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RESUMO

É de conhecimento geral que com o passar do tempo, o desenvolvimento econômico e tecnológico, alimentado pela cultura do consumismo, 
eleva também as desigualdades, gerando um ambiente propício para o aumento da criminalidade e da violência. Neste cenário, surge a 
necessidade da intervenção estatal, que tem como objetivo principal  assegurar (e restabelecer) a harmonia social, aplicando ao infrator uma 
pena em justa medida, que além de punir, propicie, após um lapso temporal, sua reinserção à sociedade. Sendo assim, promover essa justiça 
restaurativa seria a finalidade da utilização do poder punitivo do Estado, caracterizado como última "ratio" do direito. Todavia, ao olharmos para 
a questão penitenciária brasileira, percebemos que estamos muito longe desse ideal: vemos pouca utilização de ferramentas como trabalho e 
estudo dentro das cadeias, em contrapartida, observamos constantemente a exposição do preso à condições degradantes e desumanas, fora dos 
moldes do Artigo 5° da Constituição Federal, o que não só viola preceitos e garantias constitucionais e tratados internacionais, mas também 
incentiva a reincidência. Através do método conceitual-analítico, envolvendo pesquisas bibliográficas de livros e artigos que tratam sobre o 
assunto e apresentação de dados de órgãos oficiais, o trabalho, que se encontra em sua fase embrionária, tem por objetivo abordar a questão 
penitenciária brasileira, ressaltando a ineficácia de uma postura meramente punitiva, que, alimentada pelo sentimento de vingança social, tem 
transformado o Brasil em um dos países que mais prende no mundo, sendo tal fator indiferente para diminuição da criminalidade. Para além de 
abordar a temática, o trabalho objetiva despertar a comunidade acadêmica para a necessidade de se refletir sobre a justiça restaurativa, 
buscando, não só a defesa da implementação de medidas que possibilitem a ressocialização, mas também incentivar a discussão de novas 
ferramentas que contribuam para a diminuição da criminalidade.
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