões 

referentes ao cárcere, mas em todos segmentos da sociedade, é demonstrada 

com a influência que o mau funcionamento do sistema punitivo do Estado tem 

sobre outros segmentos da sociedade. 

Serão utilizados dados de agências oficiais do governo, de ONGS e 

Organizações Internacionais, dados normativos de tratados e também de leis 

penais e processuais, além de posicionamentos de autores da área analisada 

para que se possa munir o trabalho de respaldo teórico, de modo a fundamentar 

o que for exposto e concluído no final do trabalho. 

Começar-se-á com a CPI do Sistema Carcerário da Câmara dos 

Deputados de 2009, que diz que o Brasil tinha, segundo relatório de 2007 do 
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DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional, 422.590 pessoas em privação 

de liberdade – para uma população de mais de 180 milhões de habitantes na 

época, conforme o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

A título de comparação, segundo dados do Infopen – um levantamento de 

informações penitenciárias, do Ministério da Justiça, em 2014, a população 

carcerária do país atingiu a marca de 607.731 detentos, resultando em 

crescimento de quase 185.000 pessoas privadas de liberdade pelo Estado em 

apenas 7 anos. 

Na Figura 1, contextualiza-se a situação brasileira com outros países - 

destaque para a taxa de ocupação brasileira, praticamente empatada com o Irã, 

em primeiro lugar. 

 

 

Figura 1. Comparativo de dados da situação carcerária brasileira no plano 
internacional. 

 

 

Fonte: Infopen, jun/2014. 

 

 

Tal nível populacional nos presídios brasileiros gera um déficit gigantesco 

de vagas no sistema carcerário, e isto, por sua vez, acaba por violar o Artigo 85 

da Lei de Execução Penal - LEP (Lei nº 7.210/1984): 

 

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a 
sua estrutura e finalidade. 
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Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do 
estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades. 

 

A Figura 2 reforça dados expostos anteriormente, mostra a violação 

praticamente total da LEP e facilita, por parte do leitor, a análise do problema: 

apesar de o número de vagas aumentar ano após ano, o número de apenados 

aumenta em ritmo mais acelerado. E isto acaba tornando os esforços do Estado 

em resolver o problema praticamente irrelevantes, demonstrando a necessidade 

de utilização maior de medidas alternativas de pena ao invés de continuar-se 

investindo apenas na criação de novas vagas em penitenciárias. Fica claro que, 

onde há déficit enorme de vagas, as condições do presídio ficam muito abaixo 

daquelas capazes de fornecer alguma possibilidade de reeducação ao apenado. 

 

 

Figura 2. Comparativo entre o aumento da população carcerária e as vagas 
criadas no sistema carcerário brasileiro.  

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional – Sistema 

Integrado de Informação Penitenciária (Infopen). Brasília, 2011. Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D284075

09CPTBRNN.htm> 
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Na mesma linha, segue a Figura 3, abaixo: 

 

 

Figura 3. Dados do sistema carcerário brasileiro (2014). 
 

 

Fonte: Infopen, jun/2014; Senasp, dez/2013; IBGE, 2014 

 

 

Destaca-se, a parte do referido artigo da LEP, que a finalidade do 

estabelecimento penal, como ver-se-á mais adiante, além de zelar pelos direitos 

humanos do apenado, é de tratá-lo de modo a garantir ou catalisar as chances 

de uma ressocialização bem-sucedida. A tabela e o gráfico acima ilustram 

claramente o problema: prende-se muito mais do que são criadas vagas no 

sistema prisional brasileiro. Para cada 10 vagas, há mais de 16 detentos. A conta 

não fecha e, disto, problemas surgem.  

Nesta mesma linha, em entrevista ao Instituto Humanitas, da UNISINOS, 

no dia 16 de Janeiro de 2017, o Professor de Direito da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, Rodrigo de Azevedo, pontua que:  

 

Há dois fatores preponderantes para a situação crítica dos presídios: 
um deles é a dinâmica interna de dominação das facções e, o outro, é 
a incapacidade do Estado em resolver a gravíssima situação da 
superlotação carcerária e da falta de condições do sistema. 

 

Evidencia-se, desta forma, que a superlotação traz gravíssimas 

consequências para o bom funcionamento do sistema carcerário, dificultando um 
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eficiente controle estatal e, assim, contribuindo para o caos penal instituído. 

Sendo, inclusive, uma destas consequências, a implementação da chamada 

“Escola do Crime” instaurada pelas facções que comandam os presídios, como 

modo de recrutar novos membros, ocasionando a reincidência. 

De modo a alcançar uma melhor análise dos dados, tem-se a Figura 4, 

contemplando até o ano de 2016. Nota-se que há pequenas distinções no 

número populacional exato em pesquisas muito próximas cronologicamente, isto 

se dá devido à grande volatilidade da população no meio analisado. 

 

 

Figura 4. Gráfico do crescimento da população carcerária brasileira entre 2000 
e 2016. 

 

Fonte: http://www.prisonstudies.org/country/brazil 

 

 

Já em 2017, o Conselho Nacional de Justiça divulgou levantamento que 

mostra a população carcerária brasileira alcançando 657.680 detentos, e uma 

crescente taxa de encarceramento de 318 pessoas para cada 100.000 

habitantes (baseada na população total estimada de aproximadamente 207 

milhões de pessoas, segundo relatório das Nações Unidas). Além do aumento 

da taxa de encarceramento, também se percebe o aumento de 

aproximadamente 50.000 presos de 2014 para 2017 na população carcerária 

total. 

Baratta (1990, p. 6) cita, em artigo seu, vários pontos e metas a serem 

observados pelo Estado, de modo que, apenas assim, ou mais facilmente assim, 

http://www.prisonstudies.org/country/brazil
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se obterá significativa e duradoura melhora na questão da reinserção social. O 

fato, observado e já demonstrado por meio de gráficos, da superpopulação 

carcerária impossibilita vários – se não todos - os pontos propostos por Baratta.  

A exemplo de:  

 

1) Facilitar a interação do apenado com a família e sua comunidade; 2) 
Reduzir as assimetrias na relações entre os detidos, tendo em conta a 
força relativa do contrato social e de sua vulnerabilidade física e 
psíquica; 3) Otimizar as relações pessoais com o intuito de melhorar o 
clima social da prisão e de obter espaços amplos de solução coletiva 
de conflitos e problemas que evitem soluções violentas e 
autodestrutivas e 4) Possibilitar uma diferenciação racional dos 
programas e benefícios baseados nas suas (do sentenciado) 
necessidades e demandas. 

 

Os gráficos e demais dados apresentados acima, mostram o aumento 

indiscriminado da população penitenciária do país ao longo do século. Tal 

crescimento causou preocupação de organismos internacionais, visto que são 

envolvidos diversos temas relevantes na questão carcerária (como os direitos 

humanos, violência urbana, índices de desenvolvimento, etc) e, desta maneira, 

suscitou, dos mesmos, pesquisas com o designo de determinar as principais 

consequências do exposto. 

As Nações Unidas têm o chamado GTDA – Grupo de Trabalho sobre 

Detenções Arbitrárias que, em visita ao Brasil em 2013, aponta como principal 

causa para esta superlotação, o uso abusivo e quase indiscriminado da medida 

de prisão, em detrimento de outras medidas punitivas que o Poder Judiciário tem 

em sua disposição. Transporta-se o litigio diretamente para a esfera penal. 

Na mesma linha do que se pontuou antes, esse encarceramento em 

massa se deve, também, a algo que Foucault (1975, p. 224) já dizia: “... ela [a 

prisão] surgiu tão ligada, e em profundidade, com o próprio funcionamento da 

sociedade, que relegou ao esquecimento todas as outras punições que os 

reformadores do século XVIII haviam imaginado...”. 

Visão reforçada pelo que disse Pierre Van Meenen (1847), em discurso 

no Congresso Internacional Penitenciário, em Bruxelas:  

 

Não foi o acaso, não foi o capricho do legislador que fizeram do 
encarceramento a base do edifício quase inteiro da nossa escala penal 
atual: foi o progresso das ideias e a educação dos costumes.  
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Acostumou-se que a prisão era o certo, que era a solução, e isso segue 

até os dias atuais. Pode-se dizer que isto foi fruto de um intenso processo cultural 

de encarceramento, com grande força nos Estados Unidos – que detêm a maior 

população carcerária do planeta, e isto refletiu no Brasil, principalmente durante 

o século XX, período que o país sofreu intenso bombardeio ideológico e cultural 

(softpower) do irmão do Norte. 

As críticas às políticas de encarceramento desmedido (e até apenas de 

encarceramento) são fortes e serão mais profundamente analisadas. Foucault 

(1975, p. 259) já pontuava que: “[...] as prisões não diminuem a taxa de 

criminalidade: podem aumentá-la, multiplicá-la ou transformá-la, mas a 

quantidade de crimes e criminosos permanece estável, ou pior, até aumenta”. 

Isto, em certa medida, compactua com o que foi dito por Baratta (1990, p. 6) e 

neste trabalho antes citado – encarcerar demais compromete inclusive a função 

última de encarcerar alguém, a sua reinserção social futura. 

Wacquant (2001 apud MONTEIRO e CARDOSO, 2013, p. 104) aponta 

que: “A penalidade neoliberal é norteada pelo paradoxo de remediar com “mais 

Estado” policial e penitenciário o “menos Estado” econômico e social”. Isto é 

muito do que se nota no Brasil. Tenta-se compensar um Estado social e 

econômico fraco, com um Estado policial repressivo forte. Trata-se a 

consequência, mas não a causa. 

Portanto, aspectos como o mito brasileiro da ressocialização, a 

(consequente) altíssima reincidência e as condições de “escola do crime” das 

prisões brasileiras, construíram e constroem a dura realidade social e penal que 

se enfrenta no Brasil do século XXI. Será que, como dizia Agamben, sobre o 

paradigma do seu tempo ser o “campo de concentração” e o “estado de 

exceção”, seria o do nosso tempo e do nosso país o paradigma do caos penal 

completo, da violação sistemática de direitos de apenados, da superpopulação 

prisional e, como consequência, uma fracassada política de reintegração social? 
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2.1 PERFIL DOS APENADOS BRASILEIROS 

 

Busca-se, neste subcapítulo, traçar o perfil predominante do preso 

brasileiro. Utilizar-se-ão dados de institutos oficiais e também de organismos 

atuantes na questão carcerária do Brasil. 

Destaca-se o exposto por Monteiro (2013, p. 101): 

 

Chamamos atenção para o “aspirador social” que se tornou o sistema 
prisional brasileiro, no qual o aumento de sua população deve-se mais 
a uma política de repressão e de criminalização à pobreza, do que a 
uma política capaz de diminuir as ocorrências criminais. Este é outro 
aspecto, outro “efeito colateral” de uma má política criminal e 
carcerária, além de superlotar e não ressocializar, transformou-se em 
“aspirador social”. 

 

Começar-se-á com o quesito da faixa etária dos apenados. Nota-se, como 

exposto na Figura 5, de 2010, que o grosso da nossa população carcerária é 

composto pelos jovens de 18 a 24 anos de idade. Muitas conclusões sociológicas 

podem ser extraídas deste dado, porém, aqui busca-se apenas relatar e 

comentar brevemente esta realidade. 

 

 

Figura 5. Gráfico demonstrativo da faixa etária dos apenados brasileiros. 
 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional – Sistema 
Integrado de Informação Penitenciária (Infopen). Brasília, 2011.  
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Na Figura 6, são mostrados os tipos de crimes que mais se consumaram 

no Brasil no ano de 2010. Como diz Monteiro (2013, p. 104), as prisões não estão 

repletas de criminosos perigosos e violentos, mas de condenados por negócios 

com drogas, furto, roubo ou atentados à ordem pública, ou seja, condenados 

caracterizados por crimes não violentos. Será que não seria possível e mais útil 

(levando em conta a realidade penal que se vive), a esses apenados não 

violentos, penas alternativas à privação de liberdade? Deixa-se o 

questionamento para que o leitor, caso queira, analise, visto que este não é o 

objetivo final do trabalho. 

 

 

Figura 6. Tipos penais mais consumados no Brasil em 2010. 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional - Sistema 
Integrado de Informação Penitenciária (Infopen). Brasília, 2011. 

 

 

Já os dados na Figura 7 reforçam o que foi dito anteriormente – que o 

sistema prisional brasileiro se tornou um “aspirador social e racial”. Isto se deve 

a penas mais rígidas impostas aos negros – isto é uma tendência geral, e 

também, a uma condição social muito inferior dos negros em relação aos 

brancos que, diversas vezes, contribui para o cometimento de crimes, devido a 
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sentimentos de exclusão social e, muitas vezes, de necessidade. Está 

escancarado que até a situação de pobreza – principalmente de determinado 

grupo racial, contribui para que a política de encarceramento produza um 

resultado caótico. 

 

 

Figura 7. Gráfico demonstrativo da etnia dos apenados brasileiros. 
 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional – Sistema 
Integrado de Informação Penitenciária (Infopen). Brasília, 2011.  

 

 

 

Um dado que serve de exemplo ao que é mostrado no gráfico é o 

seguinte: O índice de desenvolvimento humano (IDH - 2000) entre os brancos 

era de 0,814 enquanto que o dos negros de 0,703. O IDH dos negros no ano 

2000 era inferior ao dos brancos em 1991 (0,745). Mais de 10 anos de diferença 

no IDH médio entre negros e brancos no Brasil. Claro, isto reflete na 

criminalidade média dos dois grupos. 

Adorno (1996 apud MONTEIRO 2013, p. 107) expõe que os réus de cor 

negra sofrem a tendência de serem mais severamente punidos do que os réus 

caucasianos. Esta tendência ilustra a carência democrática e igualitária do 

sistema jurídico e, nestes casos, sistema penal especificamente, brasileiros.  
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A origem desta carência é o Brasil-Colônia, segundo o autor, onde quem 

detinha o poder e apoiava a escravidão classificava os escravos como 

“preguiçosos, corruptos e imorais”. Essa classificação da época imperial possuía 

força para que cause reflexos até hoje. Nenhum estudo moderno comprova uma 

maior tendência de negros a cometerem crimes em relação aos brancos. 

Inclusive, desde a década de 1920, já havia estudos que corroboravam a tese 

de que negros eram julgados mais rigidamente pela Justiça Criminal. 

Após esta breve análise de questões gerais referentes à sistemática penal 

e criminal no Brasil, parte-se para o subcapítulo que segue: A análise será em 

relação aos dados e conceitos que englobem especificamente o artigo 5º, VI do 

Pacto de San José da Costa Rica.  

 

2.2 REINCIDÊNCIA CRIMINAL NO BRASIL: DADOS E CONCEITO  

 

O termo “reincidência” é muitas vezes utilizado de maneira equivocada, 

visto também que há mais de uma definição correta para o termo. O seguinte 

parágrafo, retirado do relatório sobre reincidência do IPEA, em parceria com o 

CNJ, de 2015 ajuda a esclarecer o problema: 

 

Julião (2009), depois de analisar estudos prévios de Adorno e Bordini 
(1989) e Pinatel (1984), sugere diferenciar quatro tipos de reincidência: 
i) reincidência genérica, que ocorre quando há mais de um ato criminal, 
independentemente de condenação, ou mesmo autuação, em ambos 
os casos; ii) reincidência legal, que, segundo a nossa legislação, é a 
condenação judicial por novo crime até cinco anos após a extinção da 
pena anterior; iii) reincidência penitenciária, quando um egresso 
retorna ao sistema penitenciário após uma pena ou por medida de 
segurança; e iv) reincidência criminal, quando há mais de uma 
condenação, independentemente do prazo legal. Inclusive, a tentativa 
de mensurar a reincidência ganha diferentes contornos metodológicos, 
dependendo do tipo de conceito que se assume. 

 

A título de curiosidade, segundo Chiquezi (2009, p. 12): A palavra 

“reincidência” deriva do Latim, recider, “re” quer dizer repetição, “cider” significa 

algum acontecimento, ou seja, a repetição de acontecimento  

Para o presente estudo, vale ater-se apenas  ao conceito de reincidência 

legal – aquela que conta o prazo de cinco anos para condenação penal por novo 

crime, contados do final da pena do crime anterior. 
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Conforme demonstrado na Figura 8, julgados de tribunais superiores a 

respeito do tema, retirados do site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, concretizam a importância da observância das exigências: 

 

 

Figura 8. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. 
 

 

Disponível em http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/a-

doutrina-na-pratica/agravantes-e-atenuantes-genericas-1/reincidencia/requisitos-e-

constitucionalidade 

 

 

A maior parte das pessoas – e inclusive institutos de pesquisa que falam 

e noticiam sobre o tema da reincidência acabam por confundir os diferentes tipos 

acima expostos. A taxa da reincidência legal é a que importa realmente dentro 

do processo penal, é a que vai gerar uma situação de agravante ou não, por 

exemplo, e na maior parte das vezes acaba não sendo ela o objeto das 

pesquisas sobre o tema – o que dificulta muito a busca por um arcabouço de 

dados forte e completo sobre isto. 

A Figura 9, um dos raros exemplos de dados disponíveis, traz dados do 

ano de 2013, retirados do Relatório sobre o tema do IPEA (2015). 

 

 

http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/a-doutrina-na-pratica/agravantes-e-atenuantes-genericas-1/reincidencia/requisitos-e-constitucionalidade
http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/a-doutrina-na-pratica/agravantes-e-atenuantes-genericas-1/reincidencia/requisitos-e-constitucionalidade
http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/a-doutrina-na-pratica/agravantes-e-atenuantes-genericas-1/reincidencia/requisitos-e-constitucionalidade
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Figura 9. Dados da reincidência legal. 
 

 

Fonte: Relatório IPEA, 2015 

 

 

Como se percebe, a pesquisa em questão não tem âmbito nacional, 

abrangendo apenas Alagoas, Minas Gerais, Paraná, e Rio de Janeiro, porém dá 

para se ter uma boa base do que é em nível nacional. 

O índice de 24,4% - 199 dentro de 817, mostra que em pelo menos ¼ das 

vezes o sistema penal falha na sua função essencial. Longe dos índices de 70% 

que saem em diversas pesquisas jornalísticas – que, de modo falho, contabilizam 

todos os tipos de “retorno” ao sistema prisional e, desta forma, não tomam 

cuidado necessário em relação ao qual tipo de reincidência que se está 

pesquisando – porém, índice muito alto para ser considerado razoável ou 

tolerável. 

Faz-se interessante a citação de pesquisa a respeito dos motivos que os 

reincidentes alegam que os levaram a reincidir.  

 

A pesquisa realizada por Julião (2009) para sua tese de doutorado 
entrevistou diversos detentos reincidentes para questionar o motivo da 
reincidência. As respostas foram: 16,2% dos reincidentes afirmaram 
que cumpriram novas condenações em função de flagrantes forjados; 
49,9% justificaram tal retorno em função da falta de trabalho e/ou 
necessidade; 6,5% alegaram revolta e 12% por más companhias, 31% 
alegaram que a passagem anterior por uma prisão influiu no seu 
retorno ao mundo do crime. (MIGUEL 2013, p. 58 apud JULIÃO). 

 

Deste modo, pode-se perceber que a questão da reincidência, sua 

definição adequada, e uma busca de dados completa, não é algo fácil no Brasil. 

Trabalha-se com os dados disponíveis, fornecidos pelos órgãos responsáveis e 

que tenham credibilidade. A questão do conceito utilizado é, também, complexa. 

Preferiu-se, como já foi dito, o conceito de reincidência legal, visto que é este 

conceito o utilizado e que tem relevância dentro do processo penal brasileiro. 
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Parte-se agora para uma análise mais profunda dos dados trazidos para que 

seja possível respondermos ao problema aqui proposto. 

 

2.2.1 Análise dos dados e a observância ou não do artigo 5º, VI 

 

Da forma como foi exposto no seu primeiro capítulo, a análise da 

observância ou inobservância, por parte do Poder Público brasileiro, o 

responsável pelo gerenciamento dos estabelecimentos prisionais e pela política 

criminal em curso no país, do artigo 5º, inciso IV do Pacto de San José da Costa 

Rica, também conhecido por Convenção Interamericana de Direitos Humanos 

será em seguida analisada. 

Os referidos artigo e inciso do Pacto versam que o Estado signatário deve 

se comprometer a proporcionar o cumprimento da função essencial da pena 

privativa de liberdade – a bem-sucedida reinserção ou readaptação social dos 

condenados.  

Pondera-se, com as informações alcançadas, que a inobservância do 

Pacto prevalece. Faz-se necessário salientar, apesar de tudo, que os dados 

sobre a reincidência legal no país são demasiadamente escassos, 

impossibilitando uma resposta segura do problema de pesquisa.  

Como pôde-se notar, a única pesquisa sobre a taxa de reincidência legal 

encontrada engloba apenas algumas unidades da federação, não o Brasil como 

um todo -  além de tratar de um número pequeno de pessoas. Apesar disso, os 

dados ali expostos são relevantes e indicam que ¼ dos presos acabam por 

reincidir – ou seja, o Estado falha em pelo menos ¼ das vezes.  

 Entretanto, crê-se haver outros meios de responder o problema -  não por 

meio de dados estatísticos.  O próprio Estado brasileiro parece assumir que não 

consegue reinserir na sociedade os apenados de forma razoável, pelo menos 

por enquanto, quando, em 2009, os chefes dos três poderes assinam o II Pacto 

de Estado. Tal Pacto de Estado, na alínea F do inciso III põe como meta: 

 

Celebrar termos de cooperação entre os Poderes com o objetivo de 
intensificar ações de mutirão para monitoramento da execução penal e 
das prisões provisórias, fortalecendo a assistência jurídica aos presos 
e familiares e promovendo ações de capacitação e reinserção social. 
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Outros dados do sistema carcerário – dados além dos que tratam 

unicamente da reincidência legal – também contribuem para o entendimento final 

de que o Brasil não observa o compromisso assumido na Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos. Diz-se apenas da Convenção porque ela 

é o objeto do estudo, porém se poderia salientar o mesmo de outros 

compromissos – inclusive legislações internas, como a LEP. 

 Traz-se como exemplo o número altíssimo de encarcerados que temos. 

Segundo dados do CNJ, em 2017, tem-se 657.680 detentos no Brasil (como já 

foi mostrado anteriormente), e uma taxa de encarceramento considerada alta 

para os padrões mundiais, de 318 pessoas para cada 100.000 habitantes.  

Estes dados contribuem, mesmo que não sejam referentes à reincidência 

especificamente, para o entendimento que a ressocialização é deficiente no país, 

e que, portanto, este inobserva seu compromisso. Caso contrário, 

provavelmente não se teria números tão expressivos, caso a ressocialização 

eficiente fosse uma realidade, provavelmente toda máquina estatal destinada a 

zelar pelo sistema carcerário, pelo seu bom funcionamento e pelo seu objetivo 

final, teria resultados melhores, números melhores.  
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CONCLUSÃO 

 

Chega-se, agora, à última etapa do estudo. O desenvolvimento deste, 

possibilitou a mim e aos leitores – assim espera-se, um conhecimento maior e 

mais amplo a respeito dos temas tratados. Por exemplo, trabalhou-se com 

questões referentes à tratados e pactos internacionais, principalmente aqueles 

que tratam de direitos humanos. 

Estudou-se o funcionamento do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, através das Corte e Comissão. Pontuou-se, também, sobre a sua 

inserção no direito pátrio e os dispositivos do Pacto de San José da Costa Rica 

que tratam sobre a questão do apenado. 

Também não foi deixada de lado a exposição de vários dados, 

provenientes de pesquisas e estudos, a respeito dos números do sistema 

carcerário brasileiro, além de informações sobre o perfil destes, com o intuito de 

tornar o leitor sempre mais informado sobre o assunto, com fim a uma mais fácil 

e natural conclusão ao final do trabalho. 

Com tudo isso que foi trazido, tornou-se possível uma resposta à hipótese 

levantada – mesmo que, de certa forma, tenha havido deficiência de dados sobre 

a reincidência legal. Tal conclusão é a de que o Estado brasileiro não observa o 

disposto no artigo 5º, VI do Pacto, visto que não consegue efetuar uma 

reinserção social suficientemente razoável dos seus apenados, estes, em 

parcela de aproximadamente 25% das vezes, acabam por retornarem ao 

sistema carcerário em menos de 5 anos – provavelmente este número seria 

muito maior se o tipo de reincidência analisado não fosse a reincidência legal, a 

mais restritiva de todas. Há, ainda, outros aspectos que corroboram com a 

confirmação da hipótese, como II Pacto de Estado, de 2009, por meio do qual o 

Estado “reconhece” as suas dificuldades na ressocialização. 

Em relação ao objetivo principal do trabalho, pode-se dizer que este foi 

cumprido – a hipótese foi, na medida dos dados disponíveis, respondida e teve 

como base as informações e conceitos trazidos ao longo do trabalho. Pode-se 

notar o caos do sistema punitivo do Estado brasileiro, que não executa com 

eficiência as penas privativas de liberdade e, por consequência, fere tratados 

internacionais de direito humanos firmados, e neste caso, fere o Pacto de San 
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José da Costa Rica, de 1969, e ratificado pelo Brasil em 1992 – não só no Artigo 

especificamente analisado. 

A respeito dos objetivos específicos, começo pelo do capítulo 1: a análise 

de outros tratados internacionais de direitos humanos aplicáveis ao sistema 

carcerário foi feita, de modo que a contextualização buscada foi devidamente 

alcançada.  

Da mesma forma se pode dizer a respeito da descrição um pouco mais 

aprofundada do Pacto de San José da Costa Rica, de seu funcionamento interno, 

dentro da OEA, além da sua origem histórica.  

Ainda sobre o Pacto, analisou-se o modo como foi feita a sua inserção 

dentro do ordenamento pátrio, quais as principais correntes doutrinárias sobre o 

tema e, inclusive, a as divergências existentes dentro do STF sobre isto. 

Por fim, dentro do capítulo 1, também se tratou com das disposições 

aplicadas e aplicáveis ao apenado dentro da Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos.  

Ainda a respeito dos objetivos específicos, mas agora no capítulo 2: por 

meio dos dados trazidos - da CPI, das pesquisas de órgãos especializados e, 

também, de conhecimento teórico, deixou-se o leitor a par da situação carcerária 

do país na atualidade. 

Além disto, considerando que o foco do trabalho recai sobre a 

reincidência, houve um estudo específico sobre ela, os seus números, e, 

inclusive, dos tipos de reincidência existentes – e a verificação de qual deles era 

mais adequado ao presente estudo, e ainda, houve a verificação da hipótese 

analisada dentro da ótica de todos os dados e informações disponíveis que foram 

trazidas à presente monografia. 

Devido ao curto prazo, à grande quantidade de assuntos e pelo alto 

número de detalhes de cada um desses assuntos, houve tópicos que não foram 

explorados – ou que não foram explorados em sua totalidade, então, por conta 

disso, deixo aqui sugestões para futuros trabalhos sobre o tema, ou sobre 

assunto semelhante. Como, por exemplo, seria interessante, para um trabalho 

futuro, uma dilatação do número de tratados ou pactos internacionais de direito 

humanos analisados mais profundamente, e não apenas um único, como aqui 

foi feito.  
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