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RESUMO: O presente trabalho tem a finalidade de analisar o processo de 
execução da pena no Brasil, analisando as condições as quais os presos 
brasileiros são submetidos, além de verificar se ocorre o descumprimento das 
Regras de Mandela durante esse processo, e quais os aspectos negativos 
ocasionados pelo desrespeito dessas regras durante a execução penal, tendo 
por recorte a análise de um fato que ocorreu em Porto Alegre, Rio grande do Sul, 
Brasil neste ano de 2019. Nesse episódio os presos ficaram detidos no próprio 
carro da viatura da Brigada Militar na calçada do Palácio da Justiça, tendo assim, 
seus direitos e garantias fundamentais violados por parte do poder estatal, o qual 
não oferece condições dignas para que os presos cumpram suas penas ou 
sejam custodiados, atendendo aos requisitos mínimos presentes nas Regras de 
Mandela. Notamos, que mesmo o Brasil fazendo parte de Tratados 
Internacionais, da ONU, existe no sistema brasileiro prisional a violação dos 
direitos humanos, visto que não possui politicas públicas eficazes capazes de 
lidar com a superlotação dos presídios brasileiros, não assegurando, assim, os 
padrões mínimos de respeito aos direitos dos presos, ferindo dessa forma, o 
princípio da dignidade humana. Partindo do ponto de vista constitucional 
elencado no artigo 5º, inciso III, que ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano degradante, temos no caso exposto acima um abuso da 
norma contida na nossa Carta Magna, visto que submeter os presos em uma 
viatura com espaço minúsculo, sem ventilação, ou acesso a sanitários, em 
condições desumanas viola esse enunciado entre outros presentes nas Regras 
de Mandela. O referido trabalho busca ir além do que está previsto na 
Constituição Federal e outros documentos que abordam sobre os direitos 
humanos e suas garantias fundamentais, trazendo fatos que acontecem 
diariamente na sociedade brasileira, tendo como principal enfoque a 
problemática do sistema penitenciário brasileiro, especificamente no que envolve 
as condições degradantes dos presos. Este p busca compreender também a 
importância dos direitos humanos e as garantias fundamentais na sociedade 
brasileira contemporânea, entender os institutos penais e no processo de 
execução penal, a fim de abranger os dispositivos normativos no que diz respeito 
ao sistema prisional e ao tratamento oferecido aos presos, e se na aplicação 
destes no caso concreto respeitam os dispositivos contidos nas regras de 
Mandela. 
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