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RESUMO

A presente pesquisa surgiu da necessidade de analisar as possibilidades de materialização do 
princípio da dignidade da pessoa humana no momento do cumprimento das penas privativas 
de liberdade, diante da constatação de que a normativa interna e internacional ditam ser esse o 
caminho a ser trilhado pelo sistema penitenciário brasileiro, porém, na prática, reina a 
indignidade, a falta de assistência, a superlotação, o crime, enfim, a barbárie. O trabalho 
analisará duas vertentes à guisa de se efetivar o referido princípio: a ótica da 
responsabilização do Estado, tanto em âmbito interno, como internacionalmente, diante de sua 
omissão histórica em dar cumprimento à Constituição, aos tratados internacionais e às leis; 
bem como apontando o caminho da adoção de métodos alternativos de execução penal, 
trazendo à baila um estudo de caso – o chamado método “apaqueano”. Com esse desiderato, 
primeiramente, trará considerações sobre o processo de consolidação do princípio da 
dignidade da pessoa humana, seu conceito e conteúdo essencial. Outrossim, abordará a 
evolução histórica e filosófica das penas privativas de liberdade. Em seguida, far-se-á uma 
abordagem sobre a legislação constitucional e infraconstitucional disciplinadoras do 
cumprimento das penas no Brasil, analisando os seus principais aspectos, com ênfase na 
possibilidade de responsabilização do Estado brasileiro pelo descumprimento das citadas 
normas. Partir-se-á, também, à análise crítica da normativa internacional, que proíbe as penas 
ou tratamentos cruéis ou degradantes, abordando os tratados e convenções de direitos 
humanos ratificados pelo Brasil e sua incorporação e efetividade no direito interno, 
enfatizando as formas de monitoramento e a possibilidade de responsabilização internacional 
do país pelo descumprimento das normas internacionais. Por fim, passará à análise da 
possibilidade real de materialização do princípio da dignidade da pessoa humana no 
cumprimento das penas, a partir da verificação de um estudo de caso – o chamado método da 
APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), analisando as várias teorias 
sobre o fundamento das penas, com ênfase em sua função ressocializadora, bem como os 
sistemas penitenciários tradicionais, e a teoria adotada pelo ordenamento pátrio, no desiderato 
de contribuir para a melhoria da caótica situação do sistema penitenciário nacional.

Palavras-chave: Constitucional. Internacional. Direitos Humanos. Execução Penal. 
Responsabilização interna e internacional do Estado. APAC.   
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ABSTRACT

The current research come from need to analyze possibilities to materialize human dignity 
principle  during  freedom  curtail  penalties  fullfilment,  abreast  finding  that  internal  and 
international regulations dictate this is the way to be tread by Brazilian penitentiary system, 
however,  verily,  indignity,  assistance  missing,  overcrownding,  crime,  in  the  end,  barbarie 
reigns. The work will analyze two strands in order to effective the mentioned principle: the 
state  responsability  optics,  such  in  internal  scope,  as  internationally,  abreast  historical 
omission in  satisfy Constitution,  international  treaties and laws;  and also indicating penal 
execution  alternative  methods  adoption  as  a  way,  bringing  to  fore  a  case  study -  called 
"apaqueano"  method.  With  such desideratum will  bring,  first  of  all,  considerations  about 
consolidation  process  of  human  dignity  principle,  its  concept  and  essential  content. 
Furthermore, will address historical and philosophical evolution of freedom curtail penalties. 
As  it  follows,  will  be  done  an  approach  about  constitutional  and  underconstitutional 
legislation  that  disciplines  penalties  fullfiling  in  Brazil,  analyzing  their  main  aspects, 
emphasizing the possibility to charge Brazilian state for disregarding mentioned standards. 
Next, will also be started a critical analyzis about international regulations,  which forbids 
diminishing or cruel penalties or treatments, approaching human rights international treaties 
and conventions  ratified  by Braziland  their  incorporation  and effectiveness  in  local  Law, 
emphasizing monitoring forms and country international charging possibility for disregarding 
international  regulations.  Lastly,  will  advance to the real  possibility to  materialize human 
dignity  principle  in  penalties  fullfiling,  based  in  a  case  study  verification  -  the  APAC 
(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) called method, analyzing the various 
theories about penalties grounding, with emphasis in their ressocializing function, as well as 
traditional penitentiary systems, and the theory adopted by vernacular order, in desideratum to 
contribute to improve national penitentiary system chaotic situation.

Key-words: Constitutional.  International.  Human Rigths.  Penal Enforcement.  Internal and 
international state charging. APAC.



8

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO................................................................................................ 10
2 A DIGNIDADE DA PESSOA COMO DIREITO HUMANO E 

FUNDAMENTAL............................................................................................. 15
2.1 PROCESSO HISTÓRICO DE CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA............................................................ 16
2.2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: CONCEITO E 

CONTEÚDO ESSENCIAL............................................................................... 20
2.3 “DIREITOS DO HOMEM”, “DIREITOS HUMANOS”  E “DIREITOS 

FUNDAMENTAIS”: DIFERENCIAÇÃO......................................................... 27
3 ANÁLISE HISTÓRICA E FILOSÓFICA SOBRE AS PENAS 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE E O PODER/DEVER DE PUNIR  DO 
ESTADO............................................................................................................ 33

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA ............................................................................... 33
3.1.1 As penas na Antiguidade Oriental.................................................................. 33
3.1.2 As penas na Antiguidade Ocidental................................................................ 40
3.1.3 As penas no período medieval......................................................................... 44
3.2 OS REFORMISTAS E O SURGIMENTO DA INSTITUIÇÃO PRISÃO-

PENA ................................................................................................................. 48
4 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O CUMPRIMENTO DE 

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, SOB ÓTICA DO DIREITO 
INTERNO........................................................................................................ 52

4.1 ASPECTOS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO................................................. 53

4.1.1 O conceito de pena como sanção criminal...................................................... 53
4.1.2 Princípios aplicáveis às sanções criminais...................................................... 54
4.1.3 Espécies e características das penas................................................................ 57
4.2 A DIGNIDADE HUMANA DOS APENADOS NA CONSTITUIÇÃO DE 

1988.................................................................................................................... 66
4.3 A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO APENADO NO ORDENAMENTO 

INFRACONSTITUCIONAL............................................................................. 71
4.3.1 A Lei de Execução Penal e os direitos dos presos.......................................... 71
4.3.2 A Lei dos crimes de tortura............................................................................. 79
4.3.3 Responsabilidade  do  Estado  brasileiro  pela  violação  às  normas  de 

execução penal................................................................................................... 82
4.3.4 O papel da Defensoria Pública e do Ministério Público na promoção da 

responsabilização do Estado brasileiro........................................................... 88
5 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O CUMPRIMENTO DE 

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, SOB A ÓTICA DO DIREITO 
INTERNACIONAL....................................................................... 95

5.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: PROCESSO 
DE RECONSTRUÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO DIREITO 
INTERNACIONAL........................................................................................... 101



9

5.2 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA NO CUMPRIMENTO DAS PENAS............................................ 111

5.2.1 A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes e seus mecanismos de monitoramento.......... 113

5.3 PROCESSO DE INCORPORAÇÃO, EFICÁCIA E HIERARQUIA DOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 
RATIFICADOS PELO BRASIL...................................................................... 131

5.4 RESPONSABILIDADE DO ESTADO BRASILEIRO NO ÂMBITO 
INTERNACIONAL.......................................................................................... 139

5.4.1 Os sistemas de proteção dos direitos humanos: formas de acesso à 
Justiça Internacional …................................................................................. 142

6 PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E CONCRETIZAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A  APAC 
COMO  NOVA  PERSPECTIVA  NA  EXECUÇÃO 
PENAL............................................................................................................. 150

6.1 AS TEORIAS A RESPEITO DOS FUNDAMENTOS DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE......................................................................... 151

6.1.1 A Escola da Nova Defesa Social e a Visão Ressocializadora....................... 155
6.1.2 A  teoria  da  pena  adotada  no  ordenamento 

brasileiro…......................................................................................................
161

6.2 OS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS.............................................................. 162
6.3 ESTUDO DE CASO: A APAC E A MATERIALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO CUMPRIMENTO DAS 
PENAS PRIVATIVAS DE 
LIBERDADE.................................................................................................... 164

6.3.1 A metodologia do sistema da APAC …......................................................... 164
6.3.1.1 Uma visita às APACs de Minas Gerais, situadas nas Comarcas de Lagoa da 

Prata, Nova Lima e Itaúna................................................................................ 176
6.4 A SITUAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE E A INSTALAÇÃO DA PRIMEIRA APAC.............. 179
7 CONCLUSÃO................................................................................................. 182
8 REFERÊNCIAS.............................................................................................. 192



10

1 INTRODUÇÃO

O pensamento humano não é estanque no tempo, não sendo diferente quando se reflete 

sobre o Direito Penal e a forma do cumprimento das suas penas. Ao lançar um breve olhar 

sobre a história, pode-se compreender como se consolidou a construção hoje dominante sobre 

a forma de cumprimento das sanções penais, qual seja, em sintonia com o respeito ao direito 

fundamental à dignidade, como limite ao poder punitivo estatal, e ao mesmo tempo dever do 

Estado, uma vez que mantém os apenados sob a sua custódia. 

Mas, nem sempre a humanidade teve essa consciência. Um olhar pela história do 

cumprimento das penas traz à tona toda a barbárie vivenciada pelo apenado, até que se 

consolide a ideia de que ele apenas pode ser privado de alguns direitos, tais como a liberdade, 

mas jamais pode dele ser retirada a dignidade humana que lhe é intrínseca, pela qualidade de 

ser humano que ostenta. 

Em verdade, foi inspirada nas ideias humanistas, nascidas na fase do Iluminismo ou 

“Século das Luzes”, contrárias ao rigorismo das penas corporais, que surgiu a instituição 

“prisão-pena” tal qual é conhecida neste século. E essa instituição chegou até o século atual, 

amparando-se em um discurso humanista que aparentemente a legitima, tendo por norte o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Essa concepção parte do princípio de que cada ser humano tem um valor intrínseco, 

conforme apregoado por Kant, valor que não é perdido pelo fato de se estar cumprindo uma 

sanção penal, daí porque o valor dignidade humana foi considerado como limite à ação 

repressiva estatal. Na verdade, esse afastamento dos castigos corporais até então característico 

do cumprimento das penas, está em sintonia com a construção histórica dos direitos humanos.

E constata-se que esse foi o caminho seguido pelo Brasil, relativamente às normas que 

disciplinam o cumprimento das penas privativas de liberdade, seja por meio da Constituição 

da República, que dispõe sobre diversos direitos fundamentais dos apenados, em seu art. 5º; 

seja na Lei de Execução Penal, que adotou os postulados da Escola da Nova Defesa Social, 

primando pela ressocialização do apenado, ao lado da ideia de retribuição pelo delito 

cometido; seja por meio da chamada Lei que tipifica o crime de tortura, seja por meio da 
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assinatura de diversos tratados e convenções internacionais, que determinam o respeito à 

dignidade humana do condenado.

O problema é que, na prática, toda essa normativa vem sendo ignorada historicamente 

pelo Brasil, que ostenta, notadamente, um sistema penitenciário falido, que consagra 

justamente o contrário: a indignidade, a superlotação, a formação de organizações criminosas 

no interior dos estabelecimentos prisionais, a total falta de assistência aos apenados, dentre 

outras mazelas.

Mas o que fazer diante dessa realidade? Aceitar que o princípio da dignidade humana 

no cumprimento das penas, internacionalmente e nacionalmente consagrado, trata-se de mera 

quimera, não realizável na prática? A quem se deve responsabilizar? Essa realidade nunca 

mudará? Quais instrumentos podem ser utilizados para materializar o direito fundamental à 

dignidade do apenado, a nível interno e internacional? 

Em verdade, parece não interessar à sociedade, em geral, refletir sobre como os 

apenados (sobre)vivem; se há respeito à dignidade humana e aos ditames da Constituição 

Federal de 1988, da normativa internacional que proíbe as penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes, bem como à Lei de Execução Penal pátria (LEP). 

Entretanto, quando eclodem rebeliões, fugas e mortes, finalmente a sociedade passa a 

lançar um olhar sobre os presídios, mas se trata de um olhar de soslaio, desconfiado e repleto 

de medo, de um dia cruzar nas ruas com um egresso do sistema prisional e ser dele uma 

vítima em potencial. 

Em verdade, quando se está diante de insurreições carcerárias como as que por vezes a 

mídia divulga, mais se procura insuflar o discurso de enrijecimento da repressão penal, do que 

indagar as condições humanas dos presídios, à guisa de melhor conhecê-los, para assim 

detectar as causas principais dessa problemática, na busca incessante por novos rumos a 

serem trilhados, com supedâneo na dignidade da pessoa humana e na busca da reinserção 

social do apenado, a fim de efetivamente prepará-lo ao retorno ao convívio social.

Esse último ponto nem sempre tem merecido a atenção necessária da sociedade, 
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mormente da mídia, ignorando-se, no mais das vezes, a questão da dignidade e da realidade 

do preso, em prol do discurso de máxima segurança aos cidadãos, esquecendo-se de que um 

dia o apenado voltará ao convívio social. O ponto crucial é: como será esse retorno, a partir do 

momento em que, por anos a fio, o princípio da dignidade humana passou ao largo do 

cumprimento da pena?

Para ter uma ideia a respeito da realidade nefasta do sistema carcerário pátrio, basta 

assistir aos noticiários, ler os jornais ou mesmo visitar algum estabelecimento prisional 

tradicional da região, a fim de que se constate a violação diuturna do princípio da dignidade 

da pessoa humana. Trata-se de fato público e notório.

Portanto, a violação à dignidade humana dos presos no Brasil é um fato notório e 

incontestável, em afronta direta à Constituição Federal de 1988, aos tratados internacionais 

ratificados, à Lei de Execuções Penais Pátrias. 

O Estado brasileiro não pode continuar impune, fazendo letra morta um direito 

fundamental. O papel da Jurisdição interna e internacional há que ser efetivado, à guisa de se 

resgatar a dignidade do apenado que está sendo vilipendiada.

O presente trabalho irá se deter sobre as possibilidades de se materializar a dignidade 

do preso no momento do cumprimento da penas, a partir de duas vertentes: a possibilidade de 

responsabilização do Estado por sua omissão inconstitucional, obrigando-o ao cumprimento 

dos ditames legais, bem como por meio da urgente e necessária adoção de novas perspectivas 

na forma de administrar o sistema penitenciário, primando pela concretização do princípio da 

dignidade da pessoa humana, a partir de um estudo de caso –  o chamado método 

“apaqueano”.

Para efetuar essa análise, o capítulo 2 deste trabalho iniciará analisando a dignidade 

humana como direito humano e fundamental, estudando a evolução histórica do princípio, seu 

conceito e o seu conteúdo essencial.

Em seguida, o capítulo 3 partirá para a análise das penas privativas de liberdade em 

âmbito global, abordando a sua evolução histórica e filosófica, até se chegar nos sistemas 
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penitenciários atuais.

Esclarecidas as noções gerais sobre as penas privativas de liberdade, o capítulo 4 

analisará a forma de cumprimento das penas no ordenamento jurídico pátrio, com ênfase em 

seus principais aspectos, conceito, princípios aplicáveis, espécies e características. 

Posteriormente, fará uma análise da previsão de cumprimento das penas com dignidade, 

prevista na Constituição Federal de 1988, na Lei de Execução Penal (LEP) e na Lei dos 

Crimes de Tortura, fazendo um paralelo entre o direito posto na lei e o que se verifica na 

realidade.  

Conhecida a normativa nacional, em total contraste com a realidade dos 

estabelecimentos penitenciários tradicionais, o trabalho verificará a possibilidade de 

responsabilização interna do Estado brasileiro, por sua omissão histórica em concretizar os 

direitos fundamentais do apenado, trazendo a lume o importante papel a ser exercido pelo 

Ministério Público e Defensoria Pública neste mister.

O capítulo 5 partirá à análise da garantia da dignidade humana no cumprimento das 

penas privativas de liberdade no âmbito internacional, fazendo uma abordagem sobre a 

evolução do processo de internacionalização e reconstrução dos direitos humanos, bem como 

a forma como está prevista a proteção à dignidade dos apenados em tratados e convenções 

internacionais, analisando, ainda, o modo de sua incorporação e eficácia no direito interno.

 Do mesmo modo, diante da constatação de violação às normas internacionais, este 

trabalho buscará a responsabilização internacional do Estado brasileiro, como forma a 

compeli-lo a cumprir com os compromissos assumidos internacionalmente, os quais, 

igualmente, não são meras folhas de papel sem valor, ao contrário, consagram verdadeiros 

direitos fundamentais.

Esclarecidos os instrumentos normativos nacionais e internacionais aplicáveis à 

garantia do cumprimento das penas com dignidade, o capítulo 6 apresentará um estudo sobre 

a possibilidade real de cumprimento das penas, com a materialização do princípio da 

dignidade da pessoa humana, a partir de um método diferenciado denominado “apaqueano”. 

Para tanto, irá abordar as variadas teorias a respeito do fundamento das penas, com enfoque 
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na teoria ressocializadora, averiguando, ainda, a teoria da pena adotada pelo ordenamento 

pátrio e os sistemas penitenciários, para, por fim, adentrar no referido estudo de caso.

Espera-se, assim, apresentar um estudo que possa contribuir para a análise de medidas 

que possam implicar na melhoria da situação caótica vivenciada pelo sistema carcerário 

nacional, no desiderato de ser materializado o direito humano e fundamental da preservação 

da dignidade humana, no momento do cumprimento das penas privativas de liberdade.
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2 A DIGNIDADE DA PESSOA COMO DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL

Para abordar a temática do direito dos apenados ao cumprimento das penas com 

dignidade, enquanto direito humano consagrado na ordem internacional, além de direito 

fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, em vários incisos de seu art. 5º, não há 

como deixar de refletir sobre o processo histórico que levou à consagração do princípio da 

dignidade da pessoa humana e à internacionalização da proteção dos direitos humanos.

Quando se fala na defesa dos direitos dos hipossuficientes e minorias, tais como 

direitos das crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, das comunidades 

indígenas, dentre outros, em geral há grande aceitação da sociedade.

Porém, quando se trata de proteger a dignidade do apenado, a recepção por parte da 

sociedade, em grande parte, é deveras diferente. É comum ouvir em noticiários nacionais 

sensacionalistas que “direitos humanos só existem para proteger bandido”. O senso comum 

deseja se livrar do preso; tirá-lo de sua vida, pouco importando se ele está sendo vítima de 

maus-tratos e condições degradantes na penitenciária mais próxima.

Ocorre que entender a dignidade humana como direito de todos, inclusive do apenado, 

não é apenas um mero idealismo. Trata-se de cumprir normas de direito fundamental e 

normas infraconstitucionais do direito interno, além de normas de direito internacional de 

proteção dos direitos humanos. São normas cogentes, em que não há o menor espaço à 

discricionariedade estatal – apenas cabe ao Estado cumpri-las.

E aqui não se está a defender a impunidade e qualquer tipo de privilégio para aqueles 

que cometem crimes. Longe disso. Quando se contraria os bens jurídicos mais relevantes, 

mediante ação ou omissão criminosa, há que ser efetivado o poder punitivo estatal, porém 

esse não é ilimitado – o princípio da dignidade da pessoa humana é a barreira necessária para 

afastar o arbítrio e os abusos.

O valor da pessoa humana, como direito fundamental, foi construído mediante árduos 

processos históricos de luta, no qual não cabe o retrocesso. Não existem seres humanos 
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supérfluos, muito menos o apenado. Há um núcleo de dignidade que deve ser preservado e 

garantido, sob pena de se retroceder à época da barbárie e dos suplícios no cumprimento das 

penas. Daí porque se trata de luta que nunca finda, dado que ainda persistem inúmeras 

situações em que a dignidade humana é vilipendiada, tal como ocorre com a situação dos 

apenados no Brasil, nada obstante toda a normativa interna e internacional existente a esse 

respeito. Nas palavras de Celso Lafer:

No mundo contemporâneo continuam a persistir situações sociais, políticas e 
econômicas que contribuem para tornar os homens supérfluos e, portanto, sem lugar 
no mundo. Por essa razão, o inter-relacionamento do tema da ruptura com o da crise 
dos direitos humanos continua na ordem do dia. 1

Assim, para estudar situações como a do apenado brasileiro, em que seus direitos 

mínimos são cotidianamente violados pelo Estado, via de regra, faz-se necessário, num 

primeiro momento, debruçar-se sobre o processo que levou à consagração do princípio da 

dignidade da pessoa humana, abordando a evolução da concepção de direitos naturais, aos 

direitos humanos e fundamentais, conforme se verificará nas linhas seguintes.

2.1  PROCESSO HISTÓRICO DE CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA

Há tempos que a humanidade reflete, filosoficamente, sobre a existência de direitos 

inatos do homem, que não podem ser subtraídos por quem quer que seja, tampouco pelo 

Estado. São princípios ligados a valores tidos como superiores, como o direito à vida e à 

dignidade, assim ditados pela consciência humana. Essa reflexão se faz importante, para que 

se possa entender o substrato da doutrina de proteção aos direitos humanos, desenvolvida no 

decorrer da história. 

A origem histórica dos chamados “direitos do homem”, aqui entendidos como direitos 

naturais, é matéria controvertida na doutrina, porém, muitos apontam a antiguidade clássica 

como a sua “pré-história”, haja vista que valores como dignidade humana, liberdade e 

igualdade, considerados valores  universais e superiores, encontraram seu berço na filosofia 

1     LAFER, Celso.  A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 118.
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greco-romana e, posteriormente, no cristianismo.2 

Nesse passo, convém realizar uma breve análise sobre alguns aspectos dessa marcha 

filosófica. Num primeiro momento da filosofia grega, destaca-se o pensamento místico, a 

partir da crença na existência de leis divinas, de cunho universal, superiores às editadas pelo 

homem. Nessa digressão, não há como se deixar de lembrar a clássica tragédia grega de 

Sófocles, “Antígona”, como um dos primordiais registros a esse respeito. Na referida obra, a 

virtuosa personagem Antígona é surpreendida por um decreto do Rei Creonte, impedindo-a de 

realizar o sepultamento formal (honras fúnebres) de seu irmão Polinice, ao argumento de que 

ele fora um traidor do reino.

Antígona não se conformou com o decreto real, pois, para ela, tal ato contrariava as 

leis divinas, naturalmente superiores. Ela desobedeceu à ordem do rei, sepultou o seu irmão e 

terminou presa. Ao ser indagada por Creonte do porquê de tal ousadia, ao desobedecer a sua 

determinação, Antígona respondeu de forma tão poética que seu discurso se transformou em 

máxima dos adeptos do direito natural, partindo-se da premissa de que existem direitos 

inerentes ao homem, ditados por uma lei superior, a divina, que devem ser  respeitados, ainda 

que contrariem leis humanas escritas. Convém descrever trecho da célebre obra 3:

[...] Creonte - Fala tu, agora; mas fala sem demora! Sabias que eu havia proibido, 
por uma proclamação, o que fizeste?
Antígona – Sim, eu sabia! Nem o poderia ignorar, pois era coisa pública!
Creonte – E, contudo, tiveste a ousadia de desobedecer a essa determinação?
Antígona - Sim, pois não foi a decisão de Zeus; e a Justiça, a deusa que habita com 
as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos; 
tampouco acredito que a tua proclamação tenha legitimidade para conferir a um 
mortal o poder de infringir as leis divinas, nunca escritas, porém irrevogáveis; não 
existem a partir de ontem ou de hoje; são eternas, sim! e ninguém sabe desde quando 
vigoram! (...)

Noutro momento, simplificando a grandiosidade da filosofia grega para os fins deste 

trabalho, no chamado “século de Péricles”, a justificativa para a existência de leis superiores e 

universais passa a ser a natureza humana. Para o estoicismo da época helenística, considerado 

como os primórdios da doutrina do direito natural, o homem possui direitos inatos e iguais em 

2 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. p. 44.

3 SÓFLOCLES. Antígona. Trad. de Jean Melville. In: Édipo Rei. Antígona. Coleção A obra-prima de cada 
autor. São Paulo: Editora Marin Claret, 2005. p. 95-96.
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qualquer lugar do mundo4, visão vislumbrada na filosofia de Aristóteles e, na Roma antiga, 

por Cícero. Ensina Celso Lafer que o estoicismo “atribuiu ao indivíduo que tinha perdido a 

qualidade de cidadão, para se converter em súdito das grandes monarquias, uma nova 

dignidade” 5.  Segundo Cançado Trindade:

A contribuição dos “fundadores”  dos jus gentium neste sentido se inspirou em 
grande parte, por sua vez, na filosofia escolástica do direito natural, em particular na 
concepção aristotélica-estóica-tomista da recta ratio e da justiça, que concebeu o ser 
humano como um ser social, racional, e dotado de uma dignidade intrínseca […] 
Consoante os princípios da recta ratio, cada sujeito de Direito deve comportar-se 
com justiça, boa-fé e benevolência. São princípios cogentes que emanam da 
consciência humana, e afirmam a relação inelutável entre o Direito e a ética. O 
direito natural reflete os ditados da recta ratio, em que se fundamenta a justiça. 
Cícero conceituava o direito da recta ratio como dotado de validez perene, 
afigurando-se como inderrogável. Sua validade se estende a todas as nações em 
todas as épocas, sendo intransgressível. 6

Analisando a etapa histórica seguinte, Fábio Konder Comparato7 lembra a importância 

da fé monoteísta como justificativa religiosa da “proeminência do ser humano no mundo”. A 

Bíblia, com seu conteúdo humanista, professou os dez mandamentos, que nada mais são do 

que um código de conduta, voltado à proteção dos direitos do homem (amar ao próximo como 

a si mesmo, não matar, respeitar aos pais, e assim por diante) 8.

Com o cristianismo, a ideia de universalismo ganhou fôlego, ao professar que todos os 

homens são criados à imagem e semelhança de Deus, sejam gregos ou judeus, escravos ou 

livres, sendo considerados iguais em dignidade, ao menos no plano espiritual, já que na 

realidade prática ainda persistiam a escravidão, a discriminação, enfim, a barbárie reinava sob 

os horrores da inquisição na Idade Média, também conhecida por Idade das Trevas9. Nesse 

período histórico, entretanto, como uma luz na escuridão, destacou-se também a filosofia de 

São Tomás de Aquino, que já apregoava a existência de direitos inerentes, advindos da razão 

humana, teoria iniciada com a filosofia greco-romana e desenvolvida séculos adiante, pelos 

pensadores do jusnaturalismo moderno. 

4 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2005, p.14-16.

5 LAFER, Celso. Op. cit. p. 119.
6 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do direito internacional. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2006. p. 6-7.
7 Idem, ibidem, p.1.
8 LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos no Brasil: desafios à democracia. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 1997. p. 20.
9 Ibidem, p. 17-18.



19

Com o advento do século das luzes, desenvolveu-se o movimento iluminista, o qual 

deslocou o cerne das discussões, tirando o foco da religiosidade, para enaltecer o ser humano, 

como figura central. Nesse momento histórico, desenvolveu-se a teoria acerca dos direitos do 

homem, também denominado Direito Natural, na qualidade de teoria formal, a partir das teses 

jusnaturalistas modernas, com suas várias vertentes, principalmente a partir dos séculos XVII 

e XVIII, quando se advogou a existência de princípios inerentes, que emanam da razão e 

natureza humanas, e que não podem ser subtraídos por ninguém, nem mesmo pelo Estado, 

conforme sustentado pelos teóricos Kant, Hugo Grócio10 e John Locke. 

Leciona Celso Lafer que, com o pensamento de Hugo Grócio, o Direito Natural 

passou por um processo fundamental de laicização, a partir do “apelo à razão como 

fundamento do Direito, aceitável, por isso mesmo, por todos, porque comum aos homens 

independentemente de suas crenças religiosas”. 11 

O fruto essencial da visão jusnaturalista moderna, para os fins analisados neste 

trabalho, é entender a existência de direitos inerentes, decorrentes da razão humana, 

colocando o homem em local de destaque, posto que portador de uma dignidade própria e 

única, seja ele quem for e onde ele estiver, percepção fundamental à construção da doutrina 

dos direitos humanos.

Kant, em sua obra clássica “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, escrita em 

1785, diferenciou as pessoas das coisas a partir do critério da racionalidade, inerente àquelas. 

Convém observar o seguinte trecho da citada obra: 

[...] Ora, eu digo: o homem – e de modo geral todo ser racional – existe como fim 
em si mesmo, não meramente como meio à disposição desta ou daquela vontade 
para ser usado a seu bel-prazer, mas tem de ser considerado em todas as suas ações, 
tanto as dirigidas a si mesmo quanto a outros. […] Os seres cuja existência não se 
baseia, é verdade, em nossa vontade, mas na natureza, têm, no entanto, se eles são 
seres desprovidos de razão, apenas um valor relativo, enquanto meios, e por isso 
chamam-se coisas, ao contrário, os seres racionais denominam-se pessoas, porque 
sua natureza já os assinala como fins em si mesmos, isto é, como algo que não pode 
ser usado meramente como meio, por conseguinte –como algo que – restringe nessa 
medida todo arbítrio (e é um objeto de respeito). 12

10 Sobre o tema: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 3ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p. 9-11.

11 LAFER, Celso. Op.cit. p. 121.
12 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. de Guido Antônio de Almeida. São 

Paulo: Discurso Editorial e Barcarolla, 2009. (coleção philosophia). p. 239-241.
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A filosofia kantiana foi fundamental para a construção do conceito de dignidade 

humana desenvolvido nos séculos seguintes, partindo do pressuposto da não “coisificação” do 

ser humano, considerado como um fim em si mesmo, sendo a dignidade o limite ao arbítrio 

estatal, como também limite ao arbítrio nas relações privadas.

 

Entretanto, lembra Ana Paula de Barcellos que o percurso histórico da noção de 

dignidade humana sofreu forte abalo após as revelações das atrocidades praticadas durante a 

Segunda Guerra Mundial, gerando uma forte reação dos defensores dos direitos do homem:

A reação à barbárie do nazismo e dos fascismos em geral levou, no pós-guerra, à 
consagração da dignidade da pessoa humana no plano internacional e interno como 
valor máximo dos ordenamentos jurídicos e princípio orientador da atuação estatal e 
dos organismos internacionais. 13

A partir de então, inicia-se o importante processo de internacionalização e 

humanização dos direitos humanos, o qual será abordado no capítulo 5, e que pode ser 

traduzido como praticamente um consenso do mundo ocidental, no sentido de valorização do 

princípio da dignidade da pessoa humana enquanto valor supremo.

Feitas tais considerações, há que se adentrar no tormentoso terreno de conceituação do 

que se entende por dignidade da pessoa humana, na tentativa de fugir do costumeiro vazio 

conceitual que cerca o referido princípio, de modo a não ceder a tentações de generalizações 

vagas, haja vista que a dignidade da pessoa humana é o núcleo essencial deste trabalho, 

relativamente à forma de cumprimento das penas privativas de liberdade.

2.2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: CONCEITO E 

CONTEÚDO ESSENCIAL

Grande parte da doutrina que se debruça sobre o princípio da dignidade da pessoa 

humana revela a sua dificuldade conceitual. Muitos preferem não estabelecer um conceito, o 

qual se mostra deveras aberto, sob pena de incidirem na incompletude ou mesmo de 

refletirem imposição autoritária de determinada cultura. 

13 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 3ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 130.
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Edilson Nobre, em seu artigo “O Direito Brasileiro e o princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana”, preconiza que fácil é detectar o que seria uma violação à dignidade da 

pessoa humana, mas difícil é conceituar o que seria essa dignidade. 

Com efeito, de acordo com a jurisprudência alemã, somente quando um tratamento 

constitui “expressão de desprezo” à pessoa, é que o Tribunal Constitucional Federal aprecia 

uma vulneração à dignidade pessoal14.  Esclarece Ernesto Benda que, para o referido Tribunal, 

a proteção constitucional à dignidade não importa numa obrigação do Estado de proteger os 

indivíduos frente a necessidades materiais, mas sim protegê-los frente a determinadas 

agressões, como humilhações, perseguições, estigmatizações, dentre outros, de modo que a 

norma deve ser interpretada como uma reação diante de injustiças.15 

Nesse sentido, Francesc Torralba Roselló pontua que Roberto Andorno considera o 

vocábulo dignidade dotado de caráter vago e impreciso, de difícil definição, muito embora 

reconheça que seja um dos valores fundamentais das sociedades pluralistas.16 Lembra que 

para Andorno, a indignidade, enquanto oposto de dignidade, identifica-se com 

instrumentalização, tortura, vulneração da intimidade, injustiça, fome, humilhação, 

coisificação, crueldade, guerra, maltrato, dentre outros. Trata-se de atos considerados 

intoleráveis, partindo-se do pressuposto de que todo ser humano é merecedor de uma 

consideração que essas práticas vulneram.17 Em verdade, parece fácil chegar-se a uma 

definição de indignidade, já de dignidade, está-se deveras longe de um consenso.

Mas seria apenas isso? Trata-se de uma palavra vazia, um conceito vago, que perde, 

assim, sua importância? Entende-se neste trabalho que não. Afinal, segundo as lições de 

Roselló:

A multiplicação de significados pode nos conduzir a outra conclusão muito 
diferente: ao reconhecimento da complexidade da noção. Essa segunda reação nos 
parece mais ponderada e adequada que a primeira. Partimos da ideia de que não é 

14 SEGADO, Francisco Fernández. La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento jurídico 
español y como fuente de todos los derechos. Tradução livre. In: Jurisdição e direitos fundamentais: 
anuário 2004/2005. Coord. Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Escola Superior da Magistratura do Rio 
Grande do Sul e Livraria do Advogado Editora, 2006. p. 111.

15 Dignidad humana y derechos de la personalidad. In: BENDA, Ernesto et al. Manual de Derecho 
Constitucional. Madrid: Marcial Pons, 2001, p. 124.

16 ROBERTO ANDORNO apud ROSELLÓ, Francesc Torralba. ¿Qué es la dignidad humana? Ensayo sobre 
Peter Singer, Hugo Tristran Engelhardt y Jonh Harris. Barcelona: Herder Editorial, 2005. p. 53.

17    Idem, ibidem, p. 55.
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uma palavra vazia, nem um conceito vago para o qual se pode arbitrariamente dar 
um sentido ou outro, mas que é um vocábulo que alberga uma pluralidade de 
significados e isso indica que não pode ser tratado de modo unidimensional. Como 
disse Jüguer Simon, ‘a dignidade humana não pode decair em uma fórmula vazia, 
por meio da qual se pode justificar ou declarar improcedente qualquer medida. Ou 
seja, seu conteúdo tem que seguir mantendo-se sensível para poder desempenhar sua 
função como regulador’.18

Com efeito, a dignidade realmente é um vocábulo complexo, mas longe de ser vazio. 

Se não há como fechar um conceito absoluto, ao menos se deve tentar chegar a uma noção do 

que seja dignidade, do seu conteúdo essencial, de modo a afastar a indignidade. Assim, faz-se 

necessário que se ingresse no tormentoso terreno da conceituação de dignidade humana, para 

que se possa, com maior eficácia, coibir eventuais violações ao princípio.

Para Von Wintrich, a dignidade humana consiste em que o homem, como ente ético-

espiritual, pode, por sua própria natureza, consciente e livremente autodeterminar-se, formar-

se e atuar sobre o mundo que o rodeia (tradução livre)19. Na visão de Stein, “dignidade” 

significa a materialização de um valor, sendo o homem o valor supremo20.

Ingo Wolfgang Sarlet, em sua obra “Dignidade da Pessoa Humana e Direitos 

Fundamentais na Constituição Federal de 1988”, traz relevante histórico sobre o evoluir da 

concepção teórica a respeito do conceito de dignidade da pessoa humana. 

Ensina Sarlet, na citada obra, que o conceito de dignidade humana foi desenvolvido 

por vários pensadores, como Hobbes, Pufendorf, dentre outros. Porém, destaca as reflexões de 

Kant, já referidas no item anterior, o qual entendia que o essencial é que o homem é um fim 

em si mesmo, e não um mero objeto, daí porque possui dignidade, entendida como valor 

18 ROSELLÓ, Francesc Torralba. ¿Qué es la dignidad humana? Ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristran 
Engelhardt y Jonh Harris. Barcelona: Herder Editorial, 2005. p. 57. Tradução livre: “La multiplicación de 
significados puede conducirnos a otra  conclusión muy distinta: al reconocimiento de la complejidad de la 
noción. Esta segunda reacción nos parece más ponderada y adecuada que la primera.Partimos de la Idea de 
que no es una palabra vacía, ni um concepto vácuo al que se puede dar arbitrariamente un sentid o  outro, 
sino que és un vocablo que alberga una pluralidad de significados y esto indica que no puede ser tratado de 
un modo unidimensional. Como dice Jüguen Simon, ‘la dignidad humana no puede decaer em una fórmula 
vacía, por lá cual se pueda justificar  o declarar improcedente cualquier medida. Es decir, su contenido tiene 
que seguir manteniéndose sensible para poder desempeñar su función como regulador.’

19 “el hombre, como ente ético-espiritual, puede por su propria  naturaleza, consciente y libremente, 
autodeterminarse, formarse y actuar sobre el mundo que le rodea.” VON WINTRICH apud SEGADO. Op. 
cit. p. 102-103.

20 STEIN apud SEGADO. Op. cit. p. 103.
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intrínseco do ser humano, algo que não tem preço21. E acaba por concluir, trazendo um 

conceito próprio, embora reconheça que não seja um conceito estanque no tempo:

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano, que o faz merecer do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito 
aos demais seres que integram a rede da vida.22

O conceito de Ingo Sarlet traz postulados fundamentais, como a ideia de que o 

conceito de dignidade humana é inerente à natureza do homem, ou seja, o valor próprio que 

identifica o ser humano como tal. No mesmo sentido, Luís Roberto Barroso leciona que o 

“´princípio da dignidade da pessoa humana identifica um espaço de integridade moral a ser 

assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo”23. 

Dito isso, é tempo de apresentar a noção do que seja dignidade humana construída 

neste trabalho. Consultando o Dicionário Aurélio, tem-se que dignidade significa: “cargo e 

antigo tratamento honorífico; função, honraria, título ou cargo; autoridade moral; decência, 

decoro; respeito a si mesmo, amor-próprio, brio...”.24

Com efeito, seguindo os passos de Aurélio, tem-se que a dignidade humana relaciona-

se com a sua própria honra, com um núcleo intangível que lhe pertence pelo simples fato de 

sua condição humana. No dizer de Elizari, é dizer que toda pessoa, por sua condição de tal, 

possui uma dignidade inalienável, “na qual todos os seres humanos são iguais”.25

Assim, a dignidade humana pode ser entendida como direito e garantia existencial de 

21 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 70. 

22 Ibidem. p. 37-39.
23 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constituicional Brasileiro 

(pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luís Roberto (organizador). A nova 
interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p. 37-38.

24 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 
1999. P. 682.

25 ELIZARI apud ROSELLÓ, Francesc Torralba. ¿Qué es la dignidad humana? Ensayo sobre        Peter 
Singer, Hugo Tristran Engelhardt y Jonh Harris. Barcelona: Herder Editorial, 2005. p. 58.
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proteção e respeito a todos os seres humanos, indistintamente, em seus aspectos físico, 

psíquico e social, proteção tanto em relação ao Estado como em relação aos particulares.

Portanto, a noção aqui construída de dignidade humana remonta a uma obrigação de 

fazer (como garantia) e não fazer (como respeito), por parte do Estado e da comunidade em 

geral. Em seu aspecto físico e psíquico, o ser humano deve ser inviolável em sua dignidade 

corporal  e mental (obrigação de respeito, de não fazer –  impedimento de tortura física ou 

psicológica, de tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes), indicando a existência de um 

núcleo intangível que não pode ser alcançado pelo poder punitivo estatal, tampouco por 

particulares.

Em seu aspecto social, o  conceito de dignidade humana envolve um fazer (dever do 

Estado de concretizar certas prestações positivas, de modo a garantir o mínimo existencial aos 

indivíduos, como saúde, educação e segurança). No dizer de Ernesto Benda, a obrigação do 

Estado de respeitar a dignidade humana implica que o indivíduo espera não ser 

arbitrariamente tratado, mas também se espera do Estado a obrigação de garantir  a sua 

existência material, ou seja, garantir ao indivíduo os recursos indispensáveis a uma existência 

digna.26

Assim, na mesma linha de Ingo Sarlet, entende-se neste trabalho que a dignidade da 

pessoa humana deve ser compreendida como “limite e tarefa do Estado, da comunidade e dos 

particulares”. 27 Nesse mesmo sentido, convém observar as lições de Yara Maria Pereira 

Gurgel28:

Além do Estado e dos Poderes Públicos, detentores da obrigação de não somente 
proteger a dignidade do ser humano contra seus próprios atos e de terceiros, mas 
também de promover uma vida digna para os seus jurisdicionados, todas as pessoas 
físicas e jurídicas estão subordinadas direta e indiretamente ao Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana, devendo sempre respeitar a dignidade alheia. Isso se 
justifica, visto que o homem é o ser principal e sobre ele deve gravitar o 
ordenamento, na tentativa de proporcionar o bem-estar de todos, oferecido, 
especialmente, por meio dos Direitos Fundamentais. Tais direitos, tanto os de 
Primeira quanto os de Segunda Dimensão, como os direitos ao mínimo de 
existência, advêm da dignidade da pessoa humana.

26 Dignidad humana y derechos de la personalidad. In: BENDA, Ernesto et. al. Op. cit., p. 126.
27 SARLET, Ingo Wofgang. Op. cit. 2010. p. 126.
28 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, princípio da igualdade e não discriminação: sua 

aplicação às relações do trabalho. São Paulo: Ltr, 2010.p. 33.
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Nada obstante possam existir variantes facetas a respeito da concepção da dignidade 

humana nas diversas culturas, o núcleo essencial do ser humano a ser preservado é o mesmo, 

em qualquer lugar, a partir do que se entende por dignidade humana. No mesmo sentido, 

apregoa Jussara Maria Moreno Jacintho, que acredita ser absoluto o princípio da dignidade da 

pessoa humana, “até porque a condição humana o é”.29

Em verdade, o referido princípio revela um núcleo mínimo inatingível, haja vista que, 

quando, por exemplo, o homem comete um crime, há de ser cerceada a sua liberdade em 

nome do bem comum, porém, sem que esse núcleo mínimo seja atingido.

Sobre o tema, Edilson Nobre, embasado noutros doutrinadores, traz com maestria qual 

seria o núcleo essencial desse princípio:

Disso resulta que a interferência do princípio se espraia, entre nós, nos seguintes 
pontos: a) reverência à igualdade entre os homens (art. 5º, I, CF); b) impedimento à 
consideração do ser humano como objeto, degradando-se a sua condição de pessoa, 
a implicar na observância de prerrogativas de direito e processo penal, na limitação 
da autonomia da vontade e no respeito aos direitos da personalidade, entre os quais 
estão inseridas as restrições à manipulação genética do homem; c) garantia de um 
patamar existencial mínimo.30

Assim, para Edilson Nobre, falar em dignidade é falar primeiro em igualdade (todos 

são iguais perante a lei e em dignidade); em não degradação da pessoa, não “coisificação”, 

inclusive quando do cumprimento de sanções penais, e na garantia de uma patamar existencial 

mínimo aos seres humanos.

 

Com efeito, essa perspectiva da não “coisificação” se faz presente mormente na seara 

do Direito Penal e aplicação das penas. Nesse ponto, o Tribunal Constitucional Espanhol já 

decidiu ser a dignidade:

29  JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Dignidade humana. Princípio Constitucional. Curitiba: Juruá, 2006. 
p. 136.

30 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O Direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. Jus 
Navigandi,  Teresina,  ano 4,  n.  41, maio 2000. Disponível  em:  <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?
id=161>. Acesso em: 09 abr. 2010.
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(…) “valor espiritual e moral inerente à pessoa”, que deve permanecer inalterada 
qualquer que seja a situação em que a pessoa se encontre (também, sem dúvida, 
durante o cumprimento de uma pena privativa de liberdade), constituindo um 
“mínimo invulnerável” que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 
sejam umas ou outras as limitações que se imponham ao desfrute dos direitos 
individuais, não levem ao menosprezo para a estima que, enquanto ser humano, 
merece a pessoa (tradução livre).31

Assim, existe um núcleo essencial revelado pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana que além de não poder ser violado pelo Estado, deve ser por ele materializado por 

meio de políticas públicas.

Difícil é a tarefa de enumerar quais direitos fundamentais estariam nesse elenco, 

porém, não há como se afastar do conceito de “não coisificação” e do direito fundamental à 

vida e à sobrevivência, tais como o direito à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à 

proteção à integridade física e mental, dentre outros.

E mesmo quando se está diante de um conflito de normas, considerando-se neste 

trabalho a dignidade humana como um princípio e como também uma regra jurídica, há que 

ser ponderar pela prevalência do direito que mais se aproxime desse núcleo essencial. Assim, 

por exemplo, quando se comete um crime, tem-se dois direitos fundamentais a serem 

sopesados: o da liberdade do indivíduo e o da segurança da sociedade. Levando-se em conta 

que o poder punitivo estatal age para a proteção da vida e existência pacífica de toda a 

sociedade, o direito à segurança prevalece, sem, porém, que se afaste o núcleo essencial do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, a sanção penal há que ser efetivada, 

restringindo-se a liberdade do indivíduo, quando for o caso, mas o seu cumprimento deve se 

materializar com um mínimo de dignidade própria da existência humana.

Bem compreendido o conceito e limites do princípio da dignidade da pessoa humana, 

convém ingressar na seara da diferenciação existente entre a ideia de “direitos do homem”, 

“direitos humanos” e “direitos fundamentais”, dada a relevância para este trabalho.

31 SEGADO, op.cit, p. 113. “[...]en cuanto ´valor espiritual y moral inherente a la persona´ … la dignidad ha 
de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación em que la persona se encuntre (también, qué duda 
cabe, durante el cumplimento de una pena privativa de libertad), constituyendo, en consecuencia, un 
´minimum invulnerable´que todo estatuto juridico debe assegurar, de modo que, sean unas u outras las 
limitaciones que se impongan em el disfrute de derechos individuales, no conllevan menosprecio para la 
estima que, em cuanto ser humano, merece la persona.”
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2.3  “DIREITOS DO HOMEM”, “DIREITOS HUMANOS”  E “DIREITOS 

FUNDAMENTAIS”: DIFERENCIAÇÃO.

A doutrina muito diverge a respeito da conceituação das expressões “direitos do 

homem”, “direitos humanos” e “direitos fundamentais”. Ensina Fábio Konder Comparato que 

as expressões “direitos humanos” ou “direitos do homem”, por ele utilizadas como sinônimos, 

trazem em si a ideia de “algo inerente à própria condição humana, sem ligação com 

particularidades determinadas de indivíduos ou grupos”  32. Essa definição trazida por Fábio 

Comparato, a partir de uma análise histórica, acaba por sintetizar uma concepção 

jusnaturalista de direitos humanos, ou seja, direitos “inerentes à condição humana”, à natureza 

das coisas.

Segundo André Ramos Tavares, os adeptos da ideia de “direito natural”  partem da 

premissa de que existem faculdades inerentes aos seres humanos, pois “o jusnaturalismo 

defende a existência de direitos naturais do indivíduo que são originários e inalienáveis, em 

função dos quais, e para sua segurança, concebe-se o Estado” 33. E essa “faculdade inerente” 

pode partir, de forma simplificada, da divindade ou da própria razão humana, a variar 

conforme o segmento jusnaturalista que se adote. 

A concepção positivista, ao contrário, centraliza o direito na lei. Para ela, não existe 

Direito que não seja reconhecido e positivado pelo Estado, de modo que os direitos humanos 

seriam tão-somente aqueles assim reconhecidos pela autoridade. 

Nesse sentido, Robert Alexy34, ao refletir sobre a conceituação de norma de direito 

fundamental, afirma que mais conveniente é basear o seu conceito em critérios formais, 

afastando-se de critérios substanciais e/ou estruturais, que poderiam cercear a sua abrangência 

de modo não desejado, como, por exemplo, limitá-lo a uma determinada concepção de 

Estado. Assim, tendo por base o ordenamento alemão, Alexy concluiu que:

[...] disposições de direitos fundamentais são aquelas contidas nas disposições dos 

32 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 57.
33 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 7ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 458.
34 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008. p. 66-69.
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arts. 1º a 19 da Constituição alemã, bem como as disposições garantidoras de 
direitos individuais dos arts. 20, § 4º, 33, 38, 101, 103 e 104 da Constituição alemã. 
Normas de direitos fundamentais são as normas diretamente expressas por essas 
disposições. 35

Nesse sentido, Jorge Miranda bem faz essa diferenciação, enfatizando que os direitos 

fundamentais são aqueles estabelecidos na Constituição, e que “incorporam os valores básicos 

da sociedade”. 36 Para ele, os direitos fundamentais têm suas raízes na ideia de direitos do 

homem, mas nesses não se esgotam:

[…] para lá de qualquer profissão de fé nos direitos do homem, do que se cura aqui é 
de direitos assentes na ordem jurídica, e não de direitos derivados da natureza do 
homem e que subsistam sem embargo de negação ou de esquecimento da lei. Que a 
ordem jurídica não seja ou não deva ser apenas a dos preceitos positivos, não se 
discute; mas tem de ser sempre através de normas positivas, ainda que de Direito 
natural positivado – como são tantas das Constituições e da Declaração Universal – 
que tais direitos têm de ser captados e estudados. […] os direitos fundamentais, ou 
pelo menos os imediatamente conexos com a dignidade da pessoa humana, radicam 
no Direito natural (ou, se preferir, em valores éticos superiores ou na consciência 
jurídica comunitária), de tal sorte que devem ser tidos como limites transcendentes 
do próprio poder constituinte material (originário) e como princípios axiológicos 
fundamentais. Não se esgotam, porém, no Direito Natural. 37

Para Fábio Konder Comparato, no entanto, é inconcebível limitar a abrangência de tais 

direitos apenas àqueles assim reconhecidos formalmente pelo Estado, posto que é inegável 

que seria deveras perigoso que o Estado simplesmente os subtraísse, de modo arbitrário, ou 

mesmo fizesse inserir no ordenamento jurídico “falsos direitos” de uma minoria dominante. E 

conclui com o seguinte pensamento:

É irrecusável, por conseguinte, encontrar um fundamento para a vigência dos 
direitos humanos além da organização estatal. Esse fundamento, em última 
instância, só pode ser a consciência ética coletiva, a convicção, longa e 
permanentemente estabelecida na comunidade, de que a dignidade da condição 
humana exige o respeito a certos bens ou valores em qualquer circunstância, ainda 
que não reconhecidos no ordenamento estatal, ou em documentos normativos 
internacionais. Ora, essa consciência ética coletiva, como se procurou mostrar nestas 
páginas, vem-se expandindo e aprofundando no curso da História. 38

De fato, a Alemanha nazista praticou o terrível genocídio contra os judeus sob as 

bênçãos do direito então vigente, o que revela a pertinência da preocupação expressada pelo 

35 Ibidem, p. 68-69.
36 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 3ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p. 51-52.
37 Ibidem, p. 53.
38 COMPARATO, Op.cit. p. 59.
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doutrinador Fábio Konder.  Analisando a polêmica ora posta, Artur Cortez Bonifácio, ao 

conceituar os direitos fundamentais, não nega sua necessária positivação, mas atrela sua 

classificação ao princípio da dignidade humana, o que realmente desponta como parâmetro 

insuperável. Vejamos:

 

(…) o conceito de direitos fundamentais, embora leve em conta aspectos materiais e 
formais, pressupõe a positivação explícita ou implícita no texto constitucional, ainda 
que não catalogado no título dos direitos fundamentais, desde que respeitem a 
proteção do ser humano, a dignidade humana. 39

Aprofundando o tema, convém abraçar as lições de Norberto Bobbio40, que afasta 

qualquer possibilidade de se conceber uma definição segura do que sejam “direitos humanos”, 

partindo-se da vagueza de expressões como “natureza humana”, “direitos inerentes à 

condução humana”, que indicam preferências políticas, ideológicas, enfim, noções subjetivas.

Para Bobbio, os direitos humanos são frutos de uma construção histórica, colhidos em 

várias lutas emancipatórias do homem, “mal definível”  e “variável”, a depender do que se 

entende por “direito humano” em determinado momento, em dada época, em cada contexto 

social. Sua definição e conteúdo não são estanques no tempo, e não existe um fundamento 

absoluto, daí porque sempre podem surgir novos direitos. E conclui de forma lapidar que 

atualmente o mais importante não é encontrar a fundamentação desses direitos, mas protegê-

los e efetivá-los:

[...] Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e 
fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim 
qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados.41

Portanto, Bobbio, abraçando a visão positivista, defende que o fundamento de validade 

dos direitos humanos é a constatação de que, em dado momento histórico, eles são assim 

aceitos, por meio do consenso, em um documento positivado, o que legitima sua 

universalidade. No dizer de Bobbio:

39 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de Petição: garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004. p. 43. 
40 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.15-24.
41 Ibidem, p. 25.
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(...) pela primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana 
foi livre e expressamente aceito, através de seus respectivos governos, pela maioria 
dos homens que vivem na Terra. Com essa declaração, um sistema de valores é – 
pela primeira vez na história – universal, não em princípio, mas de fato, na medida 
em que o consenso sobre sua validade e sua capacidade para reger os destinos da 
comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado. 42

Diante de todo o exposto, ainda resta a pergunta: as várias expressões utilizadas, por 

exemplo, “direitos do homem”, “direitos humanos”  e “direitos fundamentais”  devem ser 

utilizadas indistintamente, como sinônimas?

 

Em verdade, seguindo as lições de Bobbio e Ingo Sarlet, entende-se que não, haja vista 

que “direitos humanos”  devem ser considerados aqueles positivados em documentos 

internacionais, colhidos por meio do consenso (o maior possível) entre os Estados. Segundo 

Jorge Miranda, no Direito Internacional, optou-se pela expressão “direitos do homem”, ou 

“direitos humanos”, para enfatizar que se trata de direitos atinentes aos indivíduos, enquanto 

sujeitos, e não aos Estados ou a outras entidades internacionais, na busca por um “mínimo 

ético universal ou para universal” 43.

Ora, nada obstante, muitos advoguem que são expressões sinônimas, sendo mera 

querela acadêmica a tentativa de diferenciação, o critério da positivação há que ser 

considerado como o mais adequado, sendo necessária a correta delimitação dos termos, a fim 

de afastar equívocos conceituais e garantir uma maior segurança à sua proteção. A distinção é 

feita de forma lapidar por Ingo Wolfgang Sarlet, abeberando-se das lições do 

constitucionalista Pérez Luño:

Neste contexto, de acordo com os ensinamentos do conceituado jurista hispânico 
Pérez Luño, o critério mais adequado para determinar a diferenciação entre ambas as 
categorias é o da concreção positiva, uma vez que o termo `direitos humanos` se 
revelou conceito de contornos mais amplos e imprecisos que a noção de direitos 
fundamentais, de tal sorte que  estes possuem sentido mais preciso e restrito, na 
medida em que constituem o conjunto de direitos e liberdades institucionalmente 
reconhecidos e garantidos pelo direito positivo de determinado Estado, tratando-se, 
portanto, de direitos delimitados espacial e temporalmente, cuja denominação se 
deve ao seu caráter básico e fundamentador do sistema jurídico do Estado de 
Direito.44

Portanto, na visão de Sarlet, deve-se considerar, distintamente, “direitos do homem” 

42 Ibidem, p. 28.
43 MIRANDA, Jorge. Op. cit. p. 54.
44 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 37.
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(no sentido de direitos naturais não, ou ainda não positivados); “direitos humanos” 

(positivados na esfera do direito internacional) e “direitos fundamentais”  (direitos 

reconhecidos ou outorgados e protegidos pelo direito constitucional interno de cada 

Estado)”45. Tal diferenciação não afasta a forte relação existente entre direitos do homem, 

direitos humanos e direitos fundamentais, haja vista que as constituições nacionais do pós-

guerra vieram a consagrar os direitos fundamentais inspirados nos documentos internacionais 

que buscaram a proteção dos direitos humanos, além dos princípios do chamado Direito 

natural, mas bem delimita o âmbito de abrangência de cada expressão.

Mas, o critério da positivação na Constituição seria suficiente, no que se refere aos 

direitos fundamentais? Segundo José Carlos Vieira de Andrade46, para que se possa definir o 

âmbito de abrangência dos direitos fundamentais, há que se observar a presença de três 

fatores. Inicialmente, deve-se observar a importância do radical subjetivo, posto que “o núcleo 

estrutural da matéria dos direitos fundamentais é constituído por posições jurídicas 

subjectivas consideradas fundamentais e atribuídas a todos os indivíduos ou a categorias 

abertas de indivíduos.” Em seguida, deve-se atentar para a sua função, pois em se tratando de 

direitos fundamentais ela há de ser a “protecção e a garantia de determinados bens jurídicos 

ou de certo conteúdo das suas posições ou relações na sociedade que sejam considerados 

essenciais ou primários.” Por último, deve haver “uma intenção específica, que justifica a sua 

primariedade: explicitar uma ideia de Homem”, a qual “se manifesta juridicamente num 

princípio de valor, que é o primeiro da Constituição portuguesa: o princípio da dignidade da 

pessoa humana”.

Portanto, além do aspecto formal, há que se averiguar seu caráter material, para que se 

delimite o âmbito de abrangência dos direitos fundamentais, sendo os critérios acima 

devidamente adequados a essa distinção, tendo sempre como norte o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Ou seja, ainda que não estabelecido na Constituição, um direito previsto, 

por exemplo, numa lei ordinária, pode ser considerado fundamental, desde que constituído 

por uma posição jurídica subjetiva considerada fundamental, referente à totalidade dos 

indivíduos ou a uma categoria aberta; destine-se à proteção de bens jurídicos considerados 

essenciais, e que tenha por finalidade a proteção da dignidade da pessoa humana.

45 Ibiden, p. 36.
46 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 4 ed. 

Coimbra: Edições Almedina, SA, 2010. (Manuais Universitários). p. 79-80.
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Mas, delimitado o conceito e conteúdo essencial do princípio da dignidade da pessoa 

humana, é tempo de adentrar na análise das penas privativas de liberdade, abordando sua 

marcha histórica e evolução teórica, até se chegar ao chamado consenso internacional, no 

sentido de que o condenado pode ser privado até de sua liberdade, mas jamais de sua 

dignidade, conforme se verá nas linhas seguintes.
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3 ANÁLISE HISTÓRICA E FILOSÓFICA SOBRE AS PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERDADE E O PODER/DEVER DE PUNIR DO ESTADO

Diante do tema proposto, faz-se imprescindível adentrar na análise das penas 

privativas de liberdade, partindo, num primeiro momento, para a abordagem da evolução 

histórica das sanções penais, afinal, não há como imaginar mudanças para o futuro, sem um 

atento olhar ao passado, às bases da humanidade, das instituições, do pensamento. 

É verdade que não se pode falar em uma perfeita continuidade histórica na evolução 

do Direito Penal. No entanto, adotando a “teoria progressiva”  é possível observar o evoluir 

dos institutos penais, ainda que de modo não linear. Deveras, cada época não é estanque, 

herda pensamentos dos tempos mais remotos e lega ao tempo porvir alguns de seus frutos.

Nesse sentido, ensina Zaffaroni que tem predominado entre os doutrinadores a 

seguinte progressão histórica, relativamente às penas, qual seja: nos primórdios, imperava a 

vingança privada; seguiu-se a vingança pública, quando a pena passa ao poder do Estado; 

evoluiu-se à humanização da pena, com o advento do século das luzes, até se chegar à época 

contemporânea, “em que cada autor dá como triunfantes suas próprias idéias”47. Já para, 

Ferrajoli, “a história do direito penal e da pena corresponde a uma longa luta contra a 

vingança”.48 Nas linhas seguintes serão feitos breves apontamentos sobre a pena, seu 

nascedouro e vicissitudes no tempo.

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS PENAS

O pensamento humano não é estanque no tempo, não sendo diferente quando se reflete 

sobre o Direito Penal e a forma do cumprimento das suas penas. Ao se lançar um breve olhar 

sobre a história, pode-se compreender como se consolidou a construção hoje dominante sobre 

a forma de cumprimento das sanções penais, qual seja, em sintonia com o respeito ao direito 

humano e fundamental à dignidade, como limite ao poder punitivo estatal, e ao mesmo tempo 

47 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de Direito Penal brasileiro: parte geral. 2 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 180.

48 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3 ed. Vários tradutores. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 310.
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dever do Estado, uma vez que mantém os apenados sob a sua custódia. 

Mas, nem sempre a humanidade teve essa consciência. Um olhar pela história do 

cumprimento das penas traz à tona toda a barbárie vivenciada pelos apenados, até que se 

consolide a ideia de que eles apenas podem ser privados de alguns direitos, tais como a 

liberdade, mas jamais podem deles ser retirada a dignidade humana que lhes é intrínseca, pela 

qualidade de seres humanos que ostentam. Para compreender esse processo, convém iniciar 

este trabalho realizando uma breve digressão sobre o cumprimento das penas e sua evolução 

histórica. 

Nos primórdios da humanidade, a pena vivenciou a fase da vingança privada, cuja 

natureza era eminentemente de retribuição, podendo ser sintetizada pela simples fórmula “o 

mal pelo mal, sangue se lava com sangue”, sem a observância de qualquer critério de 

proporcionalidade entre o gravame sofrido e a retribuição devida. Ademais, não se restringia a 

vindita ao faltoso, podendo atingir qualquer de seus parentes ou até mesmo um terceiro alheio 

aos acontecimentos. Era o primado da barbárie. 

Nos primórdios, melhor seria falar em reação do que propriamente em pena. Seu 

fundamento era abrandar a sede de vingança do ofendido, ao mesmo tempo em que garantia à 

comunidade a almejada paz social. Ensina Kaj Birket-Smith a esse respeito: “[...] De 

propósito não se emprega aqui a palavra pena, porque na maior parte dos casos de fato, pelo 

menos nos níveis mais primitivos, não se trata duma utilização do direito no verdadeiro 

sentido. O direito, como Schurtz o diz justamente, não é apenas cego, mas nasceu cego [...]”49.

Inegável era o caráter místico atribuído às “penas”, afinal, o Direito primitivo era 

essencialmente religioso, os ordenamentos impunham-se porque eram fundados em uma lei 

superior, a divina. Portanto, a pena ou reação tinha por razão de ser a fúria da divindade diante 

da infração às leis divinas, que só poderia ser apagada com a imposição do castigo ou mesmo 

sacrifício. Bem explicita Ester Kosovski que “o sofrimento infligido teria um conteúdo 

mágico, supersticioso ou religioso” 50.

49 BIRKET-SMITH, Kaj. História da Cultura: Origem e Evolução. 3 ed. Trad. Oscar Mendes. São Paulo: 
Edições Melhoramentos, 1965, p. 302-303.

50 KOSOVSKI, Ester. Pressupostos da Instituição Penal. In: Revista do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, v. 1, n.13 (jan/jun 2000). Brasília: Imprensa Nacional, 2000, p. 53.
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Ainda sob os ensinamentos de Ester Kosovski51, vê-se que nessa fase primitiva, era a 

própria vítima, parente ou alguém ligado à primeira, quem reagia à agressão, com sentido 

exclusivo de vingança, por meio de métodos no mais das vezes irracionais, inadequados e 

descomedidos. Esse poder privado arbitrário começa a ser mitigado quando se delega ao chefe 

da tribo, família ou clã o poder de punir, e os atos de vingança são submetidos a um ritual, em 

que se observa certa organização e limitação na vindita: era o advento do talião. 

Com o advento do talião evolui-se na concepção de pena, no sentido de, ao menos, 

estabelecer-se certos critérios de proporcionalidade em sua aplicação, ainda que de forma 

bastante rudimentar. A importância da lei de talião é inegável, posto que foi a dominante em 

quase todas as civilizações antigas. Segundo Kaj Birket-Smith52, somente com o primado do 

jus talionis e com o pagamento de multas (fase da composição) é que se está diante de regras 

notadamente jurídicas.

Aprofundando-se a organização dos mecanismos punitivos, vislumbra-se o advento da 

vingança pública, à guisa de conferir maior estabilidade ao Estado, passando o jus puniendi às 

mãos do Soberano ou Príncipe, mediante aplicação de penas severas e cruéis. 

Essa evolução histórica é melhor vislumbrada quando do estudo das civilizações 

antigas. Refletir sobre a Antiguidade faz-se interessante sob o prisma do estudo da pena em si, 

sua execução e seu fundamento. Porém, não se pode olvidar que a referida época desconheceu 

a pena de privação de liberdade como forma singular de sanção penal. Na verdade, até fins do 

século XVIII, a prisão servia apenas como custódia dos réus, preservando-os à chegada do 

momento de sua execução ou julgamento. Basicamente, as penas aplicadas eram a de morte, 

as corporais e as infamantes.53

O fato é que nos primórdios da humanidade floresceram inúmeros povos, dignos de 

registro por esse trabalho, através dos quais o Direito desenvolveu-se envolto a crendices 

religiosas e regras morais, tendo a pena caráter eminentemente de retribuição. Como não 

poderia deixar de ser, dada a própria etimologia da palavra “pena”, que é proveniente do latim 

51 Ibidem, p. 53.
52 BIRKET-SMITH, Kaj. Op. cit., p. 303. 
53 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2001. p. 4.
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(poena), com derivação do grego (poinē), significando dor, castigo, punição, expiação, 

penitência, sofrimento, trabalho, fadiga, submissão, vingança e recompensa54. 

Nas linhas seguintes, far-se-á sucinta análise de algumas dessas civilizações, 

concomitante à abordagem sobre o desenvolvimento da teoria das penas privativas de 

liberdades, até se chegar à concepção contemporânea.

3.1.1 As penas na Antiguidade Oriental

Sobre o homem e o direito de punir, tem-se no oriente antigo terreno fértil para 

grandes lucubrações. Não há como deixar de fazer menção a Hamurabi, Moisés, Manu, 

Maomé e ao Egito Antigo, diante da inegável contribuição legada pelas respectivas 

civilizações ao objeto desse estudo. Deve-se lembrar que foge aos lindes desse trabalho tratar 

pormenorizadamente sobre todo o oriente, razão pela qual foram eleitos alguns povos tidos 

como imprescindíveis à compreensão do tema proposto. 

É claro o destaque que se dá à lei de talião no famoso “Código de Hamurabi”, ou 

melhor, o código é o próprio talião. Hamurabi, um dos maiores reis da Babilônia, organizou 

uma das primeiras coleções de leis da história, no século XVIII a.C. Expandiu e unificou seu 

reino, sendo que para isso, necessitou de duras leis. 

Com nítidas influências religiosas, “Hamurabi apresenta-se como soberano chamado 

pelos grandes deuses Anum, Enlil, Samas e Marduk para fazer a justiça (mesaram) brilhar 

sobre o país”. 55 Bem ensina Truyol y Serra que: “Embora, na guerra, o rei babilônico seja 

antes de tudo um raio implacável e fulminador, na relação com o seu povo pretende ser guia 

solícito, que a si mesmo se apelida de ‘pastor’ e ‘pai’ dos seus súbditos” 56.

Eis algumas leis contidas no Código de Hamurabi, que expressam perfeitamente a 

54 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social. Florianópolis: Editora da UFSC,1984. p. 2.
55 O Código de Hamurabi.  Introdução, tradução e comentários de E. Bouzon.  Petrópolis: vozes, 1976, p.14.
56   SERRA, A. Truyol y. História da Filosofia do Direito e do Estado: Das origens, à Baixa Idade Média. 

Trad. portuguesa de Henrique Barrilaro Ruas. 7.ed. Madrid: Alianza Universidad Textos S.A, 1982.p. 28
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ideia da lei de talião: “Se um filho bateu em seu pai: cortarão a sua mão”; Se um awilum57 

destruiu o olho de um (outro) awilum: destruirão o seu olho” 58.

Como já foi dito, tais leis exprimem um nítido sentimento de vingança, mas que nesse 

momento está longe de ser privada, posto que imposta por intermédio do Soberano – 

Hamurabi, adentrando-se na fase pública. E é justamente nesse ponto que se enxerga a 

evolução babilônica para a época, muito embora cause espanto a rigidez de suas leis, se 

tomado como parâmetro os tempos hodiernos. 

Analisando o pensamento jurídico hebraico, vê-se que esse se manifestou em seus 

livros religiosos: Gêneses, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.  É notável a rigidez 

das leis hebraicas, animadas pelas duras leis do talião: “Mas, se seguiu a morte dela, dará vida 

por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé”.59 Assim, para o povo 

judeu, em seus primórdios, a “justiça”  significava o princípio da retribuição, o princípio do 

jus talionis. Como bem ensina Hans Kelsen60:

Como todos os povos primitivos, os hebreus, nas primeiras etapas de sua evolução, 
consideravam a natureza como parte da sociedade e, portanto, explicavam os 
fenômenos em termos de vida social, isto é, em primeiro lugar segundo o princípio 
da retribuição. Qualquer evento que o homem primitivo teme é interpretado como 
punição; qualquer evento que deseja, como recompensa de uma autoridade sobre-
humana.

Afirma Zaffaroni que o direito penal mosaico conheceu a pena de morte sob várias 

formas: forca, cruz, serra, apedrejamento, esquartejamento, martírios com espinhos, entre 

outras tão tenebrosas quanto, além de penas como a prisão, excomunhão e multa61. 

De lembrar-se, entretanto, que não se pode negar o pioneirismo de Moisés para a 

época, promulgando leis escritas (Decálogo) e estabelecendo regras morais de sobrevivência 

ao corpo social, podendo-se enxergar rumores do princípio da proporcionalidade, posto que 

antes não havia quaisquer limites aos atos de vingança. 

57 Na sociedade babilônica, o awîlum era o homem livre, o cidadão em pleno uso de seus direitos.
58 O Código de Hamurabi.  Op. cit., p. 86-87.
59 In: Êxodo, 21, 23-25.
60 KELSEN, Hans.  O que é justiça? Trad. de Luís Carlos Borges e Vera Barkow.  São Paulo: Martins Fontes, 

1997, p.38.
61 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. cit. p. 183.
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Faz-se conveniente lembrar ainda que, ao estudar o passado, não se deve partir da 

premissa de que a fase atual da humanidade sinaliza o final de um progresso, o que 

legitimaria o homem hodierno a lançar um olhar de superioridade aos primórdios do mundo e 

a conceber como perfeito o tempo presente. A esse respeito, pontifica Foucault62 que se faz 

necessário “[...] ter em relação a nós mesmos, a nosso presente, ao que somos, ao aqui e agora 

este ceticismo que impede que se suponha que tudo isto é melhor ou que é mais do que o 

passado.” Até porque, ao analisar a realidade atual do sistema penitenciário pátrio, vê-se que a 

barbárie ainda reina, em muitos aspectos.

Voltando à análise histórica, tem-se que a concepção teocrática já comentada noutras 

linhas faz-se por demais presente também na Índia, no famoso “Código de Manu”, o qual, 

como bem ensina Jayme de Altavila, foi o Adão do paraíso indiano, e seu código (que teria 

sido inspirado a Brama pelo descendente do Ser Supremo) é parte integrante da coleção de 

livros bramânicos, composto por quatro compêndios: o Maabárata, o Romaiana, os Purunas 

e as Leis de Manu. Na verdade, Manu representava a classe sacerdotal (seria um 

“pseudônimo”), atribuindo-se a autoria de suas leis à divindade como para “corresponsabilizar 

os deuses pelos interesses humanos” 63. 

O referido compêndio revelava a rígida estratificação da sociedade indiana, dividida 

basicamente em quatro castas: os sacerdotes (os Brâmanes - casta superior), os guerreiros, a 

casta dos agricultores comerciantes e artesãos e os servos. Essa desigualdade social se fez 

refletir na aplicação das penas, posto que muitas não incidiam sobre a classe superior, 

atingindo, tão-somente, os seres “inferiores”. 

Porém, pior do que pertencer a uma casta inferior era simplesmente ser um pária, 

indivíduo “sem casta”, que vivia completamente à margem da sociedade indiana. Como 

ensina Jostein Gaarder64: 

[...] Ser expulso de uma casta é o pior castigo imaginável, e só é usado para os 
62 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Trad. e org. de Roberto Machado. 15 ed. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 2000, p. 140.
63 ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos. 5 ed. São Paulo: Ícone, 1989, p. 63.
64 GAARDE, Jostein; HELLLERN, Victor; NOTAKER, Henry. O livro das religiões. Trad. Isa Mara Lando. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 42.
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crimes particularmente sérios. O nível mais baixo no sistema de castas é o dos 
‘intocáveis’ ou ‘sem casta’ (também chamados párias); por exemplo, os criminosos, 
os lixeiros e os que trabalham curtindo o couro dos animais.

Mas, ao lado desse abismo social, a pena cumpria uma função moral e se prestava a 

“purificar” aqueles transgressores das leis divinas. Portanto, pode-se se vislumbrar um tênue 

avanço na concepção da pena que de puro castigo passa ao intento de purificação, ainda que 

essa intenção seja questionável (mas não cabe aqui discutir dogmas aceitos culturalmente por 

outras civilizações, já que o não científico é questão de crença). Outrossim, deixou o Código 

de Manu legado importante na medida em que “(....) dava adequada importância aos motivos 

e distinguia nitidamente o dolo da culpa e o caso fortuito”65. 

Outra legislação oriental que merece destaque é a islâmica –  o Alcorão, mas que 

também não foge à regra de inspiração divina. De fato, “Alá é tudo no Islã e a palavra de 

Maomé não admite refutação” 66. Parte-se, pois, do pressuposto de que o profeta e suas leis 

são infalíveis. 

Trata-se, em verdade, o Islã de sistema religioso e econômico plenamente condizente 

com as condições nômades de seu povo, daí sua grande aceitação. O talião mais uma vez se 

faz presente como medida na aplicação das penas: “A surata67 II preceitua: ‘v. 173 –  Ó 

crentes! a pena de talião vos é prescrita por causa do assassinato. Um homem livre por um 

homem livre, um escravo por um escravo!’”.68 E ainda: “v. 49 – Neste código prescrevemos 

aos judeus alma por alma, olho por olho, nariz por nariz, orelha por orelha, dente por dente. 

As feridas serão punidas com a pena de talião”69. 

A punição é, portanto, baseada na lei do “olho por olho”  existente no Antigo 

Testamento. No entanto, merece destaque o fato de que o Alcorão possibilita em alguns casos 

a conciliação, o que podia evitar a incidência do talião, além do que distinguia claramente o 

homicídio doloso do culposo,70 ponderando a lex talionis ao elemento intencional. 

65 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. cit., p. 182.
66 ALTAVILA, Jayme de. Op. cit., p. 125.
67 Surata ou sura é o capítulo ou seção do Alcorão.
68 ALTAVILA, Jayme de. Op. cit., p. 140. 
69 Ibidem. p. 140.
70 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. cit., p. 192.
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Faz-se de bom alvitre também traçar algumas considerações sobre a antiga civilização 

egípcia, igualmente dominada pelo Teocentrismo, o que veio a se refletir no Direito. Com 

efeito, “[...] o direito é simplesmente o mando do Faraó, expressão de um imperativo divino. 

Justo é ‘aquilo que o Rei ama’; injusto ‘aquilo que o Rei odeia’. Não há leis. Para cada caso, o 

Rei estabelece o justo, consoante às circunstâncias” 71.

A respeito das penas, elucida Zaffaroni que qualquer conduta ofensiva ao Faraó (delito 

de lesa-divindade) ou à religião era punida com a morte, que podia ser simples ou qualificada 

(incrementada pela tortura), por forca, crucificação, decapitação, dentre outras. Ao falsificador 

impunha-se a amputação das mãos; ao estuprador, a castração; à revelação de segredos a 

amputação da língua, e assim por diante. 

Porém, as consideradas mais graves eram as penas de maldição, em que se invocavam 

os deuses para amaldiçoar o ofensor, o que é perfeitamente explicável pelo “matiz ético-

religioso”  do direito penal do antigo Egito.72 Nos Cinco Livros (Livros Sagrados) estavam 

contidas as leis penais, sob nítida inspiração do talião.

Concluindo as considerações até aqui propostas, constata-se que muitos são os pontos 

de convergência dentre as várias legislações orientais remotas, podendo-se estabelecer como 

premissa o fato de que a lei era divina, superior, irrepreensível, legitimando, assim, a 

imposição do Direito penal. 

É bem verdade, como pôde ser constatado, que o oriente muito legou à seara penal, 

porém não menos fundamental foi a contribuição greco-romana à teoria das penas, 

principalmente a partir do momento em que o direito, gradativamente, tornou-se laico e 

passou a ser objeto de indagação de juristas e filósofos. Sobre a contribuição da Antiguidade 

Ocidental, serão traçadas as linhas seguintes.

3.1.2 As penas na Antiguidade Ocidental

As especulações filosóficas dos exímios pensadores gregos acerca do conceito de 
71 SERRA, Truyol. y. Op. cit., p. 21.
72 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. cit., p. 182. 
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justiça vão influenciar de forma salutar a teoria da pena. Para isso constatar, basta analisar 

alguns conceitos de justiça manifestados por esses “amantes da sabedoria”. 

A priori, registre-se que desde a mitologia grega a justiça já era simbolizada enquanto 

elemento divino. Com Homero, vislumbra-se o primeiro “elogio da justiça”, presente na 

Ilíada, a partir da premissa de que “(...) Zeus desencadeia no céu tempestades terríveis quando 

na Terra os homens pisoteiam a justiça”  73; como também na Odisseia – “Nesta aparece a 

convicção de que os deuses são os guardiões da justiça e de que o seu reinado não seria 

realmente divino se não levasse, por fim, ao triunfo da justiça”74.

Mas o grande “profeta” do direito é considerado Hesíodo, que concebeu a deusa Dike, 

filha de Zeus, como divindade independente, a zelar pela justiça, e o Direito como “centro da 

vida”. Em poema dirigido a seu irmão Perses, Hesíodo pontifica:

Toma isto em consideração: atende à justiça e esquece a violência. É o uso que Zeus 
impõe aos homens: os peixes e os animais selvagens e os pássaros alados podem 
devorar-se uns aos outros, porque entre eles não existe o direito. Mas aos homens, 
concedeu ele a justiça, o mais alto dos bens.75

Outro grande expoente do pensamento grego foi Pitágoras de Samos, apresentado 

como descobridor científico, político, educador, corifeu da Escola Pitagórica ou Itálica. 

Atribui-se às reflexões dessa escola a origem do princípio da reciprocidade na concepção das 

penas. 

Para os pitagóricos, os números eram a essência de todas as coisas, inclusive do 

Direito76. Pitágoras, apontado como grande educador, acreditava ser a justiça uma igualdade, 

representada pela figura geométrica perfeita do quadrado.  Assim, o Direito seria uma 

proporção “justa e perfeita”. 

Convém, ainda, trazer à baila, sinteticamente, alguns pensadores gregos dentre os 

73 JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. Trad. Artur M. Parreira. São Paulo: 
Martins Fontes, 1986, p. 67.

74 Ibidem, p. 67.
75 Hesíodo apud JAEGER, Werner Wilhelm. Op. cit., p. 67.
76 NADER, Paulo. Filosofia do Direito.  3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994.  p.  103
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chamados “sofistas”, conhecidos na Grécia Antiga pela extraordinária eloquência que 

possuíam. Não obstante as críticas que sofreram esses pensadores, mormente por Platão, que 

recriminava os seus discursos “falaciosos”, os seus “sofismas”, os sofistas também trouxeram 

preciosos subsídios ao direito penal.

Exemplo disso é o filósofo Protágoras de Abdera, famoso pela sua máxima –  “o 

homem é a medida de todas as coisas”. Para ele, o sustentáculo da sociedade é a educação. 

Nesse sentido, é de grande inovação o seu pensar com relação às penas, pois sustentava a sua 

natureza preventiva, expressa num conceito pedagógico, o que hodiernamente se pretende 

resgatar pelo pensar humanista do direito penal:

[...] Contra a antiga concepção causal, que imagina a pena como retribuição à falta 
cometida, aceita uma teoria completamente moderna, para a qual a pena é o meio 
para conseguir o aperfeiçoamento do faltoso e a intimidação dos demais. Essa 
concepção pedagógica da pena baseia-se no pressuposto da possibilidade de educar 
o Homem.77

Adentrando-se na filosofia socrática, tem-se que a sua maior contribuição à seara 

penal revela-se com o pensamento intelectualista. Isso porque Sócrates vincula a vontade ao 

conhecimento, e a aplicação do conhecimento leva à perfeição humana. Daí se infere que 

aquele que delinque o faz por falta de conhecimento (quando as paixões se sobrelevam à 

razão), e a função do direito penal seria corretiva, a fim de ensiná-lo a ver a verdade78, ao 

alcance do saber.

Analisando a contribuição de Platão, ainda que superficialmente, diante de sua valiosa 

contribuição à teoria das penas, é sabido que esse, de início, partiu da doutrina pitagórica a 

fim de identificar justiça com retribuição, sendo a função do Direito positivo a mera 

vinculação do mal do delito ao mal da sanção como sua consequência.79 

Quando Platão atinge idade mais avançada, época em que escreve “As Leis”, acaba 

por alargar a sua concepção retributiva da pena, concebendo-a como corretiva, desde que seja 

possível emendar o infrator: “a pena deve ter a finalidade de tornar melhor”80; (...) “se se 
77 JAEGER, Werner Wilhelm. Op. cit.,p. 249.
78 A esse respeito, vide ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. cit, p. 248-249.
79 KELSEN, Hans. Op.  cit., p.  99.
80 Platão apud BOBBIO, Norberto.  Op. cit. p.161.
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demonstrar que o delinquente é incurável, a morte será para ele o menor dos males”81. 

Com relação à contribuição de Roma, tem-se que, seguindo o passo dos povos 

primitivos, o Direito Penal romano teve origem sacra, imbuído de espírito supersticioso e sob 

a égide da vingança privada e divina. Como bem ensina Fustel de Coulanges82, em sua obra 

“A Cidade Antiga”, foi a religião doméstica responsável pela perpetuação da família e das 

instituições na antiga sociedade romana, igualmente como ocorreu na Grécia antiga. E o 

nascedouro das regras jurídicas também está nessa religião, chamada “doméstica” por não se 

manifestar nos templos, mas dentro das casas, através de ritos peculiares a cada família, que 

cultuava seus antepassados e o fogo sagrado. 

No entanto, assim como os párias indianos, existiam aqueles que viviam alheios a essa 

antiga sociedade romana –  a plebe. Ora, como aponta Fustel de Coulanges83, o seio social 

romano era formado pelos tradicionais patrícios e seus clientes (servos), existindo, porém, a 

plebe, colocada socialmente abaixo dos servos. A exclusão da plebe justifica-se não somente 

por ser composta, em sua maioria, por antigas populações “conquistadas e subjugadas”, mas, 

principalmente, porque a ela eram estranhos os cultos religiosos e por não integrar, 

consequentemente, uma família tradicional. 

Esse abismo social, em que a plebe vivia marginalizada, desconhecendo a religião, os 

costumes e as próprias leis a regular a sociedade, irá refletir-se no direito de punir, como não 

poderia deixar de ser, havendo diferenciações quanto às penas impostas aos patrícios e à 

plebe. A esse respeito, ensina Odete Maria de Oliveira84: 

Aos patrícios era dada a morte por decapitação simplesmente, aos plebeus eram 
empregados meios degradantes e cruéis e aos escravos a crucificação. Eram usadas a 
mutilação, a flagelação, a precipitação do alto da rocha Tarpéia e a execução ad 
bestiam, às feras. Ainda hoje, há em Roma os lugares conhecidos por arenas, onde o 
imperador Nero mandava soltar as feras para devorar os cristãos.

81 Ibidem, p.161.
82 FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, as instituições 

da Grécia e de Roma. Trad. de Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. São Paulo: Hemus, 1975. p. 17-34.
83 Ibidem, p. 192-193.
84 OLIVEIRA, Odete Maria de. Op. cit., p. 14.
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Entretanto, contrariando o sistema vigente, Roma assistiu a verdadeira revolução da 

plebe, que hostilizava essa religião hereditária e esse Direito que a fazia oprimida. E nesse 

clima de revolta, exsurgiu a chamada Lei das XII Tábuas, cujo principal mérito é que, no 

dizer de Fustel de Coulanges85: “O direito desapareceu dos rituais e dos livros dos sacerdotes; 

perdeu o seu mistério religioso; é língua que todos podem ver e falar”.

Em verdade, trata-se de Lei escrita pelos patrícios, mas a clamor e para uso da plebe, 

que se encontrava em grande efervescência social.  Daí sua grande legitimidade, nada 

obstante ainda conservasse a essência das antigas leis tradicionais. 

Para fins do presente trabalho, importa enfaticamente analisar a Tábua VIII – “dos 

delitos”.  E aqui se mantinha a pena oriunda da infração religiosa, que despertava a cólera dos 

deuses, ao lado da que interessava à vida social.  O inciso I da tábua em apreço estabelecia a 

pena de morte contra as injúrias e os ultrajes públicos difamatórios.  Isso porque, como ensina 

Altavila, a injúria estava classificada como pena religiosa.86 Já os incisos II, III, IV e V da 

tábua em questão trabalhavam com a ideia do caráter privado do delito, bem como da 

transação a fim de se obter a reparação do mal: “[...] II –  Contra aquele que destruiu o 

membro de outrem e não transigiu com o mutilado, seja aplicada a pena de talião. III – pela 

fratura de um osso de um homem livre, pena de trezentos ‘as’; de um escravo, pena de 

cinqüenta ‘as’”. 87

Portanto, vê-se que a Lei das XII Tábuas trouxe importante contribuição à teoria das 

penas, mormente com relação à proporcionalidade, ainda que remota, e possibilidade de 

composição. E, continuando à análise histórica subsequente, convém adentrar nos tempos 

medievais, conforme explicitado a seguir.

3.1.3 As penas no período medieval

Partindo-se à análise dos primórdios do período medieval (século V até o século XI 

d.C.), constata-se que houve o apogeu do domínio dos germanos, com seu direito penal 

85 Ibidem, p. 246.
86 ALTAVILA, Jayme de. Op. cit., p. 102.
87 Ibidem, p. 103.
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eminentemente individualista e místico. De fato, o direito germânico desprezava o elemento 

subjetivo do delito, em prol de uma visão unilateralmente objetiva: o que importa são os 

efeitos do crime, não o dolo, a culpa ou a intenção. 

Até porque se chegava à culpa do acusado de forma “mágica,” por meio dos “Juízos 

de Deus”, “Ordálias”, que: “estabelece a culpabilidade de modo supersticioso. Por exemplo, o 

acusado deveria meter a mão no fogo: se esta queimasse, seria culpado; se não queimasse 

seria considerado inocente.” 88 

Dessa forma, percebe-se que o Direito Penal impunha-se contra o corpo do condenado. 

A pena ainda conservava seu perfil místico, e deveria remir os pecados dos réus por meio da 

imposição de dores insuportáveis. Neste passo, não há como deixar de fazer menção à obra de 

Foucault, “Vigiar e Punir”, na qual ele esclarece ser o suplício um ritual, que deveria deixar 

sobre o corpo do condenado sinais eternos. Trata-se de “arte quantitativa do sofrimento”, que 

não se dá de forma desregulada, mas reflete um verdadeiro “código jurídico da dor”.89 

E definitivamente o sofrimento não era o limite: “a Justiça persegue o corpo além de 

qualquer sofrimento possível”90, como manifestação soberana do poder que o pune. E essa 

manifestação era do poder terreno dos homens, do soberano, mas, principalmente, da mão 

divina, como se vê nesta passagem de Foucault:

O jogo eterno já começou; o suplício antecipa as penas do além; mostra o que são 
elas; ele é o teatro do inferno; os gritos do condenado, sua revolta, suas blasfêmias já 
significam seu destino irremediável. Mas as dores deste mundo podem valer como 
penitência para aliviar os castigos do além; um martírio desses, se é suportado com 
resignação, Deus não deixará de levar em conta. A crueldade da punição terrestre é 
considerada como dedução da pena futura; nela se esboça a promessa do perdão.91

Na Idade Média é que se tem o apogeu do sistema inquisitivo relativamente às provas 

no processo penal. Tal qual na extraordinária obra de Franz Kafka, “O Processo”, todo o 

processo criminal, até a sentença, permanecia secreto. Como bem coloca Foucault, “o saber 

88 KOSOVSKI, Ester. Op. cit. p. 51. 
89 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 24 ed. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: 

Vozes, 1987. p. 31.
90 FOUCAULT, Michel. Ibidem. p. 32.
91 Ibidem. p. 40.
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era privilégio absoluto da acusação”92, e o processo deveria ser o mais diligente e secreto 

possível. 

E a confissão, no sistema inquisitivo, vinha a ser a prova por excelência, que vinha 

para legitimar todas as atrocidades cometidas contra o acusado. Afinal, “o criminoso que 

confessa vem desempenhar o papel da verdade viva”.93 Para se chegar a essa “verdade viva”, 

o direito criminal utilizava-se de dois meios: o juramento que se exige do acusado antes do 

interrogatório, sob pena de perjúrio diante da justiça divina e da humana, e a tortura94, para, de 

qualquer maneira, se obter a “confissão espontânea”.95 

Ademais, registre-se que a execução das penas era púbica, afinal, “o corpo do 

condenado é novamente uma peça essencial no cerimonial do castigo público”.96 Isso porque 

deveria seu sofrimento servir de exemplo a todos aqueles que pretendessem delinquir. Eis a 

pena e sua função de intimidação, exaltada até os dias de hoje, em discursos midiáticos 

inflamados. 

Convém, neste passo, fazer uma alusão histórica à cidade de Natal. Aqui, nos tempos 

coloniais, existiu o espetáculo da execução pública da pena. Como bem explicita Câmara 

Cascudo, havia o “Pelourinho da Cidade do Natal”, situado na Praça André d’Albuquerque, 

que era “encimado por um globo de argamassa e, no primeiro terço superior, atravessava a 

coluna uma haste de ferro terminado em ganchos. Esses ganchos serviam para amarrar os 

criminosos que sofriam penas de exibição, de exposição pública”97. Sobre o papel do 

Pelourinho,98 escreve Cascudo:

92 Ibidem. p. 32.
93 Ibidem, p. 34.
94 É lamentável registrar que a prática de tortura e violência policial ainda é uma constante junto às delegacias e 

penitenciárias brasileiras, conforme pode ser verificado no último relatório da Human Rights Watch – “O 
Brasil atrás das grades”. In: www.hrw.org/portuguese/reports/presos. E o que é pior: o Rio Grande do Norte, 
de tão violento, causou espécie aos pesquisadores, como se vê nesta passagem: “Embora a Human Rights 
Watch tenha visitado várias prisões violentas durante sua missão no Brasil, nós ficamos particularmente 
perturbados com a situação da Penitenciária Central João Chaves, em Natal.” 

95 FOUCAULT, Michel. Op. cit. p. 35.
96 Ibidem, p. 38.
97 CASCUDO, Luís da Câmara. História da cidade do Natal. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1980. p. 347. (Coleção Retratos do Brasil)
98 Noticia Cascudo que o Pelourinho foi derrubado em meados do século XIX e recolhido à casa da guarda da 

Cadeia Pública, até que em julho de 1904 foi conduzido ao Instituto Histórico, onde até então se encontra. 
In: Ibidem, p. 349. 

http://www.hrw.org/portuguese/reports/presos


47

[...] Era um princípio de vulgarização da pena, levando o criminoso até o povo e 
este, participando do fato, tornaria a reincidência mais difícil e rara. Preso numa 
cadeia, longe da vista alheia, ainda não desperta tanto pavor como uma exposição, à 
luz clara do dia, no meio duma praça, aos olhos de todos os habitantes da cidade, 
depois de processo regular e legal. 99

Ora, é cediço que hodiernamente a pena ainda conserva essa faceta de intimidação, 

embora não seja essa a única função que se atribui à sanção penal. Em verdade, apesar de hoje 

não haver espetáculos de execução pública, sangrentos e macabros (ao menos em estados 

ditos democráticos), o inconsciente popular parece continuar a se satisfazer com a propagação 

do horror, agora facetado em programas televisivos, típicos da “imprensa marrom”, que 

conquistam audiência exibindo a imagem de indiciados, no mais das vezes pobres, incitando 

entre os populares o primitivo sentimento de vingança, à míngua de uma discussão 

aprofundada sobre a criminalidade, suas causas e quais os investimentos empregados pelo 

Estado em políticas públicas de combate e prevenção ao crime.

Mas, voltando à análise dos tempos medievais (muito embora parte dessa escuridão 

ainda não tenha se apagado), vale registrar que a pena de prisão era aplicada àqueles crimes 

que não eram graves o suficiente para justificar a aplicação da pena capital, ou mesmo de 

terríveis suplícios. Ensina Bitencourt,100 que nessa época surgiram dois tipos de prisão: a de 

Estado e a Eclesiástica. Na prisão de Estado eram detidos os inimigos do poder real ou 

senhorial e os adversários políticos dos governos. As prisões de Estado eram verdadeiras 

masmorras cruéis.

Já a prisão Eclesiástica era destinada aos “clérigos rebeldes”, e “respondia às idéias de 

caridade, redenção e fraternidade da Igreja, dando ao internamento um sentido de penitência e 

meditação”101. A prisão canônica possuía, assim, elementos de humanidade, sendo contrária 

aos suplícios excessivamente cruéis. Segundo ensina o mestre Zaffaroni, “teve o mérito de 

introduzir a prisão mediante a reclusão em celas monásticas, e daí provém o nome de 

‘penitenciária’, usado até hoje”102. 

A influência da prisão eclesiástica sobre o pensar dos sistemas penitenciários 

99 Ibidem, p. 347.
100 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 9.
101 Ibidem, p. 10.
102 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. cit. p. 191. 
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modernos foi extraordinária. Foi o elemento positivo que surgiu de toda a escuridão e 

desumanidade presentes na Idade Média, como esclarece de forma lapidar Bitencourt103:

De toda a Idade Média, caracterizada por um sistema punitivo desumano e ineficaz, 
só poderia destacar-se a influência penitencial canônica, que deixou como seqüela 
positiva o isolamento celular, o arrependimento e a correção do delinqüente, assim 
como outras idéias voltadas à procura da reabilitação do recluso. Ainda que essas 
noções não tenham sido incorporadas ao direito secular, constituem um antecedente 
indiscutível da prisão moderna.

Com o direito canônico surge, então, o tênue embrião do princípio da humanização das 

penas, que veio a ganhar fôlego com o advir da Idade Moderna e seus pensadores reformistas. 

Um novo tempo surgia, inaugurando outro pensar; outra realidade socioeconômica exsurgia e 

o mais importante: em meio a tudo isso, o mundo passou a assistir a gradativa modificação da 

prisão-custódia em prisão-pena, conforme se verá no tópico seguinte.

3.2 OS REFORMISTAS E O SURGIMENTO DA INSTITUIÇÃO PRISÃO-PENA

Como é sabido, os séculos XVI e XVII assistiram ao grande crescimento da pobreza, 

dos conflitos religiosos, guerras, crise da economia agrícola e da vida feudal e aumento 

considerável da delinquência.104 Tal fato foi ainda mais agravado com o exsurgir da 

Revolução Industrial e o consequente desemprego provocado pela substituição da mão-de-

obra humana pela máquina. E essa mudança de panorama veio refletir-se também no jus 

puniendi do Estado.

 

Em verdade, a partir da segunda metade do século XVI, como ensina Bitencourt, 

houve “grande transcendência no desenvolvimento das penas privativas de liberdade, na 

criação e construção de prisões organizadas para a correção dos apenados” 105. Ocorre que a 

imposição dos ostentosos suplícios e mesmo a aplicação da pena capital mostravam-se 

incapazes de conter o fenômeno sociocriminal que se alastrava assustadoramente. 

Aumentavam-se as vozes ilustradas a protestar contra a crueldade excessiva das penas, como 

bem aponta Foucault106:

103 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 12.
104  Ibidem, p. 14-15.
105  Ibidem, p. 16.
106 FOUCAULT, Michel. Op.cit. p. 63.
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O protesto contra os suplícios é encontrado em toda parte na segunda metade do 
século XVIII: entre filósofos e teóricos do direito; entre juristas, magistrados, 
parlamentares; nos chaiers de doléances e entre os legisladores das assembléias. É 
preciso punir de outro modo: eliminar essa confrontação física entre soberano e 
condenado; esse conflito frontal entre a vingança do príncipe e a cólera contida do 
povo, por intermédio do supliciado e do carrasco. O suplício tornou-se rapidamente 
intolerável.

E dentre essas vozes reformistas as que mais se destacam, relativamente ao problema 

das formas de punição, são as de Beccaria e Bentham. Grande foi a revolta desses ilustres 

pensadores contra a crueldade das penas, contra a barbárie dos suplícios. Enalteceram os 

princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade como valores supremos. Não se 

pode esquecer, outrossim, a importância do pensamento humanista de Voltaire, Montesquieu e 

Rousseau, a criticar os excessos abusivos da legislação penal, inspirando as ideias filosóficas: 

era o apogeu da Revolução Francesa e suas ideias libertárias.

A importância de Beccaria foi indiscutível. Ainda que não se possa atribuir total 

originalidade ao seu pensar, inspirado no contratualismo e no utilitarismo, teve Beccaria o 

mérito de sistematizar, de forma acessível, todo um sistema de ideias diretamente contrário 

aos costumes e tradições de sua época, que ainda vivenciava a barbárie punitiva.

Em seu clássico livro, Beccaria tem como ponto de partida, a legitimar a aplicação das 

penas, o contrato social: “As leis são as condições sob as quais homens independentes e 

isolados se uniram em sociedade, cansados de viver em contínuo estado de guerra e de gozar 

de uma liberdade inútil pela incerteza de sua conservação” 107. 

O mais relevante em sua obra é o discurso sobre a finalidade das penas, sendo 

considerado um dos grandes precursores das teorias relativas, mais especificamente da 

prevenção. Defendeu que: “O fim, pois, é apenas impedir que o réu cause novos danos aos 

seus concidadãos e dissuadir os outros de fazer o mesmo.”108 E ainda: “É, pois, necessário 

escolher penas e modos de infligi-las que, guardadas as devidas proporções, causem a 

impressão mais eficaz  e duradoura nos espíritos dos homens, e a menos penosa no corpo do 

réu” 109. Assim, Beccaria rechaçou a vingança como fundamento do jus puniendi, sendo um 

107 BECCARIA, Cesare Bonesana, Marchesi de. Dos Delitos e das Penas. Trad. Lucia Guidicini, Alessandro 
Berti Contessa. São Paulo: Martins Fontes, 1997. (Clássicos)

108 Ibidem, p. 62.
109 Ibidem, p. 62.
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dos primeiros ecos do objetivo “ressocializador” da pena de prisão. 

Beccaria viu na prisão uma boa alternativa à pena capital e aos castigos corporais, mas 

seu espírito crítico foi sensível o bastante para olhar com desconfiança, também, para as 

prisões de sua época: “porque a prisão é mais um lugar de suplício que de custódia do réu 

(...)”110. 

Outro de grande importância foi Jeremy Bentham, que deu grande impulso à teoria da 

prevenção especial, melhor delineada adiante. Para Bentham, “o que justifica o castigo é sua 

maior utilidade, ou para melhor dizer, a sua necessidade”111. Bentham também acreditava que 

a pena “tem uma tendência para emendar o homem”112.

Foi inspirada nessas premissas humanistas, contrárias ao rigorismo das penas 

corporais, que surgiu a instituição “prisão-pena”, a qual aparece como verdadeiro “acesso à 

humanidade”113 da justiça penal, ao menos era esse o seu propósito aparente.

Assim, a partir do século XVI, proliferaram na Europa várias instituições carcerárias, 

conhecidas como “Casas de Força e Correção”, ainda que não obedecessem a algum sistema 

penitenciário próprio, com intuito de correção dos infratores, por meio da imposição do 

trabalho obrigatório e de rígida disciplina. Alguns desses estabelecimentos notáveis foram 

desenvolvidos em Londres (1550), Nuremberg (1558) e Amsterdam (1595), como bem aponta 

Funes. 114 

E no adentrar dos séculos XVII e XVIII cresceu de forma vertiginosa a instituição de 

estabelecimentos de detenção para condenados, por toda a Europa, ainda não podendo se falar 

em um “sistema penitenciário”. Em verdade, tratava-se apenas de um amontoado de detidos, 

em condições deploráveis, desprovidos de mínima higiene, pedagogia ou moralidade. 115

110 Ibidem, p. 104.
111 BENTHAM, Jeremias. Teoria das penas legais. São Paulo: Bookseller, 2002. p. 20.
112 Ibidem, p. 42.
113 FOUCAULT, Michel. Op. cit. p. 195.
114 FUNES, Mariano Ruiz. A crise nas prisões. Trad. Hilário Veiga Carvalho. São Paulo: Edição Saraiva, 1953. 

p. 155.
115 FUNES, Mariano Ruiz. Op. cit., p. 155.
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Convém, neste passo, mais uma vez trazer à baila as lições de Câmara Cascudo, que 

noticia o primeiro estabelecimento penitenciário de Natal: a velha “Cadeia Pública”, 

construída em fins de 1721, na praça André d’Albuquerque, “impondo-se pelo aspecto 

atarrancado, feio, sujo, pesado, opressor.”116 E as condições da velha Cadeia Pública eram 

realmente deploráveis. Cascudo traz o terrível quadro nas palavras de Costa Miranda117: 

[...] que é uma furna em que seres vivos se apodrecem, maldizendo a sociedade, que 
os condenou a uma morte lenta em uma masmorra infecta, repugnante e asquerosa; o 
ar é insuficiente para a respiração dos sentenciados, a luz crepuscular, que bruxuleia 
na enxovia, não aviventa a organização; o chão é frio, úmido e sórdido; os presos 
fazem despejo d’águas servidas e urinam dentro da mesma enxovia, e o lixo e a 
podridão, saindo da cadeia pela fachada posterior, se escoam pelo cano, rampa 
abaixo, formando um espojeiro onde constantemente alguns porcos se regalam. 

Mas, voltando às origens históricas da prisão pena, sem embargo do pioneirismo dos 

estabelecimentos supracitados, os primeiros sistemas penitenciários propriamente ditos 

surgiram nos Estados Unidos, podendo, numa forma simplista, serem reduzidos a três 

sistemas: Sistema Pensilvânico, celular ou Sistema de Philadelphia, Sistema Auburniano e o 

Sistema Progressivo. Tais sistemas serão devidamente analisados no capítulo 6 deste trabalho.

116 CASCUDO, Luís da Câmara. Op. cit. p. 146.
117 COSTA MIRANDA, apud CASCUDO, Luís da Câmara. Op. cit. p. 147.
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4 A  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  E  O  CUMPRIMENTO  DE  PENAS 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE, SOB ÓTICA DO DIREITO INTERNO

O ordenamento jurídico pátrio disciplinou a forma de cumprimento das penas em sua 

Lei de Execuções Penais pátria (LEP), Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984, a qual entrou em 

vigor antes mesmo da Constituição Federal de 1988. A LEP previu vários princípios, direitos 

e deveres, tudo em conformidade com o previsto nos variados tratados e convenções 

internacionais que disciplinam a matéria, como será explicitado no capítulo seguinte.

Por seu turno, a Constituição Federal de 1988 também consagrou a observância do 

princípio da dignidade da pessoa humana como direito fundamental, em diversos dispositivos, 

relativamente ao cumprimento das penas privativas de liberdade.

Outrossim, o Brasil promulgou a Lei nº. 9.455, de 07 de abril de 1997, que define e 

disciplina o crime de tortura, diante do compromisso internacional assumido, ao ratificar a 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis ou Degradantes, em 20 de julho de 

1989, conforme será visto no próximo capítulo. Convém lembrar que o artigo 2º, ponto 1, da 

citada Convenção, estabeleceu que cada Estado-parte deverá tomar as medidas legislativas, 

administrativas, judiciais ou de outra natureza, com o intuito de impedir atos de tortura no 

território sob a sua jurisdição. O Brasil cumpriu o seu compromisso e editou lei específica 

sobre o crime de tortura, muito embora com o grande atraso de 8 (oito) anos.

Nas linhas seguintes, aprofundar-se-á o estudo do ordenamento interno, iniciando-se 

por elucidar as características da pena privativa de liberdade, sua forma de cumprimento, sua 

previsão na Constituição e nas leis, com ênfase no respeito à dignidade do apenado, fazendo-

se a contraposição com o que se verifica na prática, abordando, também, a possibilidade de 

responsabilização do Estado brasileiro por descumprimento de sua constituição e leis a 

respeito do cumprimento das penas. 
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4.1 ASPECTOS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO

4.1.1 O conceito de pena como sanção criminal

Diante de todas as considerações feitas no tópico anterior, partindo-se da teoria 

adotada pelo legislador brasileiro, convém adentrar na seara da conceituação da pena, como 

sanção criminal.

Nas palavras de Nucci, a pena pode ser conceituada como “sanção imposta pelo 

Estado, através da ação penal, ao criminoso, cuja finalidade é a retribuição ao delito 

perpetrado e a prevenção a novos crimes” 118. 

Damásio de Jesus, abeberando-se das lições do penalista argentino Soler, pontifica: 

“Pena é a sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante ação penal, ao autor de uma infração 

(penal), como retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico, e 

cujo fim é evitar novos delitos” 119.

Segundo Luiz Régis Prado, o moderno Direito Penal acolhe, como espécies de 

consequências jurídicas do cometimento de um delito, as penas e as medidas de segurança 

(essa reservada aos inimputáveis e semi-imputáveis). Dentre as consequências extrapenais, 

têm-se os efeitos da condenação, a responsabilidade civil, derivada da prática do delito e a 

reparação do dano.120 Para o citado autor, a pena é a mais importante dentre as consequências 

jurídicas de um delito, e pode ser conceituada como a “privação ou restrição de bens 

jurídicos, com lastro na lei, imposta pelos órgãos jurisdicionais competentes ao agente de uma 

infração penal” 121.

Sérgio Salomão Shecaira e Alceu Correa Junior conceituam a pena como 

“consequência jurídica da infração penal, considerando-se a dignidade humana como limite 
118 NUCCI, Guilherme de Souza, Op. cit. p. 379.
119 JESUS, Damásio de. Direito Penal: parte geral. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. V. 1. p. 515.
120 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004. V. 1. p. 513.
121 Ibidem, p. 513.
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de sua aplicação” 122. Este trabalho avança um pouco mais: além de limite ao poder punitivo 

estatal, a garantia da dignidade da pessoa humana deve ser materializada no momento da 

execução da pena, a partir da promoção de condições mínimas existenciais aos apenados, 

como, por exemplo, a oferta de assistência à saúde, assistência jurídica, trabalho e 

profissionalização, o que vem a refletir de forma benéfica para toda a sociedade, de modo a 

diminuir a reincidência no crime.

E a pena privativa de liberdade, como o próprio nome já o diz, pode ser conceituada 

com a sanção penal imposta pelo Estado, por meio do Estado-Juiz, após o devido processo 

legal, que impõe ao autor de um crime o cerceamento de sua liberdade, por meio de sua 

custódia em estabelecimento penitenciário, por determinado período, como forma de prevenir 

a ocorrência de outros crimes, bem como no desiderato de prepará-lo ao retorno da 

convivência social (no plano do dever ser, já que o “ser” é bastante diferente desse ideal), ao 

menos é essa a visão sustentada por esse trabalho e adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, a pena, no ordenamento pátrio, deve ser cumprida com a observância a 

alguns princípios fundamentais, muitos os quais são previstos na Constituição Federal de 

1988 (CF/88) e na legislação infraconstitucional, conforme explanação que segue.

4.1.2 Princípios aplicáveis às sanções criminais

Vários são os princípios aplicáveis às sanções criminais, sendo grande parte prevista 

no próprio texto da Constituição Federal de 1988. Convém analisá-los.

O princípio da legalidade é previsto no art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88, bem como no 

art. 1º do Código Penal, por meio da clássica fórmula iluminista: não há pena sem prévia 

cominação legal. Ensinam Sérgio Salomão Shecaria e Alceu Corrêa Júnior que atualmente 

esse princípio deve ser compreendido em três acepções: da reserva legal (a sanção penal 

apenas pode advir de uma lei formal, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo), da 

anterioridade da lei (deve ter vigência antes do fato) e da taxatividade (a lei penal deve ser 

122  SHECAIRA, Sérgio Salomão; JUNIOR, Alceu Correa. Teoria da Pena. Finalidades, direito positivo, 
jurisprudência e outros estudos de ciência criminal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 181.
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clara e objetiva, sendo inadmissível expressões excessivamente vagas).123 E deve ser assim 

para afastar o arbítrio estatal, juízos de exceção, perseguições políticas, dentre outras mazelas.

Luiz Flávio Gomes e García-Pablos ainda preconizam as seguintes derivações do 

princípio da legalidade: a lei deve ser clara (compreensível ao homem comum), deve ser 

proporcional ao delito praticado e deve ser interpretada restritivamente (não se admite a 

analogia para prejudicar o réu). 124

Outro princípio constitucional é o da irretroatividade da lei penal (art. 5º, XL, CF/88), 

segundo o qual a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Do contrário, ao surgir nova lei 

que seja mais benéfica ao condenado, ela será aplicada. Já o princípio da personalidade ou 

intranscendência (art. 5º, XLV, CF/88), determina que a pena não pode passar da pessoa do 

condenado. 

O princípio da individualização da pena é previsto no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, 

que consiste em “mensurar a pena de acordo com o caso concreto” 125. Lembra Luiz Flávio 

Gomes e García-Pablos que a pena deve ser individualizada, tanto na fase da abstração legal, 

como na aplicação pelo juiz e na sua execução, tanto que o inciso XLVIII, do art. 5º, da 

CF/88, determina que o cumprimento da pena dar-se-á em estabelecimentos distintos, 

conforme a natureza do delito, idade e sexo do apenado.  O referido princípio também está 

presente no item 26 da Exposição de Motivos da LEP.

O princípio da proporcionalidade, enaltecido por Beccaria, segundo o qual a pena deve 

ser proporcional à gravidade do delito praticado, não foi previsto expressamente na 

Constituição de 1988, porém pode ser extraído do espírito constitucional a respeito do tema, 

ao proibir, por exemplo, as penas cruéis e degradantes. Do referido princípio deriva a 

proibição do excesso, seja no momento da criação da lei, na sua cominação pelo juiz, bem 

como na forma de cumprimento da pena.

O princípio da humanidade foi delineado em vários dispositivos da Constituição de 

1988, a saber: no art. 5º, inciso III, CF/88, quando determina que ninguém será submetido à 
123 CORRÊA JUNIOR; ALCEU; SHECAIRA, Sérgio Salomão, Op.cit. p. 76-77. 
124 GOMES, Luiz Flávio, MOLINA, Antonio García-Pablos de. Op. cit. p. 510.
125 Ibidem, p. 81
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tortura, nem a tratamento desumano ou degradante; no art. 1º, inciso III, ao enaltecer a 

dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito; no art. 5º, 

inciso XLVII (respeito à integridade física e moral do preso), no art. 5º, inciso XLVII 

(proibição de pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, perpétua, trabalhos forçados, 

banimento e cruéis), dentre outros.126 Segundo Alexis Couto de Brito, o citado princípio em 

que “as penas não podem consistir em tratamentos contrários ao senso de humanidade, e 

devem tender a reeducação do condenado.”127

Luiz Flávio Gomes e García-Pablos lembram ainda do princípio da proibição da pena 

indigna (a ninguém pode ser imposta uma pena ofensiva à dignidade humana); princípio da 

inderrogabilidade da pena (uma vez comprovada a infração, o juiz não pode deixar de aplicá-

la, o que comporta exceções legalmente previstas, tais como o perdão judicial), e o princípio 

da suficiência (a pena deve ser aplicada conforme a necessidade para a reprovação e 

prevenção do delito).128 

Não há como deixar de mencionar o princípio da culpabilidade (não há pena sem 

culpa), embora não previsto expressamente na Constituição. Sobre o tema, explicita 

Bitencourt que a culpabilidade entendida como fundamento da pena “refere-se ao fato de ser 

possível ou não a aplicação de uma pena ao autor de um fato típico e antijurídico”, 

perquirindo se presentes os devidos requisitos: capacidade de culpabilidade, consciência da 

ilicitude e exigibilidade da conduta. Já como medida da pena, ela impede que a pena seja 

“imposta aquém ou além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é 

claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos etc.”. E, 

finalmente, pode ser entendida como “conceito contrário à responsabilidade objetiva”, de 

modo que ninguém responderá por um resultado se não houver dolo ou culpa. 129 

Alexis Couto traz à baila o princípio da isonomia, o qual não implica dizer que todos 

os condenados são iguais, até porque as características de cada um devem ser levadas em 

conta no momento da execução da pena, mas significa que “privilégios e restrições não serão 

126 Ibidem, p. 85-86.
127 BRITO, Alexis Couto de. Execução Penal. 2 ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 45.
128 GOMES, Luiz Flávio, MOLINA, Antonio García-Pablos. Op. cit. p. 511-512.
129 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 

277-278.
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reconhecidos indiscriminadamente, por motivos de raça, origem social ou política”  130. Para 

Celso Antonio Bandeira de Mello, “o princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme 

às pessoas” 131. 

Porém, leciona Celso de Mello que pode haver tratamento diferenciado, em 

determinadas situações qualificadas, sem que isso represente uma ofensa à isonomia, desde 

que exista um fator diferencial que isso justifique.132 Assim, por exemplo, um preso que 

apresente péssimo comportamento, representando sério risco à segurança pública, pode ser 

incluído no regime disciplinar diferenciado, mais rigoroso, a ser cumprido em cela individual, 

porque o seu agir justifica que a ele seja aplicado um tratamento distinto, conforme será mais 

bem explicitado adiante.

Ainda, registra Alexis o princípio da jurisdicionalidade, o qual determina que a 

execução da pena efetive-se mediante um devido processo legal, e o do estado de inocência 

(art. 5º, inciso LVII), que acompanha o condenado também na fase de execução, caso ele seja 

acusado do cometimento de uma nova infração penal ou administrativa, quando do 

cumprimento de sua pena.133 Como consequência dos supracitados princípios, determina o 

artigo 59 da LEP que, diante do cometimento de uma falta disciplinar, deverá ser instaurado o 

devido procedimento para a sua apuração, assegurando-se o direito de defesa do preso, o que 

também pode ser traduzido como princípio da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da 

CF/88).

Esclarecidos quais os princípios aplicáveis às penas, convém abordar quais as espécies 

de penas previstas no ordenamento pátrio, e suas principais características, conforme será 

elucidado no tópico seguinte.

4.1.3 Espécies e características das penas no Direito pátrio

Relativamente às espécies de penas, o Código Penal brasileiro, em seu art. 32, 

130 BRITO, Alexis Couto de. Op. cit. p. 45.
131 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade.  3 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p.  12.
132 Ibidem, p. 21.
133  BRITO, Alexis Couto de. Op. cit. p. 46-49.
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estabelece serem três as espécies de penas: privativas de liberdade (objeto deste trabalho), as 

restritivas de direitos e multa. As penas privativas de liberdade, enquanto gênero, comportam 

as seguintes categorias: reclusão, detenção e prisão simples, sendo as primeiras referentes ao 

cometimento de crimes e a última  referente à prática de contravenção penal (nesse caso deve 

ser cumprida sem rigor penitenciário, não podendo ser executada em regime fechado).

Lembra Bittencourt134 que a diferença crucial entre reclusão e detenção é que essa é 

destinada aos crimes de menor gravidade, enquanto àquela aos de maior gravidade. Luiz 

Flávio Gomes e García-Pablos trazem as seguintes diferenças quanto à pena de reclusão e à 

detenção, relativamente às consequências em sua aplicação: a reclusão pode ser iniciada em 

qualquer regime, já a detenção só pode ter início no regime semiaberto ou aberto; o efeito 

específico da interdição do poder familiar, tutela ou curatela, apenas pode ocorrer em casos de 

crimes punidos com reclusão; a pena de reclusão é executada primeiro que a de detenção; a 

prisão preventiva só pode ser decretada, em regra, quando o crime é punível com reclusão; a 

medida de segurança de internação só é aplicável quando o fato é punível com reclusão, senão 

cabe tratamento ambulatorial, dentre outros aspectos. 135

Relativamente à fiança, tinha-se a regra dela ser cabível apenas nos casos de crimes 

puníveis com detenção. Ocorre que a recente Lei 12.403/2011, em seu art. 322, modificou a 

sistemática anterior, posto que permitiu à autoridade policial conceder fiança nos casos de 

infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, sendo 

que nos demais casos ficará a cargo do juiz decidir, em 48 (quarenta e oito horas) se a 

concederá ou não.

O art. 323 da referida lei veda a concessão de fiança: nos crimes de racismo; nos 

crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos 

como crimes hediondos;  nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra 

a ordem constitucional e o Estado Democrático. Ainda, seu art. 324, veda a concessão de 

fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou 

infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 do 

Código de Processo Penal; em caso de prisão civil ou militar e quando presentes os motivos 
134  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

446.
135 GOMES, Luiz Flávio, MOLINA, Antonio García-Pablos, Op. cit. p. 512-513.
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que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).

O objetivo da novel lei foi reduzir o número de presos provisórios, de modo a evitar a 

superlotação dos estabelecimentos prisionais. Porém, há que se ter a devida cautela quando da 

concessão de fianças, a fim de não gerar a sensação de impunidade quando haja ofensa aos 

bens jurídicos mais relevantes da sociedade. O instituto da fiança deve ser aplicado apenas 

quando haja ofensa mínima aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal, e quando o 

comportamento do infrator, com ênfase em seu agir social e conduta adotada no desenrolar 

das investigações, assim autorizarem. 

A pena privativa de liberdade pode ser cumprida em três regimes distintos (fechado, 

semiaberto e aberto), a depender da espécie e quantidade da pena, da hipótese de reincidência 

e do mérito do condenado (sistema progressivo).

Segundo o art. 33 do Código Penal, considera-se regime fechado a execução da pena 

em estabelecimento de segurança máxima ou média, sendo o regime inicial, tratando-se de 

condenado à pena superior a 8 (oito) anos. Já no regime semiaberto, a execução da pena dar-

se-á em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, destinada ao condenado não 

reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos. No regime 

aberto, a execução da pena é realizada em casa de albergado ou estabelecimento adequado, 

destinado ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

Convém registrar que a Lei 10.792/2003 criou o Regime Disciplinar Diferenciado 

(RDD), o qual, segundo Mirabete:

[...] não se trata de novo regime de cumprimento de pena, mas sim um regime de 
disciplina carcerária especial, caracterizado por maior grau de isolamento do preso e 
de restrições ao contato com o mundo exterior, a ser aplicado como sanção 
disciplinar ou como medida cautelar, tanto ao condenado como ao preso provisório, 
nas hipóteses previstas em lei.136

O RDD foi criado para atender aos anseios da segurança pública, quando se está diante 

de apenados particularmente perigosos, como os integrantes de uma organização criminosa, 

136  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. 11ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 149.
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que continuam dando ordens de comando do interior dos estabelecimentos prisionais. Deve 

ser cumprido em cela individual, com duração máxima de 360 (trezentos e sessenta) dias, 

passível de repetição, desde que por tempo não superior a um sexto da pena aplicada. 

Segundo o art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso 

constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o 

preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao Regime Disciplinar 

Diferenciado. 

Tal regime poderá ser aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou 

estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal 

ou da sociedade, bem como para o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam 

fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações 

criminosas, quadrilha ou bando. No regime diferenciado, o preso apenas pode sair de sua cela 

individual para o banho de sol, por duas horas diárias, só sendo possível receber duas visitas 

por semana, sem contar com as crianças. 

Por implicar em privação máxima, no ordenamento pátrio, aos direitos fundamentais 

do apenado, a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado apenas se justifica em casos 

gravíssimos, como o que ocorre, por exemplo, com o condenado conhecido por “Fernandinho 

Beira-Mar”, diante das notórias evidências de que ele, mesmo preso, continuava a comandar o 

tráfico de drogas no Rio de Janeiro, inclusive determinando a execução de pessoas. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no Habeas Corpus 96.328/SP que a aplicação 

do RDD deve ser precedida do devido processo legal, já que se trata de uma sanção 

disciplinar, conferindo-se ao preso a oportunidade de defesa.

O referido julgado, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, tratava-se de um pedido de 

Habeas Corpus, formulado por um preso, em que a Administração da Penitenciária de 

Avaré/SP determinou a internação de vários custodiados no RDD, dentre eles o impetrante, 

sob a alegação de que faziam parte de organização criminosa, representando alto risco para a 

segurança e disciplina da unidade prisional. O impetrante alegou que sequer lhe fora 

oportunizado o direito de se defender dessas imputações, tendo o STF decidido que ele tinha 
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razão, em nome do princípio do devido processo legal, conforme se verifica na ementa do 

acórdão abaixo:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Execução. Prisão. Regime disciplinar dife-
renciado. Sanção disciplinar. Imposição. Repercussão no alcance dos benefícios de 
execução penal. Indispensabilidade de procedimento administrativo prévio. Não ins-
tauração. Violação ao devido processo legal. Ordem concedida de ofício para que a 
sanção já cumprida não produza efeitos na apreciação de benefícios na execução pe-
nal. O regime disciplinar diferenciado é sanção disciplinar, e sua aplicação depende 
de prévia instauração de procedimento administrativo para apuração dos fatos impu-
tados ao custodiado. (HC 96328, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Tur-
ma, julgado em 02/03/2010, DJe-062 DIVULG 08-04-2010 PUBLIC 09-04-2010 
EMENT VOL-02396-01 PP-00167)

Voltando à análise dos regimes prisionais, o Código Penal pátrio, nos artigos 34 e 

seguintes, estabelece as regras para o cumprimento da pena em cada um dos regimes. No 

fechado, o condenado fica sujeito ao trabalho diurno, comum, dentro do estabelecimento ou 

fora (desde que em obras públicas, devidamente autorizado pelo juiz da execução penal), e ao 

isolamento durante o repouso noturno; no semiaberto, ele fica sujeito ao trabalho comum 

durante o dia, em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento similar, sendo admissível 

o trabalho externo, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de 

instrução de segundo grau ou superior. No aberto, “baseado na autodisciplina e senso de 

responsabilidade do condenado”, ele deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, 

trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido 

durante a noite e nos dias de folga.

Convém lembrar que o regime aberto não se confunde com o domiciliar. Segundo o 

art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), somente se admitirá o recolhimento do beneficiário 

de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) 

anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico 

ou mental e condenada gestante.

Na prática, os regimes são estabelecidos de acordo com a pena aplicada, observando-

se os critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Porém, quanto à forma de cumprimento, 

tem-se que tanto o Código Penal como a LEP, salvo exceções como a APAC (estudada no 

capítulo 6), estão deveras longe de serem aplicados pelo Estado brasileiro.
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Via de regra, reina a ociosidade, não sendo oferecido trabalho digno ao preso. Não 

existe, salvo raras exceções, a “Colônia Agrícola”, muito menos a chamada “Casa de 

Albergado”. Como não há local adequado ao cumprimento das penas nos regimes semiaberto 

e aberto, na prática eles se misturam, não havendo uma substancial diferença: o preso é 

colocado em liberdade, pouco importa se está trabalhando ou não, e se recolhe à noite 

(quando se recolhe, posto que muitas vezes ele apenas comparece para assinar sua 

frequência).

De todo modo, a ideia de fixar os regimes de cumprimento da pena privativa de 

liberdade veio com a Reforma Penal de 1984, a qual adotou o sistema progressivo de 

cumprimento das penas. Segundo Bittencourt, o sistema progressivo valoriza o mérito ou 

demérito do apenado, uma vez “que possibilita ao próprio condenado, através de seu 

procedimento, da sua conduta carcerária, direcionar o ritmo de cumprimento de sua sentença, 

com mais ou menos rigor. Possibilita ao condenado ir conquistando paulatinamente a sua 

liberdade, ainda durante o cumprimento da pena...” 137. 

Com efeito, o art. 112 da LEP estabelece que a pena privativa de liberdade será 

executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 

determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 

anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 

Nesse ponto, convém registrar que a Lei nº. 8.072/90, em seu art. 2º, § 1º, proibiu a 

progressão do regime nos chamados delitos hediondos. Entretanto, o Supremo Tribunal 

Federal (STF), no julgamento do Habeas Corpus nº. 82.959, modificando entendimento 

anterior, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo. No referido acórdão, o STF 

considerou ser inconstitucional determinar o cumprimento de pena em regime totalmente 

fechado, por violar os princípios já comentados da ressocialização do apenado, bem como da 

individualização das penas, em acórdão assim ementado:

PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A 
progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semi-aberto e 

137 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. 2008, p. 454.
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aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos 
dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE 
CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 
8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. 
Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da 
Constituição Federal - a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em 
regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da 
pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 
1º, da Lei nº 8.072/90.” (HC 82959, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 
Pleno, julgado em 23/02/2006, DJ 01-09-2006 PP-00018 EMENT VOL-02245-03 
PP-00510 RTJ VOL-00200-02 PP-00795)

Em seu voto-vista, no referido julgamento, o Ministro Gilmar Mendes lembrou a 

fundamentalidade do princípio da individualização das penas, previsto no inciso XLVI, do art. 

5º, da CF/88. Para ele, em se falando de direitos fundamentais, existe um núcleo essencial que 

não pode ser atingido pela legislação ordinária, como a Lei dos Crimes Hediondos. Com base 

em Hesse, Gilmar Mendes professou a existência de um núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, guiado pelo princípio da proporcionalidade, de modo a protegê-los contra 

limitações arbitrárias ou desarrazoadas. É que o inciso XLIII, do art. 5°, da CF/88, determina 

que  a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 

tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 

crimes hediondos, mas em nenhum momento vedou a progressão de regime.

A vedação à progressão do regime, em se tratando de crime hediondo, segundo Gilmar 

Mendes, nulificou o direito fundamental à individualização da pena, bem como qualquer 

propósito ressocializador. Ademais, tal vedação, além de desproporcional, não é razoável, haja 

vista que a referida lei não proibiu o livramento condicional, ou seja, permite que o 

condenado saia direito do regime fechado para a liberdade condicional, sem que tenha havido 

o seu gradual preparo para o retorno à vida em sociedade. 

Assim, bem caminhou o Supremo Tribunal Federal ao modificar o seu entendimento 

anterior, para considerar inconstitucional a referida vedação. Ora, em se tratando de crimes 

mais graves, tidos como hediondos, entende-se razoável que se determine um prazo mais 

extenso até que o apenado consiga progredir de um regime para outro, bem como que o 

Magistrado determine a realização de exame criminológico, à guisa de aferir se o apenado 

apresenta condições para o retorno ao convívio social, mas daí a nulificar um direito 

fundamental, é inadmissível. 
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E foi justamente isso o que determinou a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, ao 

dar nova redação ao art. 2º da Lei nº 8.072/90, estabelecendo que a pena deva ser cumprida 

em regime inicialmente fechado, e a progressão de regime, para condenados por cometimento 

de crime hediondo ou assemelhados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e 

terrorismo), dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se for primário, e 3/5 

(três quintos), caso seja reincidente.

Com relação ao demérito, o art. 118 da LEP determina que a execução da pena 

privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos 

regimes mais rigorosos, quando o condenado: praticar fato definido como crime doloso ou 

falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em 

execução, torne incabível o regime (artigo 111), e quando  o condenado do regime aberto 

frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

Essas regras são relevantes para estimular ao condenado a aprimorar-se, trabalhar, ter 

um bom comportamento, sabendo que o seu regime de cumprimento de pena poderá progredir 

ou regredir, a depender de tais fatores. O problema é que na prática, na grande maioria das 

vezes, os estabelecimentos prisionais são depósitos humanos superlotados, onde reina a 

ociosidade. Ostentar bom comportamento se resume a um simples atestado assinado pela 

direção do estabelecimento prisional, sem maiores fundamentações. Como a lei não definiu o 

que é ter um bom comportamento, fica ao talante de cada direção do estabelecimento 

prisional defini-lo, e o faz, muitas vezes, de forma arbitrária.

Com relação à exigência de realização de exame criminológico, à guisa de aferir se o 

apenado está em condições de progredir de regime ou usufruir do livramento condicional, a 

nova redação dada ao art. 112 da LEP, pela Lei nº 10.792/2003, não fez menção a tal 

exigência. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal tem entendido ser possível ao Juiz 

determinar a sua realização, sempre que entenda necessário, em decisão fundamentada. Sobre 

isso, convém observar o acórdão abaixo:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 
10.792/03. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO 
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FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada neste 
writ diz respeito à fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de livramento 
condicional do paciente baseado em exame criminológico desfavorável. 2. Esta 
Corte tem-se pronunciado no sentido da possibilidade de determinação da realização 
do exame criminológico “sempre que julgada necessária pelo magistrado 
competente”  (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.04.2008). 
3. O art. 112 da LEP (na redação dada pela Lei 10.792/03) não veda a realização do 
exame criminológico. No mesmo sentido: HC 96.660/RS, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, 1ª Turma, DJe 21.08.2009; e HC 93.848/RS, rel. Min. Joaquim 
Barbosa, 2ª Turma, DJe 19.12.2008. 4. A noção de bom comportamento, tal como 
prevista no art. 112 da LEP (na redação dada pela Lei 10.792/03), abrange a 
valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa 
conduta carcerária. 5. O pedido de livramento condicional foi indeferido com 
fundamento em elementos concretos e específicos, que demonstram a 
inconveniência do benefício pleiteado e, por conseguinte, a inexistência do alegado 
constrangimento ilegal. 6. Habeas corpus denegado.” (HC 105912, Relator(a):  Min. 
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 05/04/2011, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011)

Por fim, dentro do sistema progressivo, o Código Penal previu também, em seu art. 83, 

a possibilidade de concessão, pelo juiz, de livramento condicional ao condenado à pena 

privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que cumpridos todos os 

requisitos que ele especifica, como, por exemplo, o cumprimento de mais de um terço da pena 

se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; o cumprimento 

de mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; comprovado 

comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe 

foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto, dentre 

outros requisitos.

O parágrafo único do referido artigo estabelece, ainda, que para o condenado por 

crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento 

ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o 

liberado não voltará a delinquir.

Esclarecidas, assim, as principais nuances da aplicação da pena privativa de liberdade 

no ordenamento jurídico pátrio, no plano do dever ser e do ser, convém aprofundar o estudo 

especificamente quanto à questão da dignidade dos apenados na Constituição de 1988.
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4.2 A DIGNIDADE HUMANA DOS APENADOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A Constituição pátria de 1988 foi promulgada em um cenário de repulsa à ditadura 

militar e a toda a barbárie que ela representou, ao violar os mais preciosos direitos humanos, 

colocando-se por terra toda a construção da humanidade no sentido do enaltecimento da 

dignidade da pessoa humana.

Assim, a dignidade da pessoa humana não foi prevista como um direito fundamental 

na nossa Constituição, mas  foi encartada em seu Título I (Dos Princípios Fundamentais), 

como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III).

Segundo André Ramos Tavares, isso significa que o princípio da dignidade humana é 

o “fundamento e fim da sociedade brasileira” 138. Ingo Sarlet vai ainda mais além: para ele, o 

princípio da dignidade humana é o “núcleo essencial de nossa Constituição formal e 

material”139. Com efeito, a dignidade humana se mostra como um valor normativo superior; 

um valor insuperável, acima, mesmo, de qualquer norma. 

Para Sarlet, isso significa, também, que a Constituição Federal “reconheceu 

categoricamente que é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já 

que o ser humano constitui finalidade precípua, e não meio da atividade estatal.”140 É a 

consagração da já mencionada teoria kantiana, que apregoa a não coisificação do ser humano, 

a servir de instrumento para a consecução das finalidades estatais. Muito ao contrário, o ser 

humano é o centro, é o sujeito a quem o Estado deve servir.

A dignidade da pessoa humana, portanto, é o “metaprincípio” que deve guiar todo o 

ordenamento jurídico. Com efeito, no dizer do douto Jorge Miranda:

Característica essencial da pessoa –  como sujeito, e não como objecto, coisa ou 
instrumento –  a dignidade é um princípio que coenvolve todos os princípios 
relativos aos direitos e também aos deveres das pessoas e à posição do Estado 
perante elas. Princípio axiológico fundamental e limite transcendente do poder 
constituinte, dir-se-ia mesmo um metaprincípio. 141

138 TAVARES, André Ramos. Op. cit. p. 552.
139 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. 2010. p. 71.
140 Ibidem, p. 75.
141 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos 

fundamentais. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marcos Antonio Marques da (coordenação). Tratado luso-
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Convém destacar que o princípio da dignidade humana encontra-se também presente 

em diversos outros artigos do texto constitucional, podendo-se afirmar que ele sobrepaira toda 

a Constituição. Assim, o artigo 170, caput, determina que a ordem econômica tem por 

finalidade assegurar a todos uma existência digna; o art. 226, § 6º, fundou o planejamento 

familiar nos princípios da dignidade humana e paternidade responsável; o artigo 227, caput, 

consagrou  o direito à dignidade à criança e ao adolescente, dentre outras previsões.

Ocorre que o princípio da dignidade humana, embora não previsto como um direito 

fundamental, relaciona-se diretamente com inúmeros direitos fundamentais previstos na 

Constituição de 1988, mormente com relação aqueles que devem ser respeitados pelo Estado 

no cumprimento do seu dever punitivo, conforme se verá a seguir. Sobre o tema, bem elucida 

Luiz Flávio Gomes e García-Pablos:

O princípio da dignidade constitui o denominador comum de todos os demais 
princípios limitadores do ius puniendi assim como do próprio modelo de Estado que 
adotamos (Estado constitucional e democrático de direito –  CF, art. 1º, III). 
Consoante o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o valor-síntese desse 
modelo de Estado, ao ser humano (só pelo fato de existir) é conferido uma série de 
direitos e garantias fundamentais, que não só permitem o desenvolvimento da sua 
personalidade, senão também a própria convivência com a autoridade do Estado 
(que é o titular único do ius puniendi). Não existe liberdade onde o ser humano 
deixa de ser pessoa e é transformado em coisa. O respeito à dignidade da pessoa 
humana implica para o Estado não só a abstenção da prática de atos lesivos, como 
também o cumprimento de pautas positivas de inclusão.142

A Constituição de 1988, em seu art. 5º, traz inúmeros direitos fundamentais e 

princípios, que devem ser observados pelo Estado no cumprimento de seu dever punitivo, 

diretamente ligados à noção de dignidade, conforme já explicitado no item 4.2.2 deste 

trabalho, tais como: vedação ao tratamento desumano ou degradante (inciso III); nenhuma 

pena passará da pessoa do condenado (inciso XLV –  princípio da pessoalidade da pena); 

respeito à integridade física e moral do preso (inciso XLIX); separação dos presos de acordo 

com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (inciso XLVIII - princípio da 

individualização das penas); direito das presidiárias de permanecerem com seus filhos na fase 

da amamentação (inciso L – princípio da humanização das penas); julgamento por autoridade 

competente (inciso LIII –  princípio do juiz natural); observância ao devido processo legal e 

brasileiro da dignidade humana. 2ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 170.
142 BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonia García-Pablos de. Op. cit. p. 387.
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ampla defesa (incisos LIV e LV); presunção de inocência (inciso LVIII); individualização das 

penas (também previsto no inciso XLVI) e a proibição de penas de morte, de caráter perpétuo, 

de trabalhos forçados, banimento e cruéis (inciso XLVII – princípio da humanidade da pena).

Para Bianchini, García-Pablos e Luiz Flávio Gomes, tais incisos estão diretamente 

relacionados aos princípios constitucionais da proibição da pena indigna e da humanidade da 

pena,143 devidamente delineados alhures. Bem explicita Jorge Miranda que “o valor eminente 

reconhecido a cada pessoa”  explica a “garantia da integridade pessoal contra a tortura e os 

tratos e as penas cruéis, degradantes ou desumanas”. Ensina, ainda, que “a dignidade da 

pessoa permanece, independentemente dos seus comportamentos, mesmo quando ilícitos e 

sancionados pela ordem jurídica” 144.

Ensina José Afonso da Silva145 que a Constituição de 1988 foi mais além do que as 

constituições nacionais anteriores, visto que não se limitou a abolir de seu texto as penas 

cruéis, como o fez a Constituição de 1824, mas vedou expressamente a prática de tortura ou 

tratamento desumano ou degradante, tendo ainda previsto várias garantias penais de modo a 

efetivar os seus comandos, a saber:

A fim de dotar essas normas de eficácia, além de cominação de penas, a atual Carta 
Magna preordena várias garantias penais apropriadas, como o dever de comunicar, 
imediatamente, ao juiz competente e à família ou pessoa indicada, a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre; o dever também da autoridade policial 
de informar ao preso seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
assegurada a assistência da família e de advogado; e o direito do preso à 
identificação dos responsáveis por sua prisão e interrogatório policial. 146

Com efeito, tais garantias processuais do preso tem o condão de inibir abusos e 

arbitrariedades no momento das prisões e dos interrogatórios, possibilitando a identificação e 

eventual responsabilização dos agentes que a executaram, seja por ação ou por omissão, o que 

representa grande avanço, nada obstante se saiba que tais medidas por si só não conseguiram 

abolir odiosas práticas, mas, sem dúvida, é um relevante fator de controle.

143 Ibidem, p. 387-393.
144 MIRANDA, Jorge. Op. cit. 2009. p. 171 e 174.
145 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2009. p. 199.
146 Ibidem, p. 199.
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Lembra Walter Nunes da Silva Júnior que tais garantias processuais penais previstas 

na Constituição de 1988 e noutras constituições são frutos do processo de resgate das origens 

do processo penal, sob a ótica dos direitos fundamentais, especificamente da visão de 

Beccaria a respeito das penas, com ênfase na reserva legal e na proporcionalidade entre o 

crime cometido e a pena aplicada, representando o limite do direito de punir do Estado:

A ideia central de Beccaria era a processualização do direito de punir como 
instrumento indispensável para limitar a persecução criminal, doutrina que 
influenciou a declaração dos direitos fundamentais na Constituição americana, 
enxertados mediante as primeiras emendas que lhe foram incorporadas. Ademais, o 
exame dos direitos fundamentais firmados nas Constituições alemã, italiana, 
espanhola e portuguesa mostra a influência da doutrina beccariana, assertiva que se 
aplica, igualmente, ao constitucionalismo brasileiro, como se percebe do estudo das 
Cartas Políticas promulgadas ao longo do tempo, notadamente da de 1988. O 
aspecto aqui assinalado da identidade das idéias de Beccaria com o conteúdo dos 
direitos fundamentais reconhecidos nos textos constitucionais é tão instigante que 
basta observar que princípios nunca antes consignados expressamente em nossas 
constituições, como o da presunção da não-culpabilidade ou de inocência, do direito 
ao silêncio, da publicidade e, até mesmo, mais recentes, como o da duração razoável 
do processo, inserido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, fizeram parte de 
suas idéias.147

Quanto à proibição de trabalhos forçados, o que se veda é o trabalho vexatório, 

humilhante, posto que o trabalho é incentivado na Lei de Execuções Penais, podendo 

inclusive levar à remissão de dias da pena, conforme se verá mais adiante.

Relativamente à proibição da prisão perpétua, expressamente proibida pela 

Constituição de 1988, há que se mencionar que o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional, aprovada pelo Brasil, juntamente com seu Protocolo Facultativo, pelo Decreto-

Legislativo 272, de 04.10.2007, ratificada em 12.11.2007, e promulgada pelo Decreto 6.340, 

de 03.01.2008, previu, em seu artigo 77, 1, “b”, a pena de prisão perpétua, se o elevado grau 

de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado o justificarem.

Assim, diante desse conflito aparente de normas, há que se analisar a questão, cuja 

solução é indicada pela própria Constituição Federal. Ora, o artigo 4º, inciso II, da Carta 

Federal explicita que o Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da 

prevalência dos direitos humanos. No caso em debate, como a norma da Constituição Federal 

de 1988 é mais favorável aos direitos humanos, então deve prevalecer. Nesse sentido, convém 
147 SILVA Júnior, Walter Nunes da Silva da. Reforma tópica do processo penal: inovações aos  procedimentos 

ordinário e sumário, com o novo regime das provas e principais modificações do júri. Contém a Lei 11.900, 
de 8.01.2009, que disciplina o interrogatório por videoconferência. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 14.
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observar as lições de Carolina Alves de Souza Lima e Oswaldo Henrique Duek Marques:

Diante desse princípio que rege o Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
verifica-se que a Constituição brasileira prevê a regra não só mais benéfica, mas 
também a que está em consonância com a temática dos Direitos Humanos, e que, 
por isso, não admite penas cruéis, desumanas ou degradantes. Ademais, vários 
tratados internacionais, igualmente ratificados pelo Brasil, e que estão no mesmo 
plano hierárquico (não há hierarquia entre os tratados internacionais de direitos 
humanos), proíbem, expressamente, toda forma de tratamento cruel, desumano ou 
degradante, categoria na qual se encontra toda pena de caráter perpétuo. A prisão 
perpétua é, em essência, uma pena cruel, desumana e degradante, uma vez que priva 
o ser humano de qualquer perspectiva de transcendência. 148

Sobre o princípio da prevalência dos direitos humanos, doutrina Celso Lafer que esse 

princípio “afirma uma visão do mundo – que permeia a Constituição de 1988 – na qual o 

exercício do poder não pode se limitar à perspectiva dos governantes, mas deve incorporar a 

perspectiva da cidadania” 149. Mazzuoli bem coloca que o princípio da prevalência dos direitos 

humanos,  também  chamado  de  princípio  internacional  pro  homine,  deve  ser  o  guia  do 

intérprete, quando se esteja diante de um conflito aparente de normas, inclusive diante de um 

conflito entre normas de direito interno e de direito internacional. Convém transcrever suas 

lições:

[...] Essa primazia se consolida como um princípio do direito internacional público 
pós-moderno, já nominado de princípio internacional  pro homine.  Por meio dele, 
não  há  que  se  falar  na  primazia  absoluta  de  uma  norma  em  rechaço  a  outras,  
tampouco  no  estabelecimento  de  fórmulas  ou  critérios  fechados  de  soluções  de 
antinomias, incapazes de levar ao diálogo das fontes e de sopesar o ‘melhor direito’ 
para o ser humano no caso concreto.150

Portanto, o intérprete há que buscar a interpretação que assegure o “melhor direito” 

para o ser humano no caso concreto, de modo a efetivar o comando previsto no art. 4º, inciso 

II, da CF/88.

Os  dispositivos  constitucionais  que  tratam  sobre  execução  penal  são  normas  de 

aplicabilidade imediata, posto que, em geral, contêm vedações e proibições de violação ao 

princípio da dignidade do apenado, deixando bem claro qual a conduta positiva ou negativa 
148 LIMA, Carolina Alves de Souza e MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. O princípio da humanidade das 

penas. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marcos Antonio Marques da (coordenação). Tratado luso-brasileiro 
da dignidade humana. 2ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 445-446.

149 LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: Constituição, racismo e relações 
internacionais. São Paulo: Manole, 2005. p. 14.

150 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 227.
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que o Estado brasileiro deve seguir, ao executar as sanções penais. E o cumprimento dessas 

normas  deveria  estar  sendo  exigido,  mormente,  pelos  atores  responsáveis,  como  Poder 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e sociedade civil organizada,  mas o que se 

vê, no mais das vezes, é o vazio do silêncio e da omissão.

Feitas tais considerações, convém analisar a temática da dignidade do apenado sob as 

lentes do ordenamento infraconstitucional interno, conforme se verá no tópico a seguir.

4.3 A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO APENADO NO ORDENAMENTO 

INFRACONSTITUCIONAL PÁTRIO

4.3.1 A Lei de Execução Penal pátria e os direitos dos presos

Quanto à legislação ordinária interna, esta caminhou no mesmo passo trilhado pela 

normativa internacional e constitucional a respeito do cumprimento das sanções penais com 

dignidade. Com efeito, no Brasil, a execução das sanções penais foi regulamentada de forma 

minuciosa pela Lei nº 7.210, de 1984, a chamada Lei de Execução Penal (LEP), promulgada 

antes do advento da Constituição de 1988. 

A LEP sofreu  grande  influência  da  normativa  e  doutrina  internacional  a  respeito, 

conforme se verifica da leitura de sua Exposição de Motivos, de autoria do então Ministro da 

Justiça Ibrahim Abi-Ackel,  ao partir do pressuposto, escrito em seu artigo 14, de que “as 

penas e medidas de segurança devem realizar a proteção dos bens jurídicos e a reincorporação 

do  autor  à  comunidade”,  de  modo  que  “o  sistema  atende  não  somente  aos  direitos  do 

condenado, como também, e inseparavelmente, aos interesses da defesa social” (art. 29).

Consta  na  Exposição  de  Motivos  da  LEP,  em  seu  art.  38,  que  a  assistência  aos 

condenados e internados é “exigência básica para se conceber a pena e a medida de segurança 

como processo de diálogo entre os seus destinatários e a comunidade.” Nessa trilha, o art. 11 

da LEP assegurou aos apenados o direito à assistência material, à saúde, jurídica, educacional, 

social  e  religiosa,  em atendimento  às  Regras  Mínimas  para  Tratamento  dos  Prisioneiros, 

estabelecidas pela ONU, a ser comentada no próximo capítulo. 
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O  art.  74 da Exposição de  Motivos da LEP reconhece a importância das referidas 

Regras Mínimas da ONU, as quais “não podem conservar-se, porém, como corpo de regras 

meramente programáticas. O problema central está na conversão das regras em direitos do 

prisioneiro, positivados através de preceitos e sanções.” Eis o norte de nossa lei de execuções 

penais, promulgada em 11 de julho de 1984, ou seja, há 27 (vinte e sete) anos, sem que até o 

presente momento tenha sido colocada em prática pelo Estado brasileiro.

Em verdade, o espírito da LEP está bastante claro a partir da leitura do seu artigo 1º, o 

qual  reza que “a execução penal  tem por objetivo efetivar  as  disposições  de sentença ou 

decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e 

do internado”. 

De fato, a referida lei é inspirada na concepção moderna da pena de Marc Ancel, ou 

seja, nos postulados da já abordada Escola da Nova Defesa Social, que preconiza o dever de 

punir o condenado, devendo a pena ser executada no sentido de prevenir o crime, porém tendo 

em vista a promoção de sua dignidade, visando o seu retorno ao seio social,  por meio da 

assistência  material,  à  saúde,  jurídica,  social,  educacional  e  religiosa,  almejando  a  sua 

ressocialização. Segundo Mirabete:

O  sentido  imanente  da  reinserção  social,  conforme  o  estabelecido  na  lei  de 
execução, compreende a assistência e a ajuda na obtenção dos meios capazes de 
permitir  o  retorno  do  apenado  e  do  internado  ao  meio  social  em  condições 
favoráveis para a sua integração.151

Dentro desse ideal, o artigo 40 da LEP impõe a todas as autoridades o respeito à 

integridade física e moral dos presos, enfim, o respeito a sua dignidade. Sobre o tema, bem 

elucida Mirabete:

Ninguém ignora que os presos, em todos os tempos e lugares, sempre foram vítimas 
de excessos e discriminações quando submetidos aos cuidados de guardas ou 
carcereiros de presídios, violando-se assim aqueles direitos englobados na rubrica de 
“direitos humanos”. Definem-se estes como os direitos que naturalmente 
correspondem a cada pessoa pelo simples fato de serem seres humanos e em razão 
da dignidade a tal condição e às de liberdade, segurança, igualdade, justiça e paz em 

151  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit. 2004. p. 28.
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que toda pessoa deve viver e atuar. 152

O preso, em decorrência do cometimento de um crime, pode ser privado de sua 

liberdade, mas jamais de sua dignidade, razão pelo qual o artigo 3º da LEP determina que ao 

condenado e ao internado sejam assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou 

pela lei, ou seja, pela perda de sua liberdade, caminhando no mesmo compasso do previsto no 

artigo 38 do Código Penal.

O artigo 41 da LEP enumera os direitos do preso, quais sejam: alimentação suficiente 

e vestuário; atribuição de trabalho e sua remuneração; previdência social; constituição de 

pecúlio153; proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e a 

recreação; exercício das atividades intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que 

compatíveis com a execução da pena; assistência material, à saúde, jurídica, educacional, 

social e religiosa; proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; entrevista pessoal e 

reservada com o advogado; visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 

determinados; chamamento nominal; igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da 

individualização da pena; audiência especial com o diretor do estabelecimento; representação 

e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; contato com o mundo exterior por meio 

de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam 

a moral e os bons costumes e receber o atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob 

pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente.

O parágrafo único do artigo 41 prevê a possibilidade de suspensão ou restrição de 

alguns desses direitos, especificamente em relação à jornada de trabalho, recreação, visitas e 

contato com o mundo exterior, desde que mediante ato motivado do diretor do 

estabelecimento, para manter a ordem, disciplina e segurança. 

Portanto, vê-se que os direitos assegurados aos presos estão diretamente ligados à 

preservação de sua dignidade como pessoa. Convém lembrar, na esteira dos ensinamentos de 

Heitor Piedade Júnior154, que a enumeração do art. 41 não é taxativa, haja vista que existem 
152  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Op. cit. 2004. p. 118.
153   O art. 29 da LEP estabelece que o trabalho do preso será remunerado, não podendo ser inferior a três 

quartos do salário mínimo, e o produto da remuneração deverá atender à indenização dos danos causados à 
vítima, à assistência à família, a pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado com as despesas 
realizadas com a manutenção do condenado, sendo que a parte restante será depositada para a constituição do 
pecúlio, em cadernetas de poupança que será entregue ao condenado, quando posto em liberdade.

154 PIEDADE JÚNIOR, Heitor. O direito do preso. Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e 
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outros direitos espalhados na própria LEP (como, por exemplo, as autorizações de saída, 

previstas nos artigos 120 e seguintes), no Código Penal (como a progressão de regime, 

prevista no artigo 33) e na própria Constituição Federal, conforme já abordado. 

O problema é que, na prática, quase nenhum desses direitos é assegurado, e ninguém é 

responsabilizado por isso. Basta visitar algum estabelecimento prisional pátrio, salvo raras 

exceções, para se deparar com presos amontoados em cubículos, sem ter um local para dormir 

e sem saber sequer o quanto de pena ainda lhe resta por cumprir. Sobre o tema, convém trazer 

à baila as lições de Heitor Piedade Júnior:

Apesar de todo o esforço legislativo e doutrinário,  fruto do avanço das  ciências 
criminológicas  e  penitenciárias,  na  realidade,  o  que  ocorre  nos  estabelecimentos 
prisionais, do Brasil, como na maioria dos países do mundo inteiro, são multidões 
amontoadas de excluídos sociais, miseráveis condenados também ao desrespeito a 
todos os seus direitos, anônimos estigmatizados pela falta de esperança num futuro 
que o presente lhes nega. Autoridades públicas, por vezes, omissas e até coniventes,  
assistem inertes ao desfile da desgraça, do abandono, do esquecimento, indiferentes 
a tudo o que há de mais degradante na cadeia de misérias a que se submetem aqueles 
que, mesmo 'fora da lei' pela Administração Pública, ficam, na realidade, 'fora da 
lei'.155

E dentre  todos  os  direitos  do  preso  previstos  em lei,  mas  ignorados  na  realidade 

prática, os que mais se destacam, pela omissão das autoridades, são os direitos à assistência 

jurídica e à saúde. O direito fundamental de acesso à Justiça é negado ao preso sem condições 

financeiras,  pela  ausência  ou  insuficiência  de  defensores  públicos  na  grande  maioria  dos 

Estados brasileiros156. Em decorrência disso, muitos presos permanecem na prisão por mais 

tempo do que era devido, muitos perdem benefícios como a progressão de regime, por falta de 

quem os requeira. Em toda penitenciária deveria haver um local destinado ao atendimento 

pela Defensoria Pública, porém, na realidade fática, os apenados permanecem sem a mínima 

assistência jurídica.

Quanto  à  assistência  à  saúde,  prevê  o  art.  14  da  LEP  que  ela  compreenderá 

Penitenciária. v. 1. n. 11. jan./jun. 1998. Brasília: Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 
1999. p. 50. (ISSN 0104-1517). CDD 345.05.

155 Ibidem, p. 50. 
156 Matéria publicada no Jornal Tribunal do Norte, de 11 de janeiro de 2012, Natal/RN, sessão Justiça, p. 9, 

evidencia que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte funciona com uma estrutura 
deficitária: existem 40 (quarenta) defensores públicos para dar andamento aos mais de 30.000,00 (trinta mil) 
processos que passaram pelo órgão em 2011, sendo urgente a realização de novo concurso público para 
aumentar o quadro de pessoal. A Defensoria Pública do Estado do RN foi criada tão-somente em 2005, com 
grande deficiência de estrutura e pessoal. In: http://tribunadonorte.com.br/noticia/os-40-defensores-do-rn-
cuidam-de-30-mil-processos/208649. Acesso em 12 de janeiro de 2012.

http://tribunadonorte.com.br/noticia/os-40-defensores-do-rn-cuidam-de-30-mil-processos/208649
http://tribunadonorte.com.br/noticia/os-40-defensores-do-rn-cuidam-de-30-mil-processos/208649
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atendimento médico,  farmacêutico e odontológico,  e,  quando o estabelecimento penal não 

estiver  aparelhado  para  prover  tal  assistência,  esta  deverá  ser  prestada  em  outro  local, 

mediante autorização da direção do estabelecimento. Estabelece, ainda, que será assegurado 

acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao 

recém-nascido. 

No entanto, na prática, na maioria dos estabelecimentos prisionais, com destaque para 

o Estado do Rio Grande do Norte, essa assistência não é feita a contento, quer dentro do 

estabelecimento, quer fora, sob o argumento de falta de recursos financeiros e de viaturas para 

conduzir o preso até um local adequado à realização de um tratamento. E, por consequência, 

tem-se  um  amontoado  de  presos,  muitos  portadores  de  doenças  infectocontagiosas, 

abandonados à própria sorte. 

Em relação ao argumento da falta de recursos, no dia 09 de setembro de 2003 foi  

editada  a  Portaria  Interministerial  nº  1777157, pelos  Ministérios  da  Saúde  e  da  Justiça, 

instituindo o  Plano Nacional  de  Saúde no Sistema Penitenciário,  prevendo  a  inclusão  da 

população penitenciária no SUS, garantindo-lhe o acesso a ações e serviços de saúde. Previu a 

citada  Portaria  que  as  ações  e  os  serviços  de  atenção  básica  em  saúde  deveriam  ser 

organizadas nas unidades prisionais e realizadas por equipes interdisciplinares. 

As ações  previstas  na  citada  Portaria  envolvem,  por  exemplo,  campanhas  de 

vacinação; direito à visita íntima; distribuição de kits de medicamentos da farmácia básica; 

distribuição de preservativos masculinos e medicamentos específicos para gestantes; inclusão 

da  população  penitenciária  na  política  de  planejamento  familiar,  dentre  outras,  e  são 

desenvolvidas por equipes multiprofissionais, compostas minimamente por médico, cirurgião-

dentista,  psicólogo,  assistente  social,  enfermeiro,  e  auxiliar  de  enfermagem,  com  ações 

voltadas para a prevenção, promoção e tratamento de agravos em saúde.158 

Segundo a referida Portaria, em seu art. 8º, o financiamento do citado plano seria feito 

por meio de repasses federais, através do Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário. Nas 

157 In: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/pri_1777_09_09_2003.html >
158 In:  <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/pri_1777_09_09_2003.html> 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/pri_1777_09_09_2003.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/pri_1777_09_09_2003.html
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unidades com mais de cem presos, por exemplo, deveria ser montada uma equipe para cada 

grupo de até 500 presos. Nesses casos, a equipe mínima, obedecendo a uma jornada de 20 

horas  semanais,  deverá  ser  composta  por:  médico;  enfermeiro;  odontólogo;  psicólogo; 

assistente social; auxiliar de enfermagem e Auxiliar de Consultório Dentário (ACD). 

Prevê a Portaria em referência que em unidades prisionais com até 100 pessoas presas, 

o valor do incentivo é de R$ 32.400,00/ano (trinta e dois mil e quatrocentos reais/ano) por 

unidade  prisional.  A equipe  de  saúde trabalha  minimamente  04  horas  semanais  (Portaria 

Interministerial n.º 3.343/2006). Em unidades prisionais com mais de 100 pessoas presas, o 

valor do incentivo é de R$ 64.800,00/ano (sessenta e quatro mil e oitocentos reais/ano) por 

equipe de saúde.  Desse valor, 70% (setenta por cento)  são financiados pelo Ministério da 

Saúde e 30% (trinta por cento) pelo Ministério da Justiça.

A Portaria em análise, em seu Anexo I, item 9, estabeleceu critérios para a qualificação 

dos Estados no Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, quais sejam: Formalização 

do envio do Termo de Adesão ao Ministério da Saúde; apresentação, para fins de aprovação, 

do Plano Operativo Estadual no Conselho Estadual de Saúde e na Comissão Intergestores 

Bipartite;  envio do Plano Operativo Estadual  ao Ministério da Saúde pelas Secretarias de 

Estado de Saúde; credenciamento dos estabelecimentos de saúde e dos profissionais de saúde 

das  unidades  prisionais,  por  meio  do  Cadastro  Nacional  de  Estabelecimentos  de  Saúde 

(CNES); aprovação dos Planos Operativos Estaduais pelo Ministério da Saúde como condição 

para  que  estados  e  municípios  recebam  o  Incentivo  para  atenção  à  Saúde  no  Sistema 

Penitenciário e publicação no Diário Oficial da União de Portaria de Qualificação. 

Eis as condições a serem cumpridas pelo Estado para se qualificar e receber recursos 

federais. Nada impossível, haja vista que atualmente dezoito estados159 estão qualificados na 

Política Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, quais sejam: Acre, Amazonas, Bahia, 

Ceará,  Distrito  Federal,  Espírito  Santo,  Goiás,  Mato  Grosso,  Mato  Grosso do Sul,  Minas 

Gerais,  Paraíba,  Paraná,  Pernambuco,  Rio de Janeiro,  Rio Grande do Sul,  Rondônia,  São 

Paulo e Tocantins. Portanto, todos esses estados estão recebendo recursos federais para prestar 

assistência à saúde nas penitenciárias. 

159  In: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=24528>

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/pri3343_28_12_2006.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/pri3343_28_12_2006.html
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Porém, passados oito anos da edição da Portaria Interministerial nº 1777, o Estado do 

Rio Grande Norte não se qualificou para receber os referidos recursos, e o direito à assistência 

à saúde é seriamente negligenciado, quedando-se os presos abandonados à própria sorte.

Com efeito, tem-se que foi elaborado o Plano Operativo Estadual de Atenção Integral 

à População Prisional do RN, desde agosto de 2010 pela Secretaria Estadual de Justiça e 

Cidadania, com o objetivo de conferir uma atenção integral à saúde da população carcerária, 

definindo as metas e formas de gestão do Plano Nacional, bem como a gerência das ações e 

serviços correspondentes. No entanto, até a presente data o referido plano não foi 

implementado, em descumprimento às determinações da Portaria Interministerial nº 1.777/03-

GM, deixando o Estado do Rio Grande do Norte de receber os respectivos incentivos 

financeiros federais, uma vez que não conseguiu sequer concluir a formação das Equipes 

Multidisciplinares de Saúde que atuarão no Projeto, requisito indispensável à sua habilitação.

Trata-se de séria e injustificada omissão das autoridades, sendo mais um retrato do 

descaso como é tratada a questão penitenciária e os direitos mínimos dos presos, relacionados 

à sua própria dignidade existencial, como o direito à assistência à saúde. E esse descompasso 

entre os ditames da lei e a realidade prática não pode continuar. É chegada a hora de cada um 

dos atores ligados à questão penitenciária assumirem suas responsabilidades, fazendo com 

que o Estado cumpra o seu papel. 

Sobre o abismo existente entre a norma e a realidade prática,  bem explicita César 

Barros leal:

Se é certo, por um lado, que dispomos de uma lei penitenciária bastante avançada, 
que em seu art.  41, embora sem exauri-lo, consigna um vasto rol  de direitos do 
preso; se é certo que nossa Constituição Federal enuncia direitos que são de todos os 
cidadãos  e  por  isso  mesmo  concernem  aos  presos,  bem  como  prevê  direitos 
específicos da população carcerária […] é certo, também, que todo esse cúmulo de 
normas  perde  seu  sentido  diante  de  uma  realidade  pungente,  que  a  refuta  por 
completo; diante de delegacias policiais, imundas, superpovoadas, onde os presos 
são excluídos de seus direitos mais  elementares;  diante de centenas de unidades 
penais,  precárias,  deterioradas,  onde  sobressaem  a  falta  de  separação  e 
individualização, a ausência de assistência material, médica e jurídica, a ociosidade, 
a  promiscuidade,  as  doenças  sexualmente  transmissíveis,  a  AIDS,  bem  como  a 
violência física, psíquica e sexual.160

160 LEAL, César Barros. Garantias e perspectivas dos direitos da população carcerária. Revista do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária. v. 1. n. 15. jan/01 a jun/01. Brasília: Conselho Nacional de 
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Voltando à análise dos direitos do preso, relativamente ao trabalho, além de ser um 

direito, previsto no art. 41 da LEP, é, também, um dever, estabelecido no art. 39 da mesma lei. 

Dentre os deveres do apenado, destacam-se a disciplina, obediência e respeito, urbanidade, 

conduta oposta aos movimentos de rebeldia, fuga ou subversão à ordem e disciplina, execução 

do  trabalho,  das  tarefas  e  das  ordens  recebidas,  submissão  à  sanção  disciplinar  imposta, 

indenização à vítima e ao Estado, quando possível, quanto às despesas realizadas com sua 

manutenção, higiene pessoal e asseio cela e conservação dos seus objetos pessoais.

O trabalho é de suma importância, mormente para preparar o apenado ao retorno ao 

convívio social, bem como para que ele gere renda para ressarcir à vítima e ao Estado, além 

de possibilitar que ele auxilie no sustento de sua própria família.

A LEP incentiva o trabalho em seu artigo 126 e seguintes, ao prever que o condenado, 

ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, poderá remir, pelo trabalho, parte 

do tempo de execução da pena, à razão de 01 (um) dia de pena, por 3 (três) de trabalho.

Quanto à educação, o art. 11, inciso IV, da LEP, a previu como direito do preso, e, para 

incentivá-la, foi editada a Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, modificando a redação do 

art. 126 da LEP, para determinar, também, a remissão da pena pelo estudo, à razão de 1 (um) 

dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, 

médio,  inclusive  profissionalizante,  ou  superior,  ou  ainda  de  requalificação  profissional, 

divididas, no mínimo, em 3 (três) dias. Segundo o novo parágrafo 2º do citado artigo, as 

atividades de estudo a que se refere o § 1o poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou 

por  metodologia  de  ensino  a  distância  e  deverão  ser  certificadas  pelas  autoridades 

educacionais competentes dos cursos frequentados. 

Outrossim, a lei em referência conferiu nova redação ao art. 127 da LEP, prevendo que 

em  caso  de  falta  grave,  o  juiz  poderá  revogar  até  1/3  (um  terço)  do  tempo  remido, 

recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar, bem como aos artigos 128 e 

129,  estabelecendo  que  o  tempo  remido  será  computado  como  pena  cumprida,  e  que  a 

Política Criminal e Penitenciária, 2002. p. 15-16. 1(13):43-59.
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autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro 

de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de 

trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. 

A nova  lei  representa  importante  avanço,  ao  incentivar  também o  estudo  para  os 

apenados,  retirando-os  do  ócio  intelectual  e  possibilitando  que  novas  oportunidades  lhes 

surjam ao saírem da prisão. O problema é que na prática já não era oferecido sequer um 

trabalho digno aos presos nos estabelecimentos prisionais pátrios, via de regra, de modo que, 

relativamente à educação, se não houver uma cobrança rígida para que o Estado cumpra a lei, 

essa também não passará de mera folha de papel.

4.3.2 A Lei dos crimes de tortura

No âmbito interno, cumpre também destacar a chamada “Lei da Tortura”, editada em 

cumprimento aos ditames da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanas ou Degradantes, a ser analisada no capítulo seguinte.

Com efeito, quase oito anos após a ratificação interna da referida Convenção, ocorrida 

em 1989, o Brasil editou a Lei nº 9.455/97 (Lei da Tortura), tipificando a conduta delitiva nas 

suas diferentes nuances. Sheila Bierrenbach critica a morosidade brasileira em editar a Lei de 

Tortura, lembrando que foi preciso um caso de grande repercussão, qual seja, a violência 

policial praticada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, no chamado “caso Favela 

Naval” 161, que foi tornado público após a divulgação pela Rede Globo de Televisão, no dia 31 

de março de 1997, para que o legislador cumprisse sua missão:

A publicidade daquilo que todos sabiam ocorrer cotidianamente teve o condão de 
movimentar projeto de lei, que há muito jazia no Senado e que acabou por se 
transformar na Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997, a Lei de Tortura. Nesse sentido, 
apesar da prática da tortura em nosso país ser pública e notória, apesar de 
figurarmos, constantemente, nos relatórios internacionais como violadores 
contumazes dos direitos humanos, fez-se necessária a divulgação maciça do Caso 
Favela Naval para que o legislador brasileiro saísse de sua inércia. 162

161 O Jornal Nacional exibiu uma reportagem mostrando um grupo de policiais militares extorquindo dinheiro, 
humilhando, espancando e executando pessoas numa blitz na Favela Naval, em Diadema, na Grande São 
Paulo. In: <http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-
257167,00.html>. Acesso em: 11 out. 2011.

162 BIERRENBACH, Sheila; LIMA, Walberto Fernandes de. Comentários à Lei de Tortura.  Aspectos penais e 

http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-257167,00.html
http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-257167,00.html
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No mesmo sentido, Theophilos Rifiotis, analisando as consequências da publicidade e 

repercussão do caso da Favela Naval, detectou o seu desdobramento para a política de defesa 

dos direitos humanos no Brasil no ano de 1997, a saber:

Em muitos sentidos, o caso da Favela Naval é um dossiê aberto. Embora não tenha 
sido responsável direto por eventos que o sucederam no tempo, o caso da Favela 
Naval guarda sobre eles um valor emblemático. Nos dias que sucederam 
imediatamente sua divulgação, importantes propostas em andamento foram 
concretizadas. No dia 3 de abril, o Senado aprovou em regime de urgência um 
projeto que tramitava desde agosto de 1994, tipificando o crime de tortura. No dia 
seguinte, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a emenda 
constitucional que federaliza os crimes contra os direitos humanos. O Presidente da 
República sancionou a lei que tipifica o crime de tortura e o torna inafiançável no 
dia 6 de abril. A criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, anunciada 
desde março e prevista para 13 de maio, foi antecipada também para o mesmo dia. 
Imediatamente após sua criação, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos 
anunciou a criação de um grupo para propor mudanças na polícia e a abertura do 
processo de discussão sobre a unificação das polícias militar e civil. Iniciou-se um 
ciclo de palestras e seminários que percorreu todo o país, cuja pauta era a unificação 
das polícias, o policiamento comunitário, os direitos humanos e a implantação do 
Programa Nacional dos Direitos Humanos. 163

De qualquer forma, a lei foi promulgada, o que representou importante marco para a 

defesa  dos  direitos  humanos  no  Brasil.  A referida  lei  pretendeu  coibir,  principalmente,  a 

violência policial, tipificando como tortura, em seu art. 1º, dentre outras hipóteses, a conduta 

de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico 

ou mental, a fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa. O 

que antes era, quando muito, punido como mera lesão corporal ou abuso de autoridade, passa 

a ser considerado crime inafiançável, quer comissivo, quer omissivo, punível com pena de 

reclusão de dois a oito anos, sendo que a condenação implicará em perda do cargo.

E  deve-se  ressaltar  que  a  lei  nacional  foi  mais  além  do  que  as  convenções 

internacionais que a antecederam, a serem comentadas no capítulo seguinte, haja vista que 

essas exigem a presença de um agente público, como autor ou partícipe, para configurar o 

crime de tortura, enquanto que a lei brasileira não faz essa exigência, podendo ser sujeito 

ativo tanto os agentes públicos como os particulares, desde que detenha o sujeito passivo sob 

sua guarda, poder ou autoridade (art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97), como, por exemplo, uma 

processuais penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 35.
163 RIFIOTIS, Theophilos. Violência Policial e Imprensa: o caso da Favela Naval. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/spp/v13n4/v13n4a03.pdf.> p 29. Acesso em: 11 out. 2011.

http://www.scielo.br/pdf/spp/v13n4/v13n4a03.pdf
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babá que torture uma criança que estava sob o seu poder.

Porém,  na  prática,  nada  obstante  o  rigor  da  lei,  ainda  reina  a  barbárie  nos 

estabelecimentos  prisionais.  Nem  a  Constituição,  nem  a  legislação  infraconstitucional, 

tampouco a normativa internacional são cumpridas, e o Estado Brasileiro vem se omitindo, 

solenemente.   E  há que se indagar se  toda essa omissão merece se perpetuar na absoluta 

impunidade,  enquanto  que  o  direito  à  dignidade  da  pessoa  humana  é  vilipendiado  às 

escâncaras. Nesse passo, convém  perquirir, nesse momento, o que deve ser feito diante da 

violação ao princípio da dignidade humana no cumprimento das penas privativas de liberdade.

Marcelo  Ribeiro  Freixo  conclama por  ações  de  controle  e  prevenção da  violência 

policial, a serem desenvolvidas por parte das autoridades e da sociedade civil organizada, de 

modo a  mudar  a  triste  realidade  da  prática  de  tortura  no Brasil,  mormente  praticada  por 

Policiais Militares:

Apesar de sua proibição pelos instrumentos internacionais e pelo nosso ordenamento 
jurídico interno, a prática da tortura não apenas persiste como cada vez mais se 
naturaliza na cultura institucional do Brasil. O país é o único na América Latina que 
sofre com o aumento da tortura mesmo após o fim da ditadura. Muito disso se deve 
ao fato de que os aparelhos de segurança pública ficaram à margem do processo de 
democratização que atingiu outros setores do Estado. [...] Desde a década de 1990, a 
nossa população carcerária teve um crescimento vertiginoso e a letalidade policial 
foi se transformando em um critério de sucesso para os governantes. Hoje, lideramos 
o ranking mundial nos índices de homicídio de jovens devido a armas de fogo. O 
Rio de Janeiro sozinho abriga a polícia que mais mata no mundo. O sistema 
prisional e o sistema socioeducativo se tornaram depósitos da miséria. E, cada vez 
mais, o regime político brasileiro desenvolve e aprimora práticas de apartheid social 
que, fundamentadas na cultura da guerra, vêm gerando índices de genocídio. Para 
ajudar a mudar esse cenário, o controle e a prevenção da violência institucional 
dependem do compromisso das autoridades públicas com a adoção de medidas 
articuladas em parceria com a sociedade civil e os movimentos populares engajados 
na luta pelos direitos humanos. 164

Faz-se necessário que os atores do sistema de garantia de direitos tanto ajam 

preventivamente para coibir odiosas práticas, como também promovam a responsabilização 

do Estado Brasileiro pelo descumprimento contínuo da Constituição Federal, da normativa 

internacional e da LEP, ao submeter os apenados ao cumprimento de suas penas em 

estabelecimentos indignos, superlotados, ondes eles estão privados de qualquer tipo de 

164  FREIXO, Marcelo Ribeiro. A luta contra a tortura continua. Disponível em: 
<http://ilanud.org.br/midia/doc/artigo_MarceloFreixo.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2011.

http://ilanud.org.br/midia/doc/artigo_MarceloFreixo.pdf
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assistência médica, religiosa, jurídica, material, social e educacional, sendo, muitas vezes, 

vítimas do crime de tortura cometido por policiais, como ocorre nos presídios brasileiros. 

Nessa seara específica, o Estado brasileiro não está sendo responsabilizado. Pelo contrário. 

Sua omissão só consagra a barbárie. 

Nesse ponto há logo que se destacar a atuação tímida de órgãos como o Ministério 

Público, que pouco tem movido ações visando o cumprimento do estabelecido na 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional, quando é perfeitamente possível e 

cabível responsabilizar o Estado brasileiro por omissões e ações violadores do princípio da 

dignidade humana dos apenados, mormente na seara cível, visando a garantia de direitos 

mínimos, como a assistência material, jurídica e à saúde do apenado, além do preparo para o 

seu retorno ao convívio social, por meio da educação e do trabalho, ao lado da 

responsabilização na seara penal, diante do cometimento de crimes de tortura, maus-tratos e 

abuso de autoridade. 

E sobre a possibilidade dessa responsabilização interna do Estado brasileiro serão 

traçadas as linhas a seguir.

4.3.3 Notas sobre a responsabilidade do Estado brasileiro no âmbito interno, pela 

violação à Constituição Federal e às leis, no momento da execução das penas.

Diante da constatação de violações aos direitos dos presos, de vilependiamento de sua 

dignidade, em frontal descompasso com a normativa interna, como pode ser efetivada a 

responsabilização do Estado (seja do Estado federado ou da União) descumpridor da lei?

O tema a respeito da responsabilidade civil do Estado guarda complexidade tamanha 

que não cabe aprofundá-lo no âmago deste trabalho. Entretanto, há que se traçar algumas 

linhas, no afã de elucidar a sua possibilidade, quando se está diante de patentes violações às 

normas constitucionais e legais que tratam sobre a forma de cumprimento das penas, 

mormente para fomentar a utilização prática das devidas ferramentas pelos sujeitos hábeis a 

manejá-las. 

Esclareça-se que aqui serão tratados aspectos da responsabilidade civil do Estado na 
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modalidade extracontratual, que pode ser definida como “aquela que deriva das várias 

atividades estatais sem qualquer conotação pactual” 165.

Como é sabido, relativamente à concepção sobre responsabilidade civil do Estado, 

partiu-se, num primeiro momento, da visão do Estado absolutista, onde reinava a ideia da 

absoluta irresponsabilidade total do Estado (“o rei não erra”), até se chegar à concepção de 

responsabilidade subjetiva (necessidade de comprovação de dolo ou culpa por parte do agente 

estatal), e, por fim, a da responsabilidade objetiva (que prescinde da aferição de dolo ou culpa 

do Estado, bastando que o prejudicado comprove o nexo causal entre o fato e o dano). 166

Ensina Paulo André Morales Arêas167 que a tese da responsabilidade subjetiva do 

Estado passou por duas fases: num primeiro momento, distinguiam-se os atos de gestão e os 

atos de império, defendendo-se que o Estado somente seria passível de responsabilização 

quando da realização de atos de gestão, ocasião em que seria necessário comprovar o dolo ou 

culpa do agente estatal causador do dano em detrimento do administrado. Do contrário, 

quando se estava diante de atos de império não caberia qualquer responsabilidade, “por se 

tratar de ato regulamentado por normas essencialmente de direito público e protetoras da figura 

estatal”.

Diante da dificuldade de se configurar a responsabilidade subjetiva, dada a 

necessidade de distinção entre atos de gestão e de império, evoluiu-se para outra ideia de 

responsabilidade subjetiva, dessa vez baseada na comprovação da chamada “falta no serviço” 

ou “culpa anônima”, de modo que bastava a comprovação da má prestação no serviço estatal 

para se configurar a responsabilidade, independentemente da comprovação de dolo ou culpa 

do agente estatal. 168

Finalmente, chegou-se à ideia de responsabilidade objetiva do Estado, que não requer 

análise de culpa. Para a maioria dos doutrinadores, essa seria a tese adotada pela Constituição 

165 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22 ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009. p. 520. 

166 Sobre o tema, ver CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit. p. 522-524.
167 ARÊAS, Paulo André Morales. Responsabilidade Civil do Estado por Omissão. p. 4. In: 

<http://www.fdc.br/Artigos/..%5CArquivos%5CArtigos%5C23%5CRespCivilEstado.pdf>.  Acesso em: 
01/10/2011.

168 Ibidem, p. 5

http://www.fdc.br/Artigos/..ArquivosArtigos23RespCivilEstado.pdf
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de 1988, ao determinar em seu art. 37, § 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de 

culpa ou dolo. No mesmo sentido caminhou o art. 43169 do Novo Código Civil pátrio. Segundo 

Maurício Zockun, isso significa que “se o Estado, ou quem lhes faça, às vezes, causar danos a 

terceiros no desempenho de suas atividades, então, esse comando constitucional prescreve que o 

direito lesado deve ser patrimonialmente recomposto” 170.

Bem ensina Carvalho Filho que o dano é o pressuposto da responsabilidade civil, 

lembrando que esse pode ser tanto patrimonial, em que o patrimônio do indivíduo é atingido, 

como moral, entendido como aquele que “atinge a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, 

provocando-lhe, dessa maneira, um fundo sentimento de dor” 171.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, sua configuração exige três pressupostos: 

o fato administrativo (qualquer tipo de conduta, comissiva ou omissiva, atribuída ao Estado); 

o dano (patrimonial ou moral) e o nexo causal (o dano ocorrido deve derivar de uma ação ou 

omissão estatal) 172.

Entretanto, adverte Carlos Roberto Gonçalves que a Constituição de 1988 adotou a teoria  

da responsabilidade objetiva do Estado sob a modalidade do risco administrativo, de forma que a  

responsabilidade  pode  ser  afastada  ou  atenuada  em  sendo  configuradas  excludentes  (fato  

exclusivo ou concorrente da vítima; caso fortuito ou força maior – fatos imprevisíveis), não sendo 

adotada a teoria do risco integral, que obrigaria sempre o Estado a indenizar, sem a análise de  

qualquer excludente. 173 

Ocorre que ainda existe outra diferenciação feita pela doutrina e jurisprudência pátria, a  

respeito da natureza dessa responsabilidade quando se está diante de um fato comissivo (ação) e  

de um fato omissivo da Administração Pública.
169 Art. 43, CC: “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus 

agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do 
dano, se houver, por parte destes, dolo ou culpa”.

170 ZOCKUN, Maurício. Responsabilidade patrimonial do Estado. Matriz constitucional, a responsabilidade 
do Estado por atos legislativos, a obrigatoriedade da prévia indenização e a responsabilidade pessoal do 
parlamentar. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 24.

171 CARVALHO FILHO. Op. cit. p. 521.
172 Ibidem, p. 531.
173 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 172.
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Entende-se que perante um ato comissivo do Estado, sua responsabilidade é objetiva, sob 

o manto da teoria do risco administrativo, já mencionada acima. Entretanto, quando se está diante 

de uma omissão do poder público, ou seja, de inércia, negligência, quando tinha o dever de agir e 

não o fez, o assunto é polêmico. 

A doutrina majoritária entende que em caso de omissão a responsabilidade é subjetiva, 

posto que dependerá da comprovação de comportamento ilícito, doloso ou culposo, pendente da 

verificação de existência de negligência, imperícia ou imprudência. Ou seja, é subjetiva porque 

pendente de comprovação de que haveria um dever jurídico de agir por parte do Estado, diante de 

um comando normativo que impunha uma ação da Administração Pública. É o pensamento, por 

exemplo,  de  Carvalho  Filho174,  cujo  entendimento  é  que,  nesses  casos,  só  haverá 

responsabilização do Estado se havia o dever legal de agir para evitar a ocorrência do dano.

No entanto, há posições avançadas, defendida pela doutrina de Sérgio Cavalieri Filho175, 

que considera que a responsabilidade do Estado pode ser objetiva também nos casos de conduta 

omissiva.  Para  Cavalieri,  em  havendo  omissão  genérica  do  Estado,  a  responsabilidade  será 

subjetiva, no entanto, quando houver uma omissão específica do Estado, ou seja, quando essa  

omissão for a causa direta e imediata do não impedimento do evento, a responsabilidade será 

objetiva. 

Noutro passo, Celso Antônio Bandeira de Mello aprofunda ainda mais a questão. Para ele, 

há que se distinguir entre três espécies de responsabilidade do Estado: por ação, em que o próprio 

comportamento do Estado gera o dano (responsabilização objetiva); por omissão, em que o dano é  

causado por um comportamento alheio ao Estado, mas que esse tinha o dever legal de evitar 

(exige a responsabilização subjetiva) e aquela em que não é uma atividade do Estado que provoca  

o dano, “contudo é por atividade dele que se cria a situação propiciatória do dano, porque expôs 

alguém a  risco”  176.  Nesse  último  caso,  por  exemplo,  o  Estado  se  coloca  numa  situação  de 

garantidor  daqueles  que  estão  sob  a  sua  vigilância,  ocasião  em  que  a  responsabilidade  será 

objetiva.

174 CARVALHO FILHO. Op. cit. p. 538.
175 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 

169.
176 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

1000.
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E o presente trabalho compartilha da tese de Celso de Mello, no sentido de que, em se 

tratando de responsabilidade do Estado por omissão, via de regra ela é subjetiva, carecendo da 

prova do dever de agir do Estado; porém, se o Estado criou uma situação propiciatória do 

dano, por ter, por exemplo, o dever de guarda sobre pessoas ou coisas, aqui sua 

responsabilidade será objetiva. É o que ocorre, por exemplo, quando um detento é assassinado 

por outro, dentro do estabelecimento prisional, sem que o Estado tenha agido para evitar o 

dano, quando tinha o dever de fazê-lo.

Relativamente ao tema em estudo, no qual se evidencia a violação constante às normas 

que dizem respeito ao cumprimento das penas, com o total desrespeito à dignidade dos 

apenados, tem-se que, na seara interna, é tranquila a responsabilização do Estado brasileiro, 

em hipóteses de prejuízos causados por “erro judiciário”, como no caso expressamente 

previsto na Constituição de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXV (“O Estado indenizará o 

condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na 

sentença”). 

Ou seja, nos casos em que ocorre um erro judiciário em prejuízo do condenado, ele 

poderá ser indenizado. Porém, o que ocorre quando o Estado brasileiro malfere a dignidade do 

apenado? Nesse aspecto, é gerado, em tese, um dano moral ao apenado, que, conforme visto, 

poderá ser elemento gerador da responsabilidade civil do Estado.

Entretanto, o assunto ainda aparece de forma tímida nos tribunais, notadamente em 

casos individuais extremos, quando ocorre a morte do apenado, hipótese em que é 

reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, por omissão no seu dever de cuidado, 

conforme já visto nas linhas acima.177

Porém, outro caminho está sendo trilhado nos tribunais superiores quando se trata de 

ofensas à dignidade humana ocorrida por outros fatores, como superlotação e condições 

precárias dos estabelecimentos prisionais, causando sofrimento e dano moral. Com efeito, há 

registros de ações movidas por detentos, de cunho individual, pleiteando a condenação do 

Estado por danos morais, devido às precárias condições a que foram submetidos quando do 

177 Sobre o tema, observar os seguintes julgados: STF - RE 215981 / RJ – 2ª Turma – j. 08/04/2002 - DJ -31-05-
02 - Rel. Min. Néri da Silveira; STJ - RESP 5711 / RJ – 1ª Turma - DJ:22/04/1991 – Rel. Min. Garcia Vieira.
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cumprimento das penas, como a superlotação, alegando ofensa à dignidade humana. No 

entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem sido contrário a tais pleitos, acolhendo os 

argumentos do Estado da reserva do possível, diante de alegadas dificuldades orçamentárias. 

À guisa de exemplo, no julgamento do Recurso Especial nº 962.934/MS178, o Ministro 

Herman Benjamim negou o pedido de indenização feito por detento que alegou ter sido 

submetido a condições indignas na prisão, em decorrência da superlotação e ausência de 

melhoramentos estruturais (condições insalubres), ao argumento de que indenizações 

pecuniárias individuais em nada contribuirão para a melhoria do sistema prisional pátrio, ao 

contrário, apenas irão onerar ainda mais o Estado, e ainda traçou outras medidas que ele 

entende que deveriam ser tomadas tanto pela Defensoria Pública, quanto pelo Ministério 

Público, no afã de promover essa melhoria. 

Em seu voto, no citado Recurso, o Ministro Herman Benjamim defende que “a 

situação do sistema prisional é grave e merece solução global, não apenas pontual”. E vai 

mais além, criticando a possibilidade do Estado se transformar numa espécie de “segurador 

universal”, obrigando-se a pagar uma indenização sempre que houver falha na prestação de 

um serviço:

Não faz muito sentido tirar verbas do caixa do Estado para indenizar, 
individualmente, por dano moral, um ou só alguns presidiários, quando o 
desconforto do ambiente prisional afeta a todos. A compensação financeira da ofensa 
moral individual, em tais circunstâncias, só servirá para mascarar, nunca para 
reduzir, acabar ou solucionar, a dor coletiva, a vergonha que é o sistema prisional em 
todos os Estados do País. A permitir tal entendimento, estar-se-ia admitindo um 
papel absurdo do Estado como segurador universal: ou seja, sempre que algum 
serviço público essencial do Estado for falho – e isso é uma realidade nacional, não 
apenas "privilégio" do Estado recorrente –, em vez de uma solução global e racional, 
com medidas planejadas estrategicamente a médio e longo prazo, buscar-se-á uma 
saída "meia-sola" (de preferência financeira), sem a menor repercussão na melhoria 
do sistema como um todo. Argumentando-se com a técnica da reductio ad absurdum 
a tese vencedora no acórdão de origem possibilita concluir que é muito mais 
intolerável à situação de mero desconforto individual de um condenado do que casos 
em que detentos sofrem violação na sua integridade física (e não apenas moral).179

Este trabalho pactua da tese de que a defesa coletiva é o melhor caminho, haja vista 

que possibilita a melhoria do sistema como um todo, para todos os encarcerados. Mas, para 
178 REsp 962.934/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, 

DJe 04/05/2011.
179 REsp 962.934/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, 

DJe 04/05/2011.
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tanto, é preciso que o Poder Judiciário esteja preparado para o trato com as ações coletivas, 

incorporando o seu espírito e princípios próprios, não consagrando teses arcaicas como a 

“separação absoluta dos poderes”, a tese da “discricionariedade absoluta por parte do Poder 

Público”  e o culto cego à tese da “reserva do possível”, como pretexto para sanar todas as 

omissões do Estado, mesmo diante de mandamentos constitucionais, sob pena de não se 

conseguir transformar esse terrível estado de coisas, relativamente ao cumprimento das penas. 

No entanto, não parece razoável excluir a indenização em casos de pleitos individuais, 

posto que, conforme já visto, o Estado tem o dever de assegurar o cumprimento das penas 

com dignidade; se não o faz há que ser responsabilizado, uma vez presentes todos os 

pressupostos para tanto: fato administrativo, dano moral e nexo causal. A ofensa à dignidade 

do apenado pode ocorrer tanto por ação (quando pratica condutas atentatórias à dignidade do 

Estado, submetendo-os, por exemplo, à superlotação e condições insalubres), ou por omissão 

do Estado, quando esse, por negligência e inércia, descumpre as normas legais e, por 

exemplo, não garante assistência médica e jurídica aos apenados.

Ocorre que, na realidade, não se tem efetivado a contento nem a defesa coletiva, nem a 

defesa individual da dignidade dos apenados, o que é inadmissível. Daí a importância de uma 

atuação firme dos órgãos responsáveis, com destaque para o papel do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, para que provoquem o Poder Judiciário, de modo a obrigar o Estado a 

cumprir o seu papel.

4.3.4  O papel da Defensoria Pública e do Ministério Público na promoção da 

responsabilização interna do Estado brasileiro.

A Defensoria Pública tem seu fundamento na Constituição Federal de 1988, 

especificamente em seu art. 5º, inciso LXXIV, a qual prevê que o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, a sua 

razão de ser está na defesa dos hipossuficientes. 

Nesse mesmo sentido, o art. 134 – A, da CF/88, estabelece que Defensoria Pública é 

instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e 
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a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do dispositivo constitucional 

supracitado.

Em decorrência, diante de violações aos direitos de pessoas hipossuficientes, deve a 

Defensoria Pública realizar a sua defesa, inclusive com o ajuizamento de ações civis públicas, 

tendo em vista que o art. 5º, inciso II, Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, conferiu a sua 

legitimidade para tanto.

Sua organização está prevista na Lei Complementar nº 80/94, que estabelece a 

organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, trazendo, também, normas 

gerais para as defensorias públicas dos Estados. Seu art. 1º assim define como expressão e 

instrumento do regime democrático, cabendo-lhe promover, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 

Federal.

O art. 4º da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994, ao fixar suas atribuições 

institucionais,  em seu inciso VII  determina ser uma de suas  funções  promover ação civil 

pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder 

beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; seu inciso XVII, determina que lhe cabe atuar 

nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a 

assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e 

garantias fundamentais; e seu inciso XVIII determina ser sua atribuição atuar na preservação 

e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou 

qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o 

atendimento interdisciplinar das vítimas. 

Portanto, atribuição e ferramentas de trabalho não lhe faltam, mas sim atuação. 

Entretanto, essa omissão da Defensoria se deve, em grande parte, faça-se justiça, ao 

comportamento do próprio Estado brasileiro, que se omitiu historicamente em lhe conferir 

uma estrutura digna de trabalho, tanto física como de pessoal.
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Seria fundamental que fossem designados Defensores Públicos com atribuições 

exclusivas na área da execução penal. Infelizmente, na realidade, o quadro de Defensores 

Públicos na maioria dos Estados brasileiros é tão reduzido que simplesmente se nega o direito 

fundamental do preso de ter assistência jurídica gratuita. Sem que o Estado brasileiro garanta 

uma estrutura eficiente à Defensoria Pública, não há uma perspectiva real de mudança no 

caótico quadro do sistema prisional no país. Trata-se de omissão inconstitucional.

Quanto ao Ministério Público, o art. 127, caput, da Carta de 1988, determina ser 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Suas funções institucionais estão elencadas no art. 129 da Carta Magna, dentre as 

quais se destacam: promover, privativamente, a ação penal pública; zelar pelo devido respeito 

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 

Constituição; expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 

requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da Lei Complementar 

75/93; exercer o controle externo da atividade policial; requisitar diligências investigatórias e 

a instauração de inquérito policial e exercer outras atividades que forem compatíveis com a 

sua finalidade.

Sobre a missão constitucional do Ministério Público, escreve Eduardo Ritt de forma 

lapidar:

O Ministério Público, pois, é guardião da Lei Maior, e, por óbvio, dos princípios 
democráticos que nela estão positivados, bem como dos direitos fundamentais nela 
garantidos, inclusive na fiscalização do sistema de freios e contrapesos das funções 
estatais, nas suas duas dimensões, ou seja, a negativa, no sentido de evitar os abusos 
de poder contra os direitos fundamentais e os princípios democráticos (e contra a 
própria Lei Fundamental), e a positiva, para possibilitar que o Estado, através de 
suas várias funções, concretize a democracia e os mesmos direitos fundamentais. 180

Quando a Constituição de 1988 colocou como função institucional do Ministério 

Público a expedição de notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 

requisitando informações e documentos para instruí-los, conferiu os devidos meios para a 

180 RITT, Eduardo. O Ministério Público como instrumento de democracia e garantia constitucional. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 156.
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instrução do inquérito civil público.

O inquérito civil é um procedimento administrativo, de caráter investigativo, no qual o 

Promotor de Justiça coleta elementos para a proteção, prevenção e reparação de danos 

causados a interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis e homogêneos, bem como 

para promover a anulação de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade 

administrativa (artigo 25, inciso IV, alíneas “a”  e “b”, da Lei 8.625/93 –  Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público). 

Em verdade, o inquérito civil já fora previsto bem antes da Constituição de 1988, na 

Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), que em seu art. 8º, § 1º, previu que o Ministério 

Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer 

organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que 

assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

No bojo de um inquérito civil, o Promotor de Justiça poderá promover audiências 

públicas e recomendações aos órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal, 

visando ao cumprimento da Constituição Federal e das leis, de forma extrajudicial (artigo 27, 

inciso IV, da Lei 8.625/93). 

Ademais, poderá o Ministério Público firmar com as autoridades responsáveis termos 

de ajustamento de conduta, nos quais a parte se compromete a adotar medidas para se adequar 

à legalidade, mediante cominações (estipulação de multa ao descumpridor), que terá eficácia 

de título executivo extrajudicial (art. 5º, § 6º, da Lei 7347/85 – Lei da Ação Civil Pública).

Portanto, o Ministério Público dispõe de fortes instrumentos para fazer valer o seu 

papel de dar efetividade aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal de 

1988, inclusive de modo extrajudicial, via mais célere e efetiva do que a tradicional tutela 

judicial. Ao final, restando insuficiente à expedição de recomendação, ou mesmo diante da 

impossibilidade de se firmar um termo de ajustamento de conduta para tutelar o bem jurídico, 

e restando provada a situação de violação aos interesses tutelados pelo Ministério Público, 
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caberá ao Parquet181 ingressar com ação civil pública perante o Poder Judiciário, para a tutela 

de direitos sociais e individuais indisponíveis, de qualquer interesse difuso ou coletivo, bem 

como de direitos individuais homogêneos que guardem relevância social.

As garantias dos apenados, previstas na Constituição e na Lei de Execuções Penais 

dizem respeito à sua dignidade, sendo, portanto, direitos indisponíveis, passíveis de defesa por 

parte do Ministério Público, por meio da expedição de recomendações, assinatura de termo de 

ajustamento de conduta ou mesmo propositura de ação civil pública, perante o juízo de 

primeiro grau, visando ao fiel cumprimento da Constituição, dos tratados internacionais e das 

Leis por parte do Estado ou da União, responsável pela unidade prisional. 

Registre-se, ainda, que a Constituição de 1988 incumbiu ao Ministério Público a tarefa 

de exercer o controle externo da atividade policial (art. 129, inciso VII), devendo coibir os 

casos de abusos cometidos por policiais, ingressando com ações penais diante de situações 

que tipifiquem o crime de tortura, ou mesmo promovendo representações pelo delito de abuso 

de autoridade.

Mas, na prática, essa atuação do Ministério Público tem se mostrado tímida e precisa 

ser intensificada, de modo a levar tão relevante questão às portas do Poder Judiciário, 

lembrando que não se trata de mera discricionariedade do Poder Público garantir ou não a 

dignidade do preso: trata-se de mandamento constitucional de eficácia plena.

Entende-se neste trabalho que cabe ao Ministério Público promover a Justiça, ou seja, 

garantir o respeito aos direitos fundamentais elencados na Constituição Federal, bem como às 

leis. Ora, se o ordenamento jurídico pátrio determina que deve o Estado executar as penas 

privativas de liberdade de modo a garantir a dignidade do apenado, cabe ao Parquet atuar de 

forma a dar efetividade a essa garantia.

181 Sobre a terminologia parquet, ensina Emerson Garcia: “O Ministério Público é tradicionalmente designado 
pelo substantivo masculino parquet, de origem francesa, que, no uso comum, indica o ajuntamento de tábuas 
(lâminas de parquet) que formam o chão de certos cômodos de uma habitação ou mesmo o ajuntamento de 
chapas que integram uma plataforma ou constituem o chão do compartimento de um navio. A transposição do 
vocábulo para o meio jurídico deve-se ao fato de os representantes do Ministério Público (agents du roi), em 
sua origem, postularem aos juízes de pé, sobre o assoalho...”  In: GARCIA, Emerson. Ministério Público. 
Organização, atribuições e regime jurídico. 3ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 7.
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Como sugestão de atuação do Parquet nessa matéria, deve ser observada a premente 

necessidade de incrementar o controle externo da atividade policial, sendo relevante a 

formação de um grupo especial de promotores com a experiência e capacitação necessárias 

para investigar os crimes de tortura e maus-tratos geralmente cometidos no interior dos 

estabelecimentos prisionais e delegacias de polícia. Dessa forma, iria incrementar o número 

de denúncias criminais em decorrência desses delitos, contribuindo para o fim da impunidade.

Outrossim, cabe ao Ministério Público utilizar-se dos instrumentos que dispõe, na 

esfera cível, extrajudicial e judicialmente, com vistas a dar efetividade aos direitos 

fundamentais dos apenados previstos na Constituição Federal, de forma coletiva, de modo a 

contribuir ao melhoramento do sistema prisional pátrio.

Nesse desiderato, deve celebrar termos de ajuste de conduta com a Administração 

Pública, ou mesmo o ajuizamento de ações civis públicas, no afã de, por exemplo, garantir a 

assistência médica, odontológica e jurídica no interior dos estabelecimentos prisionais; 

combater a superlotação, requerendo tutelas judiciais que inibam o ingresso de presos no 

estabelecimento que já tinha atingido a sua capacidade máxima; propor, com o devido auxílio 

técnico, melhorias nas estruturas dos estabelecimentos prisionais, de modo a melhorar a 

salubridade do ambiente, dentre outras medidas cabíveis.

Ainda, nos Estados que sofreram inspeção do Conselho Nacional de Justiça, deve o 

Ministério Público observar atentamente as recomendações exaradas, pois se não forem 

cumpridas espontaneamente pela Administração Pública, cabe o ajuizamento de ação civil 

pública para efetivá-las.

Especificamente em relação ao Estado do Rio Grande do Norte, poderia o Ministério 

Público manejar os instrumentos extrajudiciais e judiciais de que dispõe, a fim de que sejam 

adotadas as providências necessárias quanto à apuração da omissão dos entes e agentes 

estatais, relativamente à implementação do Plano Operativo Estadual de Atenção Integral à 

População Prisional do RN, elaborado desde agosto de 2010 pela Secretaria Estadual de 

Justiça e Cidadania. O Plano Estadual, conforme já referido alhures, objetiva conferir uma 
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atenção integral à saúde da população carcerária, definindo as metas e formas de gestão do 

Plano Nacional, bem como a gerência das ações e serviços correspondentes.

Convém lembrar que até a presente data o referido plano não foi implementado, em 

descumprimento às determinações da Portaria Interministerial nº 1.777/03-GM, deixando o 

Estado do Rio Grande do Norte de receber os respectivos incentivos financeiros federais, uma 

vez que não conseguiu sequer concluir a formação das Equipes Multidisciplinares de Saúde 

que atuarão no Projeto, requisito indispensável à sua habilitação. Trata-se de omissão indevida 

do Poder Público, que deve ser combatida pelo Ministério Público, à guisa de efetivar o 

direito à saúde dos presos.

Por fim, diante da complexidade que envolve o sistema carcerário, convém que o 

Ministério Público não abrace sozinho essa luta, aproximando-se da sociedade, podendo 

utilizar-se de instrumentos como as audiências públicas para esse desiderato, no afã de colher 

propostas de atuação.

Em verdade, diante da complexidade do problema, o ideal seria que o Ministério 

Público designasse equipes de Promotores de Justiça com atribuições exclusivas na execução 

penal, tanto judicialmente, como extrajudicialmente.

Por hora, esclarecida a visão do ordenamento jurídico interno quanto à forma de 

execução das penas, em contrataste com a realidade oposta ao que a lei consagra, e o papel a 

ser exercido pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, convém analisar a normativa 

internacional a esse respeito, averiguando até que ponto o direito interno está também a ela 

vinculada, conforme se verá no capítulo seguinte.
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5 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O CUMPRIMENTO DE PENAS 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE, SOB A ÓTICA DO DIREITO INTERNACIONAL

 

Como já visto, a história caminha, ainda que em linhas tortuosas, no sentido da 

afirmação do princípio da dignidade humana, como valor supremo. E com relação à aplicação 

das penas privativas de liberdade, como apregoou Beccaria, a pena não pode atingir o corpo 

do indivíduo, sua dignidade existencial. Há um limite à execução das sanções penais pelo 

Estado, e esse limite é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Com efeito, as 

penas cruéis e degradantes, típicas da Idade Média, as quais incidiam sobre o corpo do 

condenado, mostraram-se repugnantes à noção contemporânea de direitos humanos. 

Relembre-se, porém, que essa valorização do princípio da dignidade humana nasceu 

mormente após a humanidade ter vivenciado os horrores do pós-guerra nazista, em que os 

judeus foram massacrados, torturados, enfim, foram tratados como “coisas”, afastando-lhes de 

suas faculdades humanas fundamentais, enfim, retirando-lhes quaisquer resquício do que se 

venha a entender por dignidade humana. 

Com efeito, após a barbárie vivenciada na Segunda Guerra Mundial, passou-se a 

refletir sobre a necessidade premente de valorização do ser humano, ambiente no qual foi 

gerada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu preâmbulo logo tratou de 

destacar que o “reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana 

e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo”, tendo o seu art. 1º declarado que “todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos”  Outrossim, o termo dignidade se fez presente no preâmbulo do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, assim como no Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de modo a orientar o sistema internacional de proteção aos 

direitos humanos.

E esse fenômeno de rechaço aos horrores praticados contra os seres humanos na 

Segunda Guerra, solenemente pontificado na Declaração Universal de 1948, veio a inspirar as 

constituições do pós-guerra de várias nações, inclusive a do Brasil, em 1988, com a 

consagração do princípio da dignidade da pessoa humana como valor supremo, a legitimar os 
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ordenamentos jurídicos.

Com efeito, ensina Francisco Fernández Segado que o princípio da dignidade humana 

veio a ser consagrado na Constituição do Japão, de 1946 ( em seu art. 13 declarou que toda 

pessoa terá o respeito que merece como tal); na Constituição da República Islâmica do Iran, 

de 1979 (em seu art. 2º reza que a pessoa, a vida, os bens, os direitos, a dignidade, o lar e o 

trabalho das pessoas são invioláveis); na Constituição do Peru, de 1979 (ao proclamar a 

crença na primazia da pessoa humana e em todos os homens, iguais em dignidade, que têm 

direitos de validade universal, anteriores e superiores ao Estado); na Constituição da 

Guatemala, de 1985 (em seu art. 4º proclama que todos os seres humanos são livres e iguais 

em dignidade e direitos); na Constituição da Alemanha, de 1949 (em seu art. 1º proclama que 

a dignidade do homem é inatingível e constitui dever de todas as autoridades do Estado seu 

respeito e proteção); na Constituição da República Portuguesa, de 1976 (em seu art. 1º logo 

afirma que Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana); na 

Constituição Espanhola, de 1978 (em seu art. 10 proclama que a dignidade da pessoa, os 

direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o 

respeito à lei e aos direitos dos demais, são o fundamento da ordem política e da paz social), 

dentre outras constituições.182

Relativamente à Constituição Alemã, Ernesto Benda coloca justamente que o 

enaltecimento da dignidade humana nela presente, é mesmo uma resposta à comunidade 

internacional, após toda a barbárie vivenciada no regime nazista, a saber:

A julgar pelo teor literal, o reconhecimento de determinados direitos humanos 
invioláveis e inalienáveis expresso no art. 1.2 da Lei Fundamental de Bonn enlaça 
claramente com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 10 de 
dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O início da mesma 
recorda, simultaneamente, o desprezo para com os direitos humanos naquele 
passado imediato. Nada poderia, pois, parecer mais natural do que o desejo dos 
alemães de serem acolhidos novamente na comunidade internacional, justificando-o 
eticamente com a declaração do artigo 1.2 da Lei Fundamental de Bonn. Por sua 
vez, a Lei Fundamental se alinha tanto com a Declaração francesa dos direitos 
naturais inalienáveis e sagrados do homem, de 26 de agosto de 1789, como com a 
tradição cristã do Direito Natural. (Tradução livre)183

182 La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento jurídico español y como fuente de todos 
los derechos. In: SEGADO, Francisco Fernández et alii. Jurisdição e direitos fundamentais: anuário 
2004/2005. Cood. Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006. p. 100-104. 

183 Dignidad humana y derechos de la personalidad. In: BENDA, Ernesto et al. Manual de Derecho 
Constitucional. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 117. Tradução livre: “A juzgar por el tenor literal, el 
reconocimiento de determinados derechos humanos inviolables e inalienables recogido em el art. 1.2 GG 
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Bem pontua Ernesto Benda que a dignidade da pessoa humana originariamente trata-

se de um valor moral; porém, ao ser reconhecida pela Constituição, implica em sua aceitação 

como valor jurídico, como norma jurídico-positiva. Assim, a competência do Estado fica 

limitada, na medida em que o respeito à dignidade humana estabelece uma barreira absoluta 

para toda ação estatal. E o mais importante: a consagração da dignidade humana na 

Constituição Alemã implica que o indivíduo não deve ser degradado à mera condição de 

objeto da ação estatal ou das relações sociais.184

O consenso internacional, portanto, consagrou o princípio da dignidade da pessoa 

humana, inclusive quando do cumprimento das sanções penais. No entanto, não se pode 

imaginar existir um traço ascendente nessa evolução. Nos dias atuais, inúmeros países ainda 

adotam e consideram “constitucional”, por exemplo, a pena de morte. Com efeito, destaca 

Hélio Bicudo que atualmente trinta e nove Estados norte-americanos adotam a pena capital, 

com a adoção de métodos nada dignos, tais como cadeira elétrica, câmara de gás, fuzilamento, 

enforcamento, overdoses de tóxicos, dentre outros métodos, e não há nenhuma garantia 

científica que tais medidas impliquem na diminuição da criminalidade.185

Adotar a pena de morte é totalmente inconcebível com a ideia de dignidade da pessoa 

humana. Afinal, não se pode imaginar a dignidade da pessoa dissociada do valor supremo da 

vida. A pena capital nada mais é do que o antigo suplício e horror consagrado na Idade Média 

e mantido até hoje por vários países, alguns inclusive ditos “desenvolvidos”.  

No dizer de Ernesto Benda, a adoção da penal capital supõe que o Estado se subtraiu à 

sua obrigação de ressocializar o apenado (função preventiva especial), o que também se 

contradiz à proibição constitucional de penas desproporcionalmente altas e cruéis, violando, 

assim, a própria dignidade humana. Ademais, falar em dignidade humana no Direito Penal e 

enlaza claramente com la Universal Declaration of Human Rights, aprobada  el 10 de diciembre de 1948 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El pórtico de la misma recuerda, simultáneamente, el 
desprecio para com los derechos humanos en el  pasado inmediato Nada podía, pues, parecer más natural 
que el deseo de los alemanes de ser acogidos de nuevo en la comunidad internacional, justificándolo 
éticamente con la declararacíon del art. 1.2 GG. A la vez, la Ley Fundamenatal se alinea tanto com la 
Declaración francesa de los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, de 26 de agosto de 
1789, como com la tradición cristiana del Derecho Natural.

184  Ibidem. p. 120-121.
185 BICUDO, Hélio. Considerações sobre a pena de morte. Disponível em: 

<www.dhnet.org.br/direitos/penademorte/heliobicudo.html>. Acesso em: 14 de julho de 2011.

http://www.dhnet.org.br/direitos/penademorte/heliobicudo.html
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Processual Penal, implica em proteger o acusado de ser reduzido à condição de mero objeto 

da pretensão estatal de castigo.186

Nada obstante, no pós-guerra, o mundo tenha assistido ao chamado processo de 

internacionalização dos direitos humanos, com evidente cunho universalista, a comunidade 

internacional sentiu a necessidade de desenvolver instrumentos de proteção especializada 

contra certos grupos de indivíduos e determinadas espécies de violações, dada a sua maior 

vulnerabilidade – justamente o que ocorre com os indivíduos sujeitos a sanções penais, como 

também no caso das crianças, mulheres, minorias éticas, dentre outros. Dessa forma, ocorreu 

o que a doutrina denomina de processo de “especialização”  ou “multiplicação dos direitos 

humanos”, assim compreendido por José Augusto Lindgren Alves:

[...] Sendo os direitos humanos conquistas históricas da civilização, é natural que seu 
catálogo se ajuste às necessidades de cada época. A busca de meios e modos para 
assegurar garantias especiais aos indivíduos e grupos mais vulneráveis ou para 
reforçar as salvaguardas internacionais contra violações mais recorrentes é esforço 
louvável dos tempos modernos que tem por objetivo fortalecer – e não debilitar – o 
caráter universal dos direitos entronizados na Declaração de 1948. A proteção 
especializada desenvolve-se por meio de um grande número de declarações e 
convenções internacionais, sendo as declarações, em geral, um primeiro passo de 
natureza referencial e não-compulsória, com vistas à adoção de normas cogentes, 
consubstanciadas, quando factível, em convenções, que exigem ratificação ou 
adesão formais. 187

Ensina, ainda, Lindgren, que o referido processo de particularização das normas 

internacionais se iniciou em 1947, com a decisão do Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC) de elaborar uma convenção sobre o genocídio, o que se efetivou com a Resolução 

260 A (III), em 09 de dezembro de 1948. 188

E especificamente com relação ao cumprimento das penas privativas de liberdade com 

dignidade, tema objeto deste trabalho, a comunidade internacional editou vários instrumentos 

legais, muitos os quais foram devidamente ratificados pelo Brasil.

Mas como o sistema internacional determina que deveria ser efetivado o cumprimento 

das penas privativas de liberdade? Quais as convenções, tratados ou declarações existentes a 
186  Dignidad humana y derechos de la personalidad. In: BENDA, Ernesto et al. Op. cit. p. 127-128.
187 LINDGREN ALVES, José Augusto. A arquitetura internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: FTD, 

1997. p. 84.
188 Ibidem, p. 84-85.
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esse respeito? Sobre essa temática, serão delineadas as considerações seguintes, iniciando-se 

por elucidar como se deu o processo de internacionalização da proteção aos direitos humanos.

5.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: PROCESSO DE 

RECONSTRUÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL

Insta indagar como se chegou ao processo de internacionalização desses direitos, a 

culminar com a proclamação da Declaração Universal de 1948, fruto de um consenso inédito 

na comunidade internacional.  Pode-se sintetizar esse processo em que os direitos humanos 

nascem como criação do direito natural até chegar à fase de internacionalização a partir das 

sábias palavras de Bobbio189: “(...) os direitos do homem nascem como direitos naturais 

universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem 

sua plena realização como direitos positivos universais”.

Várias foram as lutas e documentos históricos que antecederam a Declaração 

Universal de 1948, vindo a se confirmar a visão de Bobbio de que os direitos humanos 

retratam um processo contínuo, construído no tempo e no espaço, por meio de várias lutas do 

homem.

Comparato190 ensina, ainda, que a Alta Idade Média foi marcada pelo “esfacelamento 

do poder político e econômico”, típico do feudalismo, com a concentração do poder nas mãos 

da Igreja e da nobreza. E o primeiro “embrião”  dos direitos humanos nasceu na luta dos 

senhores feudais contra essa concentração abusiva de poder, com ênfase na carga excessiva de 

impostos, manifestada por meio de diversas declarações e petições, com ênfase nas 

Declarações das Cortes de Leão, de 1188 (Espanha), e, mormente, com a Magna Carta de 

1215 (Inglaterra), editada no reinado de João Sem Terra:

No embrião dos direitos humanos, portanto, despontou antes de tudo o valor da 
liberdade. Não, porém, a liberdade geral em benefício de todos, sem distinções de 
condição social, o que só viria a ser declarado ao final do século XVIII, mas sim 
liberdades específicas, em favor, principalmente, dos estamentos superiores da 
sociedade – o clero e nobreza – com algumas concessões em benefício do ´Terceiro 
Estado`, o povo. 191

189 BOBBIO, Norberto. Op. cit. p. 30.
190 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 44.
191 Ibidem, p. 45.
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Ainda nesse processo histórico, como documentos precursores da defesa dos direitos 

humanos, Comparato lembra a importância dos seguintes instrumentos ingleses: a Lei do 

Habeas Corpus, de 1679, para garantir a liberdade do súdito contra prisões ilegais, e o Bill of 

Rights, de 1689, por meio do qual pela primeira vez se consagrava formalmente o princípio da 

separação dos poderes, como garantia das liberdades civis dos súditos diante do rei. 192

Nada obstante esse processo embrionário, Celso de Mello193 destaca que o primeiro 

país a formular uma Declaração dos Direitos Humanos foi os Estados Unidos, por meio da 

Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia (12/06/1776), seguida da Declaração de 

Independência das treze ex-colônias da Inglaterra nos Estados Unidos (04/07/1776), e da 

promulgação da Constituição Americana.

Ensina Rabenhorst194 que os americanos pretendiam obter os mesmos direitos 

outorgados aos cidadãos britânicos, lutando por princípios como igualdade, direito de 

propriedade, livre iniciativa e a prerrogativa de escolha de seus governantes. Em verdade, 

pode-se afirmar que as Declarações Americanas estavam focadas na necessidade de proteção 

aos direitos civis subjugados, com ênfase na cobrança excessiva de impostos.

Porém, nada obstante não se negue a influência exercida pelas declarações americanas, 

o grande marco histórico da proteção a esses direitos, na seara internacional, surgiu com a 

proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, momento em que 

a sociedade burguesa francesa (o Terceiro Estado), cansada dos desmandos do absolutismo 

real, passou a lutar pela igualdade jurídica, proclamando em seu artigo 1º que os homens 

nascem e são livres e iguais em direitos. 

A bem da verdade, nada obstante seu lema libertário “liberdade, igualdade e 

fraternidade”, o que buscou a Revolução Francesa foi a igualdade jurídica à classe burguesa. 

É o nascimento do Estado de direito, em que o indivíduo possui, perante o Estado, direitos 

192 Ibidem, p. 85-93.
193 MELLO, Celso de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 11ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

1997. p. 747.
194 RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2001. p. 35.



101

privados e públicos, diferente do Estado despótico, em que os indivíduos só têm deveres, e do 

Estado absoluto, em que o indivíduo possuía direitos meramente privados. 195

Martins e Dimoulis, ao discorrerem sobre a principal distinção entre as declarações 

americanas e francesas, tocam num ponto fulcral: os colonos norte-americanos não confiavam 

no legislador britânico, que deles apenas se lembrava de quando pretendiam aumentar os 

impostos. Daí a importância que os norte-americanos conferiram à Constituição Federal, 

considerada superior a qualquer outro dispositivo legal, o que foi decidido pela Corte 

Suprema, em 1803, no emblemático caso Malbury x Madson, marco do movimento 

constitucionalista. Já o povo francês sentia-se devidamente representado no Parlamento, 

composto, e sua maioria pela classe burguesa, justificando-se, assim, o grande apego ao 

princípio da “reserva da lei” 196.

Por sua vez, Comparato destaca que o diferencial entre as declarações americanas e a 

francesa é o estilo “abstrato e generalizante” desta última, haja vista que os norte-americanos 

estavam preocupados em estabelecer sua independência e regime político, sem qualquer 

preocupação com outros povos, ao passo que os franceses “julgavam-se apóstolos de um 

mundo novo, a ser anunciado a todos os povos e em todos os tempos vindouros”  197, o que 

efetivamente aconteceu, dada a notória influência que a Declaração Francesa exerceu sobre os 

mais variados povos.

Deveras, até então foram cultivados os chamados direitos de primeira geração ou 

dimensão, consagradores de liberdades negativas do cidadão perante o Estado. Ensina Paulo 

Bonavides198 que:

[...]os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a 
constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e 
políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase 
inaugural do constitucionalismo do Ocidente.

Com efeito, somente no século XX é que os chamados “direitos de segunda geração 
195 In: BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 61.
196  DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009. p. 25-27.
197 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 129-131.
198 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. 2008. p. 563.
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ou dimensão” (os direitos sociais, culturais e econômicos) foram proclamados na Constituição 

Mexicana de 1917, nas constituições marxistas e na Constituição Alemã de 1919, sendo tema 

dominante nas constituições vigentes após a Segunda Guerra199. Essa “distorção”  veio 

também a ser corrigida com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, ao 

consagrar, além dos direitos civis e políticos, os sociais, a exigirem prestações positivas por 

parte do Estado aos cidadãos. 

E no final do século XX, após as barbáries vivenciadas na última guerra, segundo as 

lições de Bonavides200, é que se desenvolvem os chamados direitos de terceira geração, que se 

destinam não ao homem singular, mas ao próprio “gênero humano”  - os chamados direitos 

coletivos -, como, por exemplo, direito ao desenvolvimento e o direito ao meio ambiente 

sadio e equilibrado, dentre outros, divorciando-se da tradicional visão individualista dos 

direitos humanos, até se chegar à quarta geração, com o direito à democracia, à informação e 

ao pluralismo, e, por fim, à quinta geração, com o direito universal à paz201. Convém lembrar 

que o processo de surgimento de novos direitos não excluem os já consagrados no passado, 

pois trata-se de um processo cumulativo, não excludente, que não admite o retrocesso.202

Mas como se chegou a esse processo de multiplicação dos direitos humanos? Ocorre 

que, após a Segunda Guerra, o mundo assistiu atônito e inerte a atrocidades indescritíveis 

praticadas contra seres humanos, sob a égide de estados totalitários, com ênfase no nazismo, o 

qual considerava determinados seres humanos como descartáveis, coisificando-os, ceifando-

lhes da menor réstia de dignidade, seguidos de outros atos de genocídio praticados na África 

(Ruanda), no sudeste asiático, dentre outros. 

E o mais assustador de tudo isso foi constatar que as barbáries ocorreram, no mais das 

vezes, sob o manto do Direito: era o primado do positivismo jurídico, em que o legal era o 

justo, sem qualquer digressão sobre princípios e valores. Ora, a comunidade internacional 

quedou-se inerte frente a violações a dignidade humana de pessoas que estavam sob a égide 

de outro Estado, sob a aparente justificativa de respeito à soberania nacional e às leis locais.

199 Ibidem, 2008.  p. 564.
200 Ibidem, p. 569-571.
201 Ibidem, p. 579-581.
202 Ibidem, p. 572.
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Diante disse quadro, era tempo de mudanças. Nas palavras de Fábio Konder 

Comparato, “as consciências se abriram, enfim, para o fato de que a sobrevivência da 

humanidade exigia a colaboração de todos os povos, na reorganização das relações 

internacionais com base no respeito incondicional à dignidade humana” 203.

Com efeito, o tradicional Direito Internacional, pautado na celebração de tratados 

multilaterais, visando auferir vantagens, no mais das vezes econômicas, aos Estados 

signatários, não mais se fazia suficiente para apaziguar a consciência mundial. No dizer de 

Antônio Augusto Cançado Trindade204, o Direito Internacional clássico, baseado na suprema 

valorização da vontade ilimitada dos Estados, na aceitação do recurso à guerra, na celebração 

de tratados entre desiguais, urgia por uma verdadeira “libertação”.

Clamava-se que a sociedade internacional assumisse uma postura proativa, 

mobilizando-se para que atrocidades como as vivenciadas no nazismo não voltassem a 

ocorrer, a partir da criação de mecanismos internacionais de proteção à dignidade do homem, 

seja qual for o solo em que ele se encontre. Era a chamada “mobilização da vergonha”  e 

“exercício do poder do embaraço” 205.

Sobre a necessidade de reconstrução dos direitos humanos no pós-guerra, discorre 

Flávia Piovensan206:

É nesse cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos humanos, 
como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. 
Com efeito, no momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e 
descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que é cruelmente 
abolido o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos 
humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A barbárie 
do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, por meio 
da negação da pessoa humana como valor-fonte do Direito. Se a Segunda Guerra 
significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, o Pós-Guerra deveria 
significar a sua reconstrução.

203 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 210.
204 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Op. cit. 2006. p. 109-110.
205 RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade Internacional por violação dos Direitos Humanos: seus 

elementos, a reparação devida e sanções possíveis: teoria e prática de direito internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004. p. 31.

206 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional: um estudo comparativo dos sistemas 
regionais europeu, interamericano e africano. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 37.
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Nesse diapasão é que surge o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), 

cujo marco foi, inicialmente, a criação da Organização Nacional das Nações Unidas (ONU), 

por meio da Carta de São Francisco de 1945, seguindo-se à adoção da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, em dezembro de 1948, essa precedida, em meses, da Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem (abril de 1948).  

Ensina Comparato207 que a ONU difere, por natureza, da Sociedade das Nações, haja 

vista que essa foi estabelecida em 1919 com o objetivo de arbitragem e regulação dos 

conflitos bélicos, enquanto que aquela objetivou promover o respeito aos direitos humanos 

como condição para a convivência pacífica entre as nações, após as barbáries vivenciadas na 

Segunda Guerra.

A Declaração Americana de 1948 inaugurou o chamado “sistema regional 

interamericano”, proclamando, em seu artigo I, dentre outras disposições, que “Todo ser 

humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa”.

Já a Declaração Universal de 1948, reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de 

Viena de 1993, iniciou o chamado “sistema global”  de proteção internacional dos Direitos 

Humanos, e parte do pressuposto, bem colocado em seu preâmbulo, de que “o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 

direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. 

Rabenhorst208 afirma que o grande diferencial da Declaração Universal foi de que não 

se limitou a reproduzir os direitos civis e políticos tantas vezes já exortados (garantias 

negativas), mas introduziu direitos econômicos e sociais como saúde, educação e trabalho, de 

modo que os indivíduos passaram a ser também titulares de garantias positivas, podendo 

exigir do Estado prestações que concretizem o direito à vida digna. 

Nada obstante a Carta Universal não trazer obrigações formalmente vinculantes aos 

Estados, já que não se trata de um tratado, tem importância singular, pois nasceu como fonte 

primeira dos princípios do DIDH, a guiar todos os demais tratados de direitos humanos que 
207 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 210.
208 RABENHORST, Eduardo Ramalho. Op. cit. p. 38-39.
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passaram a ser celebrados pelos Estados signatários, a partir de 1966. No dizer do douto 

Emerson Garcia209, a Declaração Universal de 1948 contém os princípios gerais do direito 

internacional de proteção dos direitos humanos, sendo, portanto, valioso critério de 

interpretação. E mais do que isso: é por muitos considerada como “Carta de standards 

reconhecidos”, verdadeiro “direito internacional consuetudinária vinculante”.210

Com efeito, os mais de setenta tratados de proteção internacional de direitos humanos 

que se sucederam (processo de multiplicação dos direitos fundamentais), em âmbito global e 

regional, baseados na Declaração Universal, passaram a criar obrigações objetivas a cada ente 

no sentido de proteção dos direitos fundamentais de seus cidadãos (obrigações de respeito, 

que implicam em um não fazer por parte do Estado, limitando o seu poder em face dos 

direitos do indivíduo), além da criação de mecanismos que garantam essa proteção 

(obrigações de garantia, traduzidas em obrigações de fazer por parte do Estado, que tem o 

dever de promover ações que previnam e punam qualquer violação aos direitos 

fundamentais).211 

Nesse passo, visando conferir obrigatoriedade aos princípios consagrados na 

Declaração Universal de 1948, a Assembleia Geral da ONU, em 16 de dezembro de 1966, 

aprovou o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos.

Ademais, a Declaração Universal de 1948 ratificou os princípios da Carta Francesa de 

1789, porém com uma abrangência nunca antes vista, reconhecendo a dignidade de cada ser 

humano, pela simples qualidade humana que lhe é inerente, esteja ele em que território for, 

seja ele quem for, sendo, pois, o berço da proteção internacional dos direitos humanos.

Guilherme de Assis de Almeida, analisando a diferença entre as várias declarações, 

ensina que “o novo que surge com a Declaração de 1948 é o reconhecimento pela comunidade 

internacional de que a dignidade e o ‘direito a ter direitos’ são imanentes ao homem ou à 

209 GARCIA, Emerson. Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Breves Reflexões sobre os Sistemas 
Convencional e Não-Convencional. 2ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 30.

210 MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.p 166.

211 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit. p. 40-41.
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mulher, não dependendo, em absoluto, de qualquer espécie de título, condição ou fato” 212.

E o processo de internacionalização dos direitos humanos trouxe como fruto a 

chamada humanização do Direito Internacional, situando o ser humano como seu sujeito 

central, inovando sua visão até então dominante como essencialmente intraestatal Nas 

palavras de Cançado Trindade213:

Afirmam-se, assim, com maior vigor, os direitos humanos universais. Já não se 
sustentam o monopólio estatal da titularidade de direitos nem os excessos de um 
positivismo jurídico degenerado, que excluíram do ordenamento jurídico 
internacional o destinatário final das normas jurídicas: o ser humano. Reconhece-se 
hoje a necessidade de restituir a esse último a posição central –  como sujeito do 
direito tanto interno como internacional – de onde foi indevidamente alijado...

Ensina Celso de Mello que os doutrinadores clássicos do Direito Internacional (DI), 

como F. Vitória e F. Suaréz, nos séculos XVI e XVII, admitiam a personalidade jurídica do 

homem, considerando que o Estado não era o seu sujeito exclusivo. Lembra Cançado 

Trindade que Hugo Grotius, no século XVII, analisando os sujeitos de DI, “tomou em conta 

primeiramente a humanidade, e apenas em segundo lugar os Estados” 214.

Porém, no século XIX, com a predominância da teoria da soberania absoluta dos 

Estados e do positivismo jurídico, inspirada na filosofia de Hegel, o homem passou a ser 

negado como sujeito do DI. Cançado Trindade sintetiza essa fase histórica de forma lapidar, 

criticando-a com veemência:

A personificação do Estado todo-poderoso, inspirada na filosofia do direito de 
Hegel, teve uma influência nefasta na evolução do Direito Internacional em fins do 
século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Esta corrente doutrinária resistiu 
com todas as forças ao ideal de emancipação do ser humano da tutela absoluta do 
Estado, e ao reconhecimento do indivíduo como sujeito do Direito Internacional. A 
ideia da soberania estatal absoluta (com quem se identificou o positivismo jurídico, 
inelutavelmente subserviente ao poder), que levou à irresponsabilidade e à pretensa 
onipotência do Estado, não impedindo as sucessivas atrocidades por este cometidas 
contra os seres humanos, mostrou-se com o passar do tempo inteiramente descabida.

212 ALMEIDA, Guilherme Assis de. A declaração dos direitos humanos de 1948: Matriz do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos (DIDH). In: Direito internacional dos direitos humanos: instrumentos básicos. 
Guilherme Assis de Almeida, Cláudia Perrone-Moisés, coordenadores. 2ed. São Paulo, Atlas, 2007. p. 4-5.

213 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Op. cit. 2006. p. 111.
214 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Op. cit. 2006. p. 8.
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Com efeito, somente no final do século XX, após o horror vivenciado na Segunda 

Guerra, com o desprezo da dignidade humana levado às últimas consequências, é que o 

homem retoma sua posição de sujeito do Direito Internacional.215

Assim, inaugura-se uma nova era no Direito Internacional, em que a tarefa de 

respeitar, proteger e promover os direitos humanos não é mais uma tarefa solitária de cada 

Estado, mas sim, conjuntamente, da comunidade internacional, situando a “solidariedade 

acima da soberania”216. Nas palavras de Flávia Piovesan, é o surgimento do 

“constitucionalismo global, vocacionado a proteger direitos fundamentais e a limitar o poder 

do Estado, mediante a criação de um aparato internacional de proteção de direitos” 217. 

Sobre o tema, ensina Canotilho218 que o exsurgir de um sistema internacional 

informado por valores, princípios e regras universais, proclamados em documentos 

internacionais, ao lado do reconhecimento da dignidade humana como “pressuposto 

ineliminável de todos os constitucionalismos”, dentre outros fatores, caracterizam a ascensão 

de um novo paradigma: o do constitucionalismo global. Canotilho alerta, porém, que esse 

constitucionalismo global, na realidade atual, ainda está deveras longe de neutralizar os 

paradigmas do constitucionalismo nacional, devendo servir de “parâmetro de validade das 

próprias constituições nacionais”. E conclui Canotilho219 a esse respeito:

Qualquer que seja a incerteza perante a ideia de um standard mínimo humanitário e 
quaisquer que sejam as dificuldades em torno de um sistema jurídico internacional 
de defesa dos direitos humanos, sempre se terá de admitir a bondade destes 
postulados e reconhecer que o poder constituinte soberano criador das constituições 
está hoje longe de ser um sistema autónomo que gravita em torno da soberania do 
Estado. A amizade e abertura ao direito internacional (cfr. CRP, art. 7º) exigem a 
observância de princípios materiais de política e direito internacional 
tendencialmente informadores do direito constitucional interno (cfr. Supra).

Advogando a existência do chamado “constitucionalismo global”, Friedrich Müller 

sugere haver um já delineado “modelo estrutural de um futuro direito mundial”, composto por 

três camadas: a primeira, formada pelo “poder executivo mundial informal”  (por exemplo, 

215 MELLO, Celso de Albuquerque. Op. cit. p. 744.
216 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Op. cit. 2006. p. 16.
217 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional: um estudo comparativo dos sistemas 

regionais europeu, interamericano e africano. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 39.
218 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ed. Coimbra: 

Edições Almedina, 2003. p. 1318-1319.
219 Ibidem, p. 1320.
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Banco Mundial, FMI, Conselho de Segurança das Nações Unidas); uma segunda camada, 

chamada de “primeira Constituição paralela”, que seria o esboço do ordenamento jurídico 

mundial, composto por todas as convenções, pactos e tratados internacionais, como princípio 

de um constitucionalismo global, e, por fim, uma terceira camada, chamada de “segunda 

Constituição paralela”, formada pelos atores que agem na sociedade global, especificamente 

“grupos e indivíduos que lutam pela democratização (trans) nacional”, legitimados, assim, 

pela pretensão democrática .220 Portanto, para Müller, o constitucionalismo global é fenômeno 

em plena formação.

E partindo-se do pressuposto de que a proteção aos direitos humanos é matéria, 

sobretudo, de legítimo interesse transnacional, cujo ordenamento contém princípios e 

obrigações a serem observados pela ordem interna, faz-se necessário relativizar noções 

tradicionais como a da soberania absoluta estatal, em busca de salvaguardar um bem jurídico 

maior: a proteção aos direitos humanos. Friedrich Müller situa os direitos internacionais de 

proteção aos direitos humanos na “mais alta posição normativa”, posto que determinam 

obrigações erga omnes  que se impõe a todos os Estados, como a proibição da escravidão e 

das penas e tratamento cruéis ou degradantes.221

Leciona Paulo Bonavides222 que a noção de soberania, como qualidade do poder do 

Estado, atualmente encontra-se em crise. Ela nasceu com o advento do Estado Moderno, fruto 

de uma luta histórica e de uma construção doutrinária realizada por Bodin, que a qualificava 

como absoluta, indivisível, verdadeiro dogma de direito público, figura essencial ao conceito 

de Estado, colocando-o em situação de superioridade e supremacia face aos demais poderes 

sociais. 

Para Bonavides, do ponto de visa externo, a soberania pode ser entendida como uma 

simples “qualidade do poder”, na medida em que um Estado se mostra independente frente 

aos demais ordenamentos externos223. Já do ponto de vista interno, trata-se de noção 

controvertida, mas que pode ser compreendida como “predomínio que o ordenamento estatal 

exerce num certo território e numa determinada população sobre os demais ordenamentos 

220  MÜLLER, Friedrich. Op. cit. p. 168-169.
221  Ibidem, p. 167.
222  BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ed. São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2004. p. 122-123.
223 Sobre isso, conferir GARCIA, Emerson. Op. cit. 2009. p. 3.
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sociais” 224. Reconhece Bonavides que o grande desafio da era contemporânea foi conciliar a 

noção de soberania do Estado com o reconhecimento do ordenamento jurídico internacional.

Emerson Garcia225 compreende a soberania sob dois aspectos, que vai além da visão 

tradicional: o qualitativo (aptidão para se firmar como poder supremo e independente) e o 

quantitativo (a medida em que se traduz essa aptidão). Assim, podem haver variações a título 

quantitativo na noção de soberania, a partir da atuação da ordem internacional, sem que se 

desnature o seu conteúdo essencial (aspecto qualitativo). E arremata: 

Em se tratando de proteção dos direitos humanos, o Direito Internacional não mais 
desempenha o papel de coordenador de individualidades iguais, absolutas e 
intangíveis, como eram concebidos os Estados, o que necessariamente impõe o 
redimensionamento do clássico conceito de soberania. 226

Em verdade, no processo de internacionalização da proteção aos direitos humanos, a 

noção clássica de soberania precisa evoluir, diante do valor maior que se busca resguardar – 

os direitos humanos. Sobre o tema da relativização de princípios como o da soberania e da 

autodeterminação dos povos, no mundo globalizado, ensina Canotilho227 de forma lapidar:

Em segundo lugar, na sua qualidade de princípio material, de natureza internacional 
e constitucional, o princípio da autodeterminação deve ser reinterpretado não apenas 
no sentido de que os “povos” devem deixar de estar submetidos a quaisquer formas 
de colonialismo, mas também no sentido de que a legitimação da autoridade e da 
soberania política pode e deve encontrar suportes sociais e políticos a outros níveis – 
supranacionais e subnacionais –  diferentes do “tradicional”  e “realístico”  Estado-
Nação. A globalização das comunicações e informações e a “expansão mundial” de 
unidades organizativas internacionais (organizações não governamentais), privadas 
ou públicas (mas não estatais), deslocam o papel do “actor estatal”, tornando as 
fronteiras cada vez mais irrelevantes e a interdependência política e econômica cada 
vez mais estruturante.

Ainda nesse processo evolutivo, o ocidente testemunhou a elaboração de textos 

constitucionais repletos de princípios inspirado na doutrina internacional de proteção dos 

direitos humanos, consagrando a dignidade humana e a proteção aos direitos humanos como 

valores supremos, a exemplo da Constituição Pátria de 1988, que em seu artigo 4º, inciso II, 

exaltou a prevalência dos direitos humanos como princípio regente nas relações 

224 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. 2004. p. 122.
225 GARCIA, Emerson. Op. cit. 2009. p. 11.
226 Ibidem, p. 15.
227 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit. p. 1317.
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internacionais, além de estabelecer, em seu artigo 1º, inciso III, a dignidade da pessoa humana 

como princípio fundamental.

E a partir do processo de internacionalização dos direitos humanos, cujo nascedouro 

foi a Declaração Universal de 1948, com o consenso da comunidade internacional (hoje se 

pode dizer da maioria) de que direitos humanos é matéria que interessa à humanidade, foi 

construído o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, complementado pelos 

sistemas regionais, integrado por inúmeros tratados de proteção. Interessa diretamente ao 

presente estudo a ratificação pelo Brasil da Convenção contra a Tortura, que culminou, ainda 

que tardiamente, com a promulgação da Lei nº 9.455/97, melhor estudada adiante.

Esse processo, contudo, não é imune a críticas. Dimitri e Martins, por exemplo, 

questionam o que chamam de “tendência da doutrina que se resume na exaltação acrítica das 

supostas virtudes políticas e da suposta relevância jurídica do direito internacional”. Para eles, 

a internacionalização não afeta substancialmente a primazia dos Estados nacionais, e as 

organizações internacionais ocupam um papel restrito, apenas sendo relevantes quando ocorre 

a “falência generalizada de um Estado no controle de seus órgãos”228.

Este trabalho trilha por outra visão. Ora, distorções poderão ocorrer, porém, desde que 

a ordem internacional se paute pelo consenso de necessidade de proteção dos direitos 

humanos, agindo sempre em favor da promoção da dignidade humana, a ingerência será bem 

vinda. O processo histórico atual não mais pode compactuar com a omissão da comunidade 

internacional. Pactos foram firmados, visando à proteção dos direitos humanos a nível global, 

em prol da dignidade humana, e a jurisdição internacional há de atuar para garanti-los, sob 

pena de não passarem de mera folha de papel. E o caminho, certamente, não é menosprezar a 

força do Direito Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, muito pelo contrário, é 

estudar mecanismos para aumentar a sua efetividade.

Com efeito, o grande desafio do processo de internacionalização dos direitos humanos 

é a sua efetividade. Ensina Bobbio229 que, para cumprir seu desiderato de consagrar os direitos 

fundamentais, a comunidade internacional deve perseguir três prismas: promoção, controle e 

228 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit. p. 36.
229 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 39-40.
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garantia. A promoção seria o conjunto de medidas a induzirem os Estados a tutelarem os 

direitos fundamentais, ou incrementar essa tutela; o controle, a fim de verificar se as 

recomendações feitas pela ordem internacional para a promoção desses direitos estão sendo 

cumpridas pelos Estados, o que se faz, por exemplo, por meio do envio de relatórios, bem 

como por meio de comunicações de que o Estado não está cumprindo as medidas necessárias, 

e, por fim, por atividades de garantia, que se dá por meio da “organização de uma autêntica 

tutela jurisdicional de nível internacional, que substitua a nacional230”. 

Para tanto, é preciso fortalecer os mecanismos existentes, a fim de que a jurisdição 

internacional possa impor-se à jurisdição nacional, sempre que essa última não tenha agido 

com a devida eficiência para a promoção e garantia dos direitos fundamentais, afinal, “o 

desprezo pelos direitos do homem no plano interno e o escasso respeito à autoridade 

internacional no plano externo marcham juntos” 231.

No que diz respeito à garantia da proteção da dignidade do apenado no cumprimento 

das penas, amplos são os instrumentos normativos existentes no ordenamento internacional, 

devidamente ratificados pelo Brasil, conforme delineado no tópico seguinte, nada obstante, na 

prática, reine o solene descumprimento.

5.2 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO 

CUMPRIMENTO DAS PENAS

No âmbito do Direito Internacional, o marco da valorização da dignidade humana no 

cumprimento das sanções penais é a Declaração Universal de Direitos do Homem, de 1948, a 

qual previu em seu art. 5º que ninguém será submetido à tortura, ou a pena ou tratamento 

cruel, desumano ou degradante. E é um marco fundamental justamente porque, como doutrina 

Ingo Sarlet, “tão somente a partir da Segunda Guerra Mundial a dignidade da pessoa humana 

passou a ser reconhecida nas Constituições, notadamente após ter sido consagrada pela 

Declaração Universal de 1948” 232.

230 Ibidem, p. 40.
231 Ibidem, p. 38.
232 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. 2010 p. 72.
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Após a barbárie nazista, a comunidade internacional passou a priorizar a promoção do 

princípio da dignidade da pessoa humana, mormente por meio da assinatura de tratados 

internacionais disciplinadores do poder punitivo do Estado. Bem coloca Flávia Piovesan que 

“os tratados internacionais, enquanto acordo internacionais juridicamente obrigatórios e 

vinculantes (pacta sunt servanda), constituem hoje a principal fonte de obrigação do Direito 

Internacional” 233.

Na seara do cumprimento das penas com dignidade, destaca-se a formulação das 

Regras Mínimas para Tratamento dos Prisioneiros, adotadas pelo 1º Congresso das Nações 

Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, realizada em Genebra em 

1955, e aprovada pelo Conselho Econômico e Social da ONU através da sua Resolução 663 C 

I (XXIV), de 31 de julho de 1957. O referido documento traz premissas mínimas a serem 

observadas pelos estabelecimentos prisionais no trato com os presos, sempre com foco no 

princípio da dignidade humana.

Sobre a matéria, houve, também, a formulação do Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, concluído em 1966. O referido 

pacto veio a consagrar inúmeros direitos já previstos na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, além de ampliá-los. Em seu preâmbulo, realiza verdadeira exortação ao princípio da 

dignidade humana.

Relativamente à pena privativa de liberdade, o referido Pacto declara, em seu artigo 

10, ponto 1, que toda pessoa privada de liberdade deverá ser tratada com humanidade e 

respeito à dignidade inerente à pessoa humana. Ainda, seu art. 10, ponto 3, afirma que o 

regime penitenciário terá como objetivo principal o “melhoramento e a readaptação social dos 

detidos”.

Ainda nesse contexto, foi celebrada também a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). A referida convenção foi concluída e assinada 

pelos Estados-Partes em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. Sofreu adesão 

pelo Brasil em 25 de setembro de 1992; entrou em vigor em 25 de setembro de 1992, até que 

233 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. P. 95.
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foi promulgada pelo Decreto nº 678, de 06/11/1992, sendo publicada no Diário Oficial da 

União de 09/11/1992. Essa Convenção representa um grande avanço, haja vista que prevê 

mecanismos internacionais de controle, devidamente aceitos pelo Brasil, conforme se verá 

adiante.

Em seu artigo 5º, a Convenção Americana consagra o direito à integridade física, 

psíquica e moral do preso, proibindo a tortura, bem como penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes, garantindo o respeito “inerente ao ser humano”. Ainda, lembra 

que a prisão deverá ter por finalidade essencial a “reforma e readaptação dos condenados”. 

5.2.1 A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes e seus mecanismos de monitoramento

Nada obstante  a  importância  dos  citados  documentos internacionais,  o instrumento 

mais relevante sobre a matéria é a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, concluída e assinada em Nova York, em 10/12/1984. 

Aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 4, de 23 de maio de 1989, sendo 

ratificada em 28/09/1989. Entrou em vigor em 28/10/1989, sendo promulgada por meio do 

Decreto nº 40, de 15/02/1991, publicado no DOU de 18/02/1991. A importância da 

Convenção contra a Tortura, enquanto instrumento contra um tipo específico de violação a 

direitos humanos, é bem sintetizada nas palavras de Lindgren Alves:

De todos os tipos de violação de direitos humanos necessariamente particularizada à 
dimensão individual, a tortura é, muito provavelmente, a que mais repugna à 
consciência ética contemporânea. Esta terá sido a razão pela qual após as 
convenções destinadas a erradicar a escravidão e a impedir o genocídio – fenômenos 
de natureza essencialmente coletiva -, a primeira grande convenção especializada 
contra um tipo particular de violação tenha sido a Convenção Contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984. 234

Conforme já vista alhures, a tortura é uma prática medonha da humanidade, que 

remonta à Antiguidade, tendo o seu apogeu na época dos suplícios da Idade Média, deveras 

utilizada como meio de prova para obrigar os prisioneiros a confissões, conseguidas às custas 

de sofrimentos desumanos, cruéis. Ensina Lindgren Alves que a tortura somente foi abolida 

dos códigos penais europeus no final do século XVIII e início do século XIX, passando a ser 
234 LINDGREN ALVES, José Augusto. Op. cit. p. 134.
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considerada “uma prática infamante e injustificável, realizada às escondidas” 235.

De bom alvitre é rememorar o ambiente histórico que gerou a proclamação da 

Convenção Contra a Tortura. Lembra Lindgren que a tortura, praticada nos porões do poder, 

embora nenhum Estado a assuma como prática oficial, ressurgiu com grande força após a 

Segunda Guerra Mundial, seja como arma de “combate à criminalidade”, seja para neutralizar 

oposições nacionais, mormente em regimes totalitários.

E o Brasil vivenciou de perto a prática da tortura, mormente no regime militar, 

momento histórico em que ela foi utilizada como instrumento grotesco para calar a voz de 

milhares de brasileiros que ousavam se insurgir contra a ditadura.

Pois bem. Nesse ambiente de emprego generalizada da tortura em vários Estados do 

mundo, a comunidade internacional, aliada a organizações não-governamentais, começou a se 

organizar para combatê-la de forma eficiente. Assim, ensina Lindgren que a Assembleia Geral 

das Nações Unidas adotou, em 09 de dezembro de 1975, como recomendação do V Congresso 

da ONU sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinquentes, a Resolução 3542 

(XXX), que proclamou uma Declaração Sobre a Proteção de Todas as Pessoas Contra a 

Tortura e Outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotando, em 

seguida, a Resolução 36/62, de 08 de dezembro de 1977, atribuindo à Comissão de Direitos 

Humanos a incumbência de preparar projeto de convenção sobre o tema, baseado na citada 

Declaração, o que foi feito com a promulgação da Convenção contra a Tortura, em 1984.

A Convenção contra a Tortura é dividida em três partes: a primeira, em que traz 

conceitos essenciais como a definição de tortura; a segunda, na qual se destaca a criação de 

um órgão de monitoramento dos Estados-Partes - o Comitê contra a Tortura (arts. 17 e 18), e, 

a terceira, que esmiúça os procedimentos de adesão e denúncia pelos Estados.

No que diz respeito ao conceito de tortura trazido pela Convenção em seu art. 1º, dada 

a sua relevância, faz-se de bom alvitre transcrevê-lo:

Parte I

235 Ibidem, p. 135.



115

Artigo 1
1. Para os fins desta Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual 

uma violenta dor ou sofrimento, físico ou mental, é infligido intencionalmente a 
uma pessoa, com o fim de se obter dela ou de uma terceira pessoa informações 
ou confissão; de puni-la por um ato que ela ou uma terceira pessoa tenha 
cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir ela ou uma 
terceira pessoa; ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer 
espécie, quando tal dor ou sofrimento é imposto por um funcionário público ou 
por outra pessoa atuando no exercício de funções públicas, ou ainda por 
instigação dele ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se 
considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequências, 
inerentes ou decorrentes de sanções legítimas.

Portanto, segundo a Convenção, para que um ato seja considerado tortura, deverão 

estar presentes os seguintes elementos: imposição de grande sofrimento físico ou mental; 

finalidade do ato (para obtenção de informações ou confissão, punição, meio de intimidação 

ou coação contra a pessoa ou outrem, ou por qualquer razão baseada em discriminação de 

qualquer espécie); e desde que o ato seja praticado, instigado, consentido ou aquiescido por 

agente estatal (funcionário público) ou por alguém no exercício de função pública.

Apesar de não se negar a importância da referida Convenção para a comunidade 

internacional, mormente ao trazer o relevante conceito a respeito do que seja tortura, entende-

se que a mesma falhou ao deixar de lado a definição do que seriam os atos que constituam 

tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que não equivalem à tortura.

Explica Lindgren Alves que se optou por não conceituar tais tratamentos ou penas 

cruéis ou degradantes, no desiderato se de obter uma maior adesão pelos Estados (até março 

de 2010, houve a adesão de 146 Estados-partes) 236, a saber:

[...] Tampouco foi possível obter-se uma definição legal para os ‘tratamentos e penas 
cruéis, desumanos ou degradantes’  em função das objeções de países que ainda 
administram judicialmente punições corporais, baseadas ou não na sharia 
muçulmana, alguns dos quais já haviam formulado questionamentos ao Artigo 5º da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. […] A exclusão das dores e 
sofrimentos decorrentes de sanções legais da definição de tortura, que tanto frustra, 
compreensivelmente, os militantes de direitos humanos em qualquer quadrante, é, 
por sua vez, consequência inescapável da necessidade de consenso para que um 
instrumento internacional de natureza obrigatória possa aspirar à adesão universal.237

236  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 12ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 265.

237  LINDGREN ALVES, José Augusto. Op. cit. p. 138 e 140.
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De todo modo, a ausência de conceituação delimita a capacidade da própria 

comunidade internacional em combater os atos degradantes, tão comuns em estabelecimentos 

prisionais como os brasileiros, em que presos permanecem amontoados em cubículos 

superlotados, dormindo no chão, com escassa comida, desprovidos de assistência à saúde, 

enfim, privados de ar respirável. Portanto, a normativa internacional poderia ter avançado 

mais a esse respeito.

Entende-se, neste trabalho, que atos que constituem tratamento ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes, que não equivalem a tortura, são todos aqueles que atentem contra 

a dignidade humana, tal qual conceituada no capítulo 1 deste trabalho. 

Relevante registrar, outrossim, que o artigo 4º da Convenção determinou que cada 

Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua 

legislação penal interna. E o Brasil cumpriu sua tarefa nesse aspecto, com a edição da Lei nº 

9.455/97, já estudada alhures. Destaca-se, também, o artigo 2º, o qual afasta qualquer 

possibilidade de invocação de circunstâncias excepcionais para justificar a prática de tortura, 

inclusive diante de ordem de funcionário superior ou de autoridade pública. Já o artigo 5º 

determina que cada Estado-parte tomará as medidas necessárias para estabelecer sua 

jurisdição nos crimes de tortura, independentemente da nacionalidade do ofensor e da vítima e 

seja onde ocorrer.

Outro grande destaque da Convenção são as formas de monitoramento, que podem ser 

petições individuais, os relatórios e as convenções interestatais.238 Com efeito, o artigo 17 

criou o Comitê contra a Tortura, órgão de supervisão, composto por dez peritos de elevada 

reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos. E o artigo 19 

determina que os Estados-partes submeterão ao Comitê, por intermédio do Secretário-Geral 

das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas por eles adotadas, no cumprimento das 

obrigações assumidas, no prazo de 01 (um) ano a contar do início da vigência da Convenção, 

devendo apresentar relatórios suplementares a cada 04 (quatro) anos, sobre as novas 

disposições que tenham adotado. Com relação à obrigação de submeter ao Comitê relatórios 

sobre as medidas adotadas, cumpre registrar que, de forma nada exemplar, o Brasil 

238  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 12ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 268.
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encaminhou seu primeiro relatório com dez anos de atraso, no ano 2000. 239

Prevê o artigo 21 da Convenção a possibilidade do Comitê receber comunicações 

interestatais, no caso em que um Estado-parte alegue que outro não está cumprindo com as 

obrigações previstas na Convenção. Nesse caso, o Comitê atuará como órgão conciliador, 

intermediando a solução da controvérsia entre os Estados, publicando relatório final sobre o 

caso no prazo de doze meses. Esse tipo de atuação do Comitê apenas pode ocorrer se o 

Estado-Parte tenha reconhecido expressamente essa competência. 

E o artigo 22 confere ao Comitê a competência de receber e examinar petições 

individuais, comunicando violações da Convenção por Estado-Parte, sendo que, da mesma 

forma que as comunicações interestatais, o Estado-parte deve ter aceitado expressamente esse 

tipo de atuação por parte do Comitê. 

Diante de uma petição individual dessa natureza, o Comitê ouvirá o Estado-parte a 

respeito das alegações formuladas, devendo o Estado reclamado apresentar ao Comitê, dentro 

do prazo de 06 (seis) meses declarações ou explicações por escrito, que elucidem a questão. 

Ao final, o Comitê emite um parecer sobre a questão, comunicando-o ao Estado-parte e ao 

peticionante. 

Sobre a importância das decisões do Comitê, esclarece Piovesan que muito embora 

“não sejam legalmente vinculantes e obrigatórias, têm efetivamente auxiliado o exercício dos 

direitos humanos reconhecidos no plano internacional, em face do chamado power of shame 

ou power of embarrassement.”240 Deveras, o artigo 24 da Convenção prevê que o Comitê 

apresentará um relatório anual sobre suas atividades aos Estados-partes e à Assembleia Geral 

das Nações Unidas, de modo que a nenhum Estado interessa a pecha de violador de direitos 

humanos e descumpridor da Convenção. 

Entretanto, cumpre informar que, nada obstante tenha aderido à Convenção contra a 

239  O Brasil deveria ter encaminhado o primeiro relatório em 27/10/1990, mas apenas o fez em 26/05/2000. 
Fonte: Relatórios apresentados pelo Brasil. In: <http://monitoramentodhi.org/site/wp-
content/uploads/2011/05/relat%C3%B3rios-do-Brasil-aos-Comit%C3%AAs.pdf.> Acesso em: 01 ago. 2011.

240  Poder de vergonha ou embaraço. In: PIOVESAN, Flávia. Op. cit. 2011. p. 269.

http://monitoramentodhi.org/site/wp-content/uploads/2011/05/relat%C3%B3rios-do-Brasil-aos-Comit%C3%AAs.pdf
http://monitoramentodhi.org/site/wp-content/uploads/2011/05/relat%C3%B3rios-do-Brasil-aos-Comit%C3%AAs.pdf
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Tortura, o Brasil não apresentou de imediato as declarações concordando com a análise de 

comunicações interestatais e petições individuais por parte do Comitê, referentes aos artigos 

21 e 22.

Mas, o grande diferencial em termos de monitoramento é a previsão do artigo 20 no 

sentido de que, caso o Comitê venha a receber informações fidedignas de que a tortura é 

praticada sistematicamente no território de um Estado-Parte, poderá iniciar uma investigação 

confidencial sobre o assunto, convidando o Estado-parte a cooperar no exame das 

informações, podendo, caso o Estado-parte concorde, incluir uma visita ao seu território. O 

resultado da investigação poderá ser colocado no relatório anual apresentado pelo Comitê. 

Sobre a importância desse sistema de monitoramento, Lindgren esclarece de forma lapidar:

Embora quase todo o sistema de monitoramento da Convenção, à exceção daquele 
incidente sobre relatórios nacionais periódicos, seja de natureza facultativa e de 
caráter confidencial, a simples inclusão de dispositivo que permite ao Comitê iniciar 
uma investigação por iniciativa própria é considerado um avança significativo para o 
sistema internacional de proteção aos direitos humanos, sobretudo porque 
conseguido ante fortes resistências de governos ditatoriais. Paralelamente, à 
possibilidade de dar publicidade às violações identificadas em qualquer de seus 
procedimentos confere ao Comitê Contra a Tortura – assim como a todo o sistema 
internacional de monitoramento de violações de direitos humanos –  a força moral 
persuasória de que dispõe. 241

Mesmo com tantos mecanismos, a Convenção ainda não se mostrava forte o suficiente 

para coibir as práticas de tortura no mundo, mormente diante de países que se recusavam a 

aderir ao citado documento. Assim, a Comissão de Direitos Humanos, por meio da Resolução 

1985/33, de 13 de março de 1985, criou um novo mecanismo não convencional para o 

combate à tortura, com a instituição do Relator Especial Sobre a Tortura. Sobre o tema, ensina 

o douto Lindgren, que o “Relator Especial apresenta à Comissão dos Direitos Humanos 

relatórios anuais sobre os casos observados, as ações por ele realizadas e as respostas obtidas, 

com recomendações sobre as atitudes a serem tomadas genericamente pelos governos e pela 

comunidade internacional” 242.

A atividade do Relator Especial ganhou grande relevância junto à comunidade 

internacional, mormente porque, para a sua atuação, não se exige o prévio esgotamento dos 

241 LINDGREN ALVES, José Augusto. Op. cit. p. 143.
242 Ibidem, p. 146.
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recursos internos, requisito melhor estudado no capítulo 5, além do que, abrange todos os 

países, quer tenham ratificado a Convenção contra a Tortura ou não. O cargo foi ocupado pelo 

Peter Kooijmans (Noruega), no período entre 1985-1993; Nigel S. Rodley (Reino Unido), 

entre 1993-2001; Theo van Boven (Noruega), entre 2001- 2004; Manfred Nowa (Áustria), 

entre 2004- 2010 e  Juan Méndez (Argentina), a partir de 2010 até o presente. 243 

O Brasil foi contemplado com a visita do Relator Especial Nigel Rodley, no ano de 

2000. O Relator inspecionou delegacias, estabelecimentos prisionais e de detenção de 

adolescentes infratores, em cinco capitais de estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Pernambuco e Pará), além do Distrito Federal (Brasília).244 O Relatório foi 

apresentado em 30 de março de 2001 à Comissão de Direitos Humanos da ONU, e foi 

catalogado sob número E/CN.4/2001/66/Add. 2.245

O Relatório em apreço, referente ao Brasil, foi divulgado no site das Nações Unidas, 

em versões em inglês e espanhol246, sendo apresentado à Comissão de Direitos Humanos, nos 

termos da Resolução nº 2000/43. Convém rememorar os fatos. O Relator Especial, em 

novembro de 1998, havia solicitado a realização de visita ao território nacional, diante de 

denúncias de prática de tortura no país, mormente nos centros de detenção ou penitenciárias. 

Em resposta, o Governo do Brasil, na época em que o Sr. Fernando Henrique Cardoso era o 

Presidente, convidou-o para realizar a solicitada visita, em maio de 2000.

Consta no relatório que o objetivo da visita, realizada no período compreendido entre 

20 de agosto a 12 de setembro de 2000, era permitir que o Relator coletasse informações de 

uma ampla gama de contatos, a fim de melhor avaliar a situação da tortura no Brasil, 

permitindo ao Relator Especial recomendar ao Governo uma série de medidas a serem 

adotadas, a fim de cumprir com seu compromisso de colocar fim a atos de tortura e outras 

formas de maus-tratos (tradução livre). 247

243 In: Special Rapporteur. <http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm>. Acesso em: 27 
jul. 2011.

244 MAIA, Luciano Mariz. Tortura no Brasil: a banalidade do mal. In: 
<http://www.robertexto.com/archivo3/tortura_nobrasil.htm>. Acesso em: 01 ago. 2011.

245 MAIA, Luciano Mariz. AFIRMA NIGEL RODLEY... Um relato contra a tortura. In: 
<http://www.dhnet.org.br/denunciar/tortura/a_pdf/luciano_maia_comentario.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2011.

246  In: 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/b573b69cf6c3da28c1256a2b00498ded/FILE/g0112323.doc. 
Acesso em: 02 ago. 2011.

247 “Following a request by the Special Rapporteur in November 1998, the Government of Brazil invited him in 
May 2000 to undertake a fact-finding mission to the country within the framework of his mandate.  The 
objective of the visit, which took place from 20 August to 12 September 2000, was to enable the Special 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/b573b69cf6c3da28c1256a2b00498ded/FILE/g0112323.doc
http://www.dhnet.org.br/denunciar/tortura/a_pdf/luciano_maia_comentario.pdf
http://www.robertexto.com/archivo3/tortura_nobrasil.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/docs/CV_JuanEMendez_short_bio.doc
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/docs/cvnowak.doc
http://www2.ohchr.org/english/issues/docs/TheoCV.doc
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.htm
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Nigel Rodley reuniu-se com diversas autoridades, bem como com pessoas que teriam 

sido vítimas de tortura ou mesmo outras formas de maus-tratos, ou cujos parentes foram 

vitimizados, recebendo informação verbal e/ou escrita de ONGs, dentre as quais destacam-se: 

o Centro para o Estudo da Violência (Núcleo de Estudos da Violência),  Movimento Nacional 

de Direitos Humanos, Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura (ACAT), Tortura Nunca 

Mais, Pastoral Carcerária, dentre outros. Outrossim, ele também se reuniu com advogados e 

promotores públicos.

O Relator já havia recebido graves denúncias a respeito da prática de tortura no Brasil, 

de forma endêmica, por parte de policiais, no desiderato de obter confissões, intimidar ou 

punir, o que foi confirmado em seu relatório, com as seguintes palavras:

9. Durante sua missão, o Relator Especial recebeu informações de fontes não-
governamentais, e um número muito grande de relatos de vítimas ou testemunhas, 
alegando a prática de tortura, algumas das quais foram selecionadas e reproduzidas 
no anexo deste relatório, indicando que a tortura é generalizada e, na maioria dos 
casos afetava pessoas das camadas sociais mais baixas, descendentes de africanos ou 
pertencentes a grupos minoritários.  Deve-se notar que um grande número de 
detentos temia represálias por ter falado com o Relator Especial e um número 
significativo deles, portanto, se recusou a fazer o seu testemunho público.  As 
técnicas mais comumente relatadas foram espancamentos com mãos de ferro, ou 
barras de madeira ou palmatória (um pedaço plano de madeira grossa, parecido com 
uma colher grande, instrumento que já teria sido usado para golpear a palma das 
mãos e solas dos pés dos escravos); técnicas referidas como telefone, que consiste 
em repetidamente golpear a vítima nos ouvidos, alternativa ou simultaneamente, e 
de pau arara (poleiro de papagaio), que consiste em bater numa vítima que foi 
pendurada de cabeça para baixo, aplicando choques elétricos em várias partes do 
corpo, incluindo os genitais, colocando sacos de plástico, às vezes preenchidas com 
pimenta, sobre a cabeça das vítimas.  O propósito de tais atos era supostamente para 
fazer as pessoas presas assinassem uma confissão ou extrair um suborno, ou para 
punir ou intimidar pessoas suspeitas de terem cometido um crime.  É relatado que 
ser de ascendência africana ou pertencente a uma minoria ou grupo marginalizado, 
bem como numa combinação especial dessas características, tornam tais pessoas 
mais facilmente suspeitos de atividades criminosas nos olhos dos agentes da lei. 
(Tradução livre) 248

Rapporteur to collect first-hand information from a wide range of contacts in order to better assess the 
situation of torture in Brazil, thus enabling the Special Rapporteur to recommend to the Government a 
number of measures to be adopted in order to comply with its commitment to put an end to acts of torture 
and other forms of ill- treatment.”

248  During his mission, the Special Rapporteur received information from non-governmental sources and a very 
large number of accounts by alleged torture victims or witnesses, of which a selection is reproduced in the 
annex to this report, indicating that torture is widespread and, most of the time, concerns persons from the 
lowest strata of the society and/or of African descendant or belonging to minority groups.  It must be noted 
that a large number of detainees feared reprisals for having spoken to the Special Rapporteur and a 
significant number of them therefore refused to make their testimonies public.  The most commonly reported 
techniques used were beatings with hands, iron or wooden bars or a palmatória (a flat but thick piece of 
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Diante desse quadro desolador, descrito de forma minuciosa no relatório em apreço, 

foram feitas conclusões e algumas recomendações ao Governo brasileiro. Destacou o Nigel 

Rodley que a legislação brasileira tem muitos aspectos positivos, como a lei contra a tortura, 

porém, muitos dispositivos legais não se concretizam na realidade, como, por exemplo, o 

direito à assistência jurídica gratuita, o que se deve ao limitado número de defensores 

públicos.

Dentre as recomendações escritas no item 169 do Relatório, destacam-se (tradução 

livre): os principais dirigentes políticos, federais ou estaduais, deveriam declarar, de forma 

clara, que não toleram a prática de tortura ou maus-tratos por parte de funcionários públicos, 

com ênfase para a polícia militar e civil, agentes penitenciários e funcionários de instituições 

para adolescentes infratores, para acabar com a cultura de impunidade, promovendo a visita 

periódica, sem aviso prévio, a delegacias de polícia, centros de detenção e penitenciárias.

Outrossim, as pessoas presas em flagrante não deveriam permanecer mais do que 24 

(vinte e quatro) horas na delegacia de polícia, devendo serem encaminhadas a centros de 

detenção provisória; os parentes do detido devem ser comunicados imediatamente a respeito 

da prisão, podendo visitar o preso, sendo que nas visitas dos parentes, no momento da revista, 

deve ser assegurada a dignidade das pessoas; nenhuma declaração ou confissão feita por 

pessoa privada de liberdade, que não se faça na presença de um juiz ou advogado, deveria ter 

valor probatório, sugerindo que os interrogatórios feitos pela polícia fossem devidamente 

gravados.

Ainda, merecem registro as recomendações de que toda pessoa detida deveria ter o 

imediato acesso à assistência jurídica; as denúncias de maus-tratos deveriam ser investigadas 

wood looking like a large spoon, said to have been used to beat the palm of hands and soles of feet of 
slaves); techniques referred to as telefone, which consists in repeatedly slapping the victim’s ears 
alternatively or simultaneously, and pau de arara (parrot’s perch), which consists in beating a victim who 
has been hung upside down; applying electro-shocks on various parts of the body, including the genitals; 
placing plastic bags, sometimes filled in with pepper, over the head of the victims.  The purpose of such acts 
was allegedly to make persons under arrest sign a confession or to extract a bribe, or to punish or intimidate 
individuals suspected of having committed a crime.  It is reported that being of African descent or belonging 
to a minority or marginalized group, and in particular a combination of those characteristics, make such 
persons more easily suspected of criminal activities in the eyes of law enforcement officials.  
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rápida e eficazmente, com a exoneração dos funcionários envolvidos; todos os Estados 

deveriam concretizar programas de proteção a testemunhas, relativamente a atos de violência 

praticados por funcionários públicos, tal qual o programa PROVITA, inclusive para aqueles 

que tenham antecedentes criminais.

O Relatório faz recomendações diretas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

Afirma que o Ministério Público deveria formular denúncias de torturas, baseadas na Lei 

contra a Tortura de 1997, com a frequência e extensão que o problema requer, cabendo a 

formação de um grupo especial de promotores com a experiência e capacitação necessárias 

para investigar tais crimes; os policiais não deveriam investigar os crimes cometidos pela 

própria polícia, mas sim uma instituição independente como o Ministério Público; criação da 

figura do “juiz investigador”, para salvaguardar os direitos das pessoas privadas de liberdade; 

deveriam ser realizados programas de sensibilização com os membros do Poder Judiciário, 

para assegurar os direitos dos suspeitos, reclusos e condenados.

Ainda, segundo o Relatório, não deveriam ser impostos longos períodos de detenção 

para delitos considerados menores; deveria ser ampliado o número de defensores públicos no 

país; deveria haver um médico independente da polícia, para examinar as pessoas privadas de 

liberdade, tanto quando ingressam como quando saem do estabelecimento prisional; deveria 

ser cumprida a lei que dispõe sobre a separação necessária entre categorias de reclusos (LEP); 

deveriam ser tomadas medidas pelo Executivo para acabar com a superlotação dos 

estabelecimentos prisionais, com investimentos federais; deveria ser apreciada a proposta de 

emenda constitucional para permitir, em determinadas circunstâncias, que o Superior Tribunal 

de Justiça assumisse a jurisdição sobre crimes que envolvam violação de direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos; deveria ser proporcionada capacitação básica para os 

policiais, agentes penitenciários e fiscais em geral, para que compreendam a importância do 

respeito aos direitos humanos; o Governo deveria considerar a possibilidade de aceitar o 

direito de se realizar petições individuais dirigidas ao Comitê contra a Tortura, formulando a 

declaração prevista no artigo 22 da Convenção, dentre outras.

As recomendações feitas por Nigel Rodley refletem de forma crua a realidade do 

sistema penitenciário nacional. Ocorre que infelizmente, passados mais de dez anos, a 

realidade por ele encontrada pouco mudou. Medidas simples como a gravação de 
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interrogatórios policiais não são efetivadas. A figura do defensor público, em geral, continua 

escassa e totalmente insuficiente para garantir a assistência jurídica aos presos. A 

superlotação, a indignidade, a violência, a falta de existência médica, a ociosidade, dentre 

outros inúmeros males, ainda prevalecem.

O Brasil se manifestou formalmente sobre o citado relatório. Declarou que a 

“promoção e a proteção dos direitos humanos se incluem entre as políticas públicas 

prioritárias do Governo brasileiro”, tendo dito, ainda, que “o combate à tortura constitui 

objeto de atenção especial da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, órgão encarregado 

do assunto no âmbito do Ministério da Justiça”  249. Fez considerações sobre cada item. 

Comprometeu-se, por exemplo, a incluir “a proposta de emenda constitucional sobre a 

federalização dos crimes de direitos humanos entre as iniciativas legislativas prioritárias do 

Ministério da Justiça para o ano de 2001” 250. E cumpriu essa promessa, com a promulgação 

da Emenda Constitucional nº 45/2004, o qual acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 109 da 

Constituição Federal, criando o chamado incidente de deslocamento de competência, muito 

festejado pelos defensores dos direitos humanos, muito embora tenha recebido severas críticas 

por parte dos magistrados estaduais, conforme será melhor estudado no capítulo 4.

Comprometeu-se o Governo brasileiro, dentre outros aspectos, a promover 

capacitações entre os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como aos 

agentes de polícia. Quanto aos defensores públicos, afirmou que a “Defensoria Pública da 

União deverá expandir seu quadro de funcionários”, e que a “Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos propugnará pela criação, em todos os Estados da Federação, de defensorias 

públicas dotadas dos recursos necessários ao desempenho eficiente de suas funções.” Já essa 

última promessa, mormente no âmbito estadual, está deveras longe de ser cumprida, conforme 

já foi referido, sendo a realidade cruel a falta de devida assistência jurídica aos apenados, o 

que provoca, dentre outras consequências, que os apenados fiquem detidos por mais tempo do 

que era devido ou mesmo não atinjam a progressão de regime do correto tempo, levando à 

superpopulação carcerária.

Quanto à aceitação do direito de petição individual ao Comitê contra a Tortura, 

249  In: <http://portal.mj.gov.br/sedh/rndh/tortura/coment%C3%A1rios.htm>.  Acesso em 02 ago 2011.
250  Ibidem.

http://portal.mj.gov.br/sedh/rndh/tortura/coment%C3%A1rios.htm
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mediante a declaração prevista nos termos do Artigo 22 da Convenção contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Punições Cruéis, Desumanos ou Degradantes, o Governo brasileiro 

afirmou, timidamente, que “está considerando o assunto e se pronunciará oportunamente 

sobre a sugestão do Relator Especial”.

Mas essa não foi a única triste constatação da prática de tortura no Brasil por parte da 

comunidade internacional. No ano de 2005, conforme previsto no artigo 20 da Convenção, o 

Comitê Contra a Tortura recebeu informações fidedignas, oriundas de diversas organizações 

não-governamentais, de que a tortura era praticada sistematicamente no Brasil, e realizou 

visita ao território nacional, no período compreendido entre 13 e 29 de julho. As conclusões 

do Comitê foram publicadas por meio do Relatório CAT/C/39/2, em inglês, em 03 de março 

de 2009, no site das Nações Unidas251. 

O Comitê considerou, no corpo do citado Relatório, que o Brasil ratificou a 

Convenção Contra a Tortura em 28 de setembro de 1989 e, ao fazê-lo, não declarou que não 

reconhece a competência do Comitê prevista no artigo 20 da Convenção, como poderia ter 

feito nos termos do artigo 28 da Convenção.  Concluiu, assim, que o procedimento previsto 

no artigo 20 é aplicável ao Brasil (tradução livre).252 

Ora, ao ratificar a Convenção contra a Tortura, o Brasil não declarou que não 

reconhece a competência do Comitê, conforme previsto no artigo 20, de modo que o 

mecanismo de controle previsto no citado artigo é, realmente, perfeitamente aplicável ao país.

Assim, diante das denúncias da prática sistemática de tortura no país, a Comissão 

decidiu levar a cabo uma investigação confidencial e designou o Sr. Cláudio Grossman, o Sr. 

Fernando Mariño e Mr. Ole Vedel Rasmmussen para conduzir o inquérito. Consta, no citado 

Relatório, que o Brasil solicitou o adiamento da visita por duas vezes, tendo concordado com 

a visita do Comitê a fim de que ocorresse em julho de 2005. Foram visitados estabelecimentos 

prisionais e locais de detenção nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia 

e no Distrito Federal.

251 In: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf>. Acesso em: 02 ago 2011.
252 Brazil ratified the Convention on 28 September 1989. At the time of ratification it did not declare that it did 

not recognize the competence of the Committee provided for in article 20 of the Convention, as it could have 
done under article 28 of the Convention. The procedure under article 20 is, therefore, applicable to Brazil. 
In: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf>. Acesso em: 02 ago 2011. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf
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Consta nas conclusões do Relatório CAT-C-39-2 que o Comitê constatou endêmica 

superlotação, condições imundas de confinamento, calor extremo, a privação de luz (fatores 

com consequências graves na saúde dos reclusos), juntamente com a violência generalizada, 

bem como a falta de supervisão adequada, o que leva à impunidade (tradução livre).253 

Ainda, considerou a tortura como prática sistemática no Brasil. De fato, convém 

observar as seguintes conclusões presentes no Relatório:

178 (...) Além disso, o Comitê em diversas ocasiões recebeu alegações que atestam a 
natureza discriminatória dessas condições, uma vez que afetam grupos vulneráveis  
e, em particular, as pessoas de ascendência africana. O Comitê observa que o 
Governo do Brasil cooperou plenamente com a visita do Comitê, ao manifestar a sua 
consciência e preocupação com a gravidade dos problemas existentes, bem como a 
sua vontade política para melhorar. No entanto, dezenas de milhares de pessoas são 
ainda mantidas em delegacias e em outros lugares no sistema penitenciário, onde a 
tortura e maus-tratos similares continuam a ser "distribuídos em uma base ampla e 
sistemática". O Comitê definiu a prática de tortura sistemática, afirmando que "o 
Comitê considera que a tortura é praticada sistematicamente quando é evidente que 
os casos de tortura relatados não ocorreram por acaso em um determinado lugar, ou 
em um determinado momento, mas são vistos como habituais, generalizados e 
deliberados em pelo menos uma parte considerável do território do país em questão. 
A tortura pode ser de fato de caráter sistemático, sem resultar da intenção direta de 
um Governo. Pode ser a conseqüência de fatores que o Governo tem dificuldade em 
controlar, e sua existência pode indicar uma discrepância entre a política 
determinada pelo governo central e sua implementação pela administração local 
(...).” (tradução livre) 254

Diante da realidade verificada, o Comitê também fez várias recomendações255 ao 

Governo do Brasil, muitas idênticas às elaboradas quando da visita do Relator Especial Sr. 

253  “178. The Committee found, as described in the preceding paragraphs, endemic overcrowding, filthy 
conditions of confinement, extreme heat, light deprivation and permanent lock-ups (factors with severe 
health consequences for inmates), along with pervasive violence as well as lack of proper oversight, which 
leads to impunity.”

254   In addition, the Committee on several occasions received allegations attesting to the discriminatory nature 
of these conditions given that they affect vulnerable groups and in particular, persons of African descent. The 
Committee notes that the government of Brazil, fully cooperated with the Committee’s visit, constantly 
expressed its awareness and concern with the seriousness of the existing problems, as well as its political will 
to improve. However, tens of thousands of persons are still held in delegacias and elsewhere in the 
penitentiary system where torture and similar ill-treatment continues to be “meted out on a widespread and 
systematic basis”. 36 The Committee has defined systematic torture by stating that “the Committee considers 
torture is practised systematically when it is apparent that the torture cases reported have not occurred 
fortuitously in a particular place or at a particular time, but are seen to be habitual, widespread and 
deliberate in at least a considerable part of the territory of the country in question. Torture may in fact be of 
a systematic character without resulting from the direct intention of a Government. It may be the 
consequence of factors which the Government has difficulty in controlling, and its existence may indicate a 
discrepancy between policy as determined by the central Government and its implementation by the local 
administration…”

255  In: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf>. Acesso em 02/08/11. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf
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Nigel Rodley. Dentre as recomendações, destacam-se: denúncias de tortura por agentes 

públicos devem ser prontamente, totalmente e imparcialmente investigadas e os infratores 

devem ser processados de acordo com a Lei da Tortura de 1997, e penalizados de forma 

adequada; ao Ministério Público deverá ser conferida atribuição para iniciar e realizar 

investigações sobre as acusações de tortura, e lhe devem ser fornecidos os recursos 

financeiros e humanos necessários para lhes permitir cumprir esta responsabilidade, bem 

como o Parquet deve arcar como o ônus da prova, quando há acusações de que uma confissão 

foi extraída sob tortura, e que somente declarações ou confissões feitas na presença de um juiz 

devem ser admitidas como prova em processo penal. Outro ponto de destaque foi a 

necessidade de aplicação efetiva da garantia de federalização dos crimes contra os direitos 

humanos, em particular nos casos envolvendo tortura.

Recomendou, ainda, que policiais acusados de tortura devem ser suspensos das suas 

funções enquanto aguardam o resultado de qualquer investigação sobre a suposta tortura e 

maus-tratos, assim como qualquer processo legal subsequente ou disciplinar;

o Judiciário deve ser incentivado a impor penas alternativas à detenção, como previsto pela 

lei; a imposição de longos períodos de detenção ou de prisão por crimes relativamente 

menores deve ser evitada; todas as vítimas de tortura devem ser contempladas com 

compensação por meio de indenização; o Brasil deve realizar campanhas de sensibilização, a 

fim de conscientizar todos os setores da sociedade sobre a questão da tortura e maus-tratos e 

sobre as condições existentes nos centros de detenção.

Quanto ao direito do preso à assistência jurídica, recomendou o Comitê: o direito a um 

advogado deve ser garantido em todas as fases de detenção; a Defensoria Pública deve estar 

presente em todos os Estados da Federação, a fim de prestar representação legal a todos os 

suspeitos de crimes; Defensores Públicos devem receber salários adequados e treinamento 

apropriado para garantir que eles possam desempenhar as suas funções.

Relativamente à estrutura dos locais de privação de liberdade, recomendou que

denúncias sobre celas de castigo devem ser investigadas pelo Estado;

o Brasil deve assegurar que as ouvidorias de polícia tenham suficientes recursos humanos e 

financeiros para que possam realizar as suas tarefas de forma independente;

as condições materiais dos centros de detenção devem ser melhoradas sem demora, como uma 
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questão de maior urgência e importância, sendo que o Brasil deve alocar recursos financeiros 

suficientes para melhorar estas condições, para que todos os detidos possam ser tratados com 

humanidade; o problema da superlotação nos centros de detenção deve ser resolvido pela 

adoção de medidas urgentes, tais como a sensibilização do Poder Judiciário a respeito da 

possibilidade de aplicação de penas alternativas.

Recomendou, mais uma vez, que os detidos devem ser separados de acordo com o 

regime da condenação, bem como pela gravidade do delito; o Brasil deve garantir um 

financiamento adequado para recrutar agentes penitenciários suficientes, além do que, todo o 

pessoal que trabalha na execução penal, incluindo policiais e agentes penitenciários, deve 

receber formação sobre os direitos dos suspeitos e detidos, e sua obrigação de respeitar esses 

direitos, incluindo as disposições contidas na Convenção e outros instrumentos internacionais 

pertinentes. Recomendou, ainda, ao Brasil, rever o regime de política disciplinar para os 

detentos (Regime Disciplinar Diferenciado), já que o isolamento prolongado pode levar à 

tortura. Lembrou, também, a importância de garantir o trabalho do preso nos centros 

penitenciários.

Outrossim, em todos os casos em que uma pessoa alega tortura, recomendou o Comitê 

que as autoridades competentes garantam que um exame médico seja realizado em 

conformidade com o Protocolo de Istambul sobre a investigação e documentação eficazes da 

tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Os médicos devem ser 

treinados para identificar lesões que são características de tortura ou maus-tratos, de acordo 

com o Protocolo de Istambul. Exames forenses de detidos devem ser rotina e não dependentes 

de um pedido da polícia.

Por fim, o Brasil foi encorajado a ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção, que 

prevê a criação de um mecanismo de proteção nacional, com a autoridade para fazer visitas 

periódicas aos locais de detenção, e, mais uma vez, o Brasil foi incentivado a aceitar o direito 

de petição individual ao Comitê, para fazer a declaração prevista nos termos do artigo 22 da 

Convenção.

O Brasil teceu comentários oficiais sobre cada uma das recomendações feitas pelo 
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Comitê. Primeiramente, conforme se vê no citado relatório, rechaçou a afirmação do Comitê 

de que a tortura é praticada de forma sistemática no Brasil, o que gerou um estremecimento 

das relações do país com a ONU, na época, sendo registradas, inclusive, tentativas do 

Governo Brasileiro de impedir a publicação do Relatório, fato público e notório, o que não foi 

possível. Para o Brasil, a expressão "violação sistemática" foi infeliz, pois é normalmente 

utilizada no Direito Internacional para caracterizar violações de direitos humanos que ocorrem 

de forma deliberada e planejada, o que não se verificaria no País.256

Quanto ao estado de superlotação e violação aos direitos humanos encontrado nos 

estabelecimentos prisionais, o Brasil tentou minimizar a questão, afirmando que o Comitê não 

fez a correta distinção entre atos de tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 

afirmando ser equivocado “tentar igualar a tortura com condições problemáticas de 

detenção”257. 

Nesse ponto, tentou o Brasil se valer da fragilidade da Convenção contra a Tortura, ao 

deixar de definir o que seriam tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Ora, a 

superlotação, a sujeira, a falta de assistência médica, jurídica, a violência, dentre tantos outros 

males, merecem ser adjetivados apenas de “condições problemáticas de detenção”? Claro que 

não. Enquanto o Brasil não reconhecer o mal praticado em suas prisões, como violações 

sistemáticas, sim, aos direitos humanos dos presos, continuará varrendo a sujeira para debaixo 

do tapete, não enfrentando a questão de frente, no afã de resolvê-la definitivamente.

Ainda, relativamente às recomendações do Comitê, dentre outros itens, o Brasil 

enfatizou a promoção de cursos de capacitação junto ao Ministério Público, Judiciário, polícia 

e agentes penitenciários, no intuito de combater a prática da tortura.

Por fim, quanto à recomendação de adesão do Brasil ao Protocolo Facultativo à 

Convenção Contra a Tortura, bem como à declaração relativa ao reconhecimento de petições 

individuais (art. 22 da Convenção contra a Tortura), o País esclareceu que em 27 de junho de 

2006, dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, o Brasil depositou a declaração 

facultativa prevista no artigo 22 da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
256  In: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf>. Acesso em 02/08/11. Tradução livre.
257  In: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf>. Acesso em 02/08/11. Tradução livre.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT-C-39-2.pdf
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Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, reconhecendo, assim, a competência do Comitê 

contra a Tortura para receber e avaliar denúncias de violação das disposições da Convenção. A 

realização da declaração prevista no artigo 22 só foi possível após a necessária aprovação 

prévia pelo Congresso Nacional por meio de Decreto Legislativo nº 57, de 17 de abril de 

2006.  Lembrou o Brasil que a aceitação da competência do Comitê para receber e avaliar 

petições individuais reforça o reconhecimento pelo Brasil da legitimidade da preocupação 

internacional de proteção aos direitos humanos, e do interesse superior de possíveis vítimas, 

que agora podem contar com um mecanismo adicional para a proteção contra violações 

eventuais. 

Afirmou, também, que o reconhecimento da referida competência responde a 

recomendações igualmente feitas pelo Relator Especial da ex-Comissão de Direitos Humanos 

das Nações Unidas, Sr. Nigel Rodley, e do próprio Comitê, após a análise do relatório inicial 

pelo Brasil em conformidade com a Convenção, em 2001.

Ressaltou que mesmo antes de o Brasil fazer a declaração prevista no artigo 22 da 

Convenção contra a Tortura, qualquer indivíduo que se considerasse vítima de tortura, ou de 

tratamento cruel ou desumano imputável ao Estado brasileiro, poderia já contar com 

mecanismos de proteção internacional. Asseverou que o Brasil é signatário da Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura desde junho de 1989, e desde setembro de 

1992, o Brasil é também uma Parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e seu 

artigo 5.2 proíbe a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Lembrou 

que a combinação de ambos garante um instrumento regional para que qualquer indivíduo ou 

grupo efetive o direito de petição perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

no caso de alegadas violações relacionadas com a tortura e tratamentos cruéis ou degradantes.

 

Ainda, registrou o Brasil que, desde 10 de dezembro de 1998, quando reconheceu a 

jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tornou-se possível 

encaminhar petições individuais à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Quanto à adesão ao Protocolo Facultativo, lembrou o Brasil que o Congresso 

Nacional, através de Decreto Legislativo nº 483, de 20 de dezembro de 2006, aprovou o texto 

do Protocolo Facultativo, conforme exigido pela Constituição brasileira. Após a aprovação 
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legislativa, o Brasil enviou o instrumento de ratificação do Protocolo Facultativo ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas, em Nova York, em 11 de janeiro de 2007.

Portanto, o Protocolo Facultativo já está em vigor para o Brasil.

De suma importância à adesão ao Protocolo Facultativo. Com efeito, várias delegações 

já haviam proposto, sem sucesso, a inserção de mecanismos que possibilitassem, por 

exemplo, a realização de inspeções regulares, sem aviso prévio, aos Estados-partes, como 

medida preventiva contra a tortura. E a Declaração e Programa de Ação de Viena, de 1993, 

recomendou expressamente aos Estados a adoção de um protocolo facultativo à Convenção 

contra a Tortura.

Nesse sentido, foi acordada a celebração de um Protocolo Facultativo à Convenção 

Contra a Tortura, o que foi efetivado no ano de 2002. O citado Protocolo, em seu artigo 1º, 

estabelece que seu objetivo é estabelecer um sistema de visitas regulares por órgãos nacionais 

e internacionais independentes, a lugares onde as pessoas são privadas de liberdade, com a 

intenção de prevenir a tortura e outros tratamentos cruéis ou degradantes. Para tanto, criou, 

em seu artigo 2º, o chamado Subcomitê de Prevenção, constituído por dez membros. 

Ademais, determinou, em seu artigo 3º, que cada Estado-parte deverá designar ou manter, a 

nível interno, um ou mais órgãos de visita encarregados da prevenção da tortura e tratamentos 

ou penas cruéis ou degradantes (mecanismos preventivos nacionais).

O artigo 11 do referido Protocolo determina que cabe ao Subcomitê de Prevenção 

visitar os lugares de cumprimento de penas privativas de liberdade, fazendo recomendações 

aos Estados-partes. Doutro pórtico, cabe ao Estado-parte receber o Subcomitê e franquear-lhe 

acesso aos centros de detenção (artigo 12).

Como já foi referido, o Protocolo Facultativo foi aprovado pelo Brasil por meio do 

Decreto Legislativo 483, de 20 de dezembro de 2006, e promulgado pelo Decreto 6.085, de 

19 de abril de 2007, estando em pleno vigor.

Ocorre que, nada obstante as visitas já realizadas por parte da comunidade 

internacional ao Brasil, e todas as recomendações já expedidas, o fato público e notório é que 

o sistema carcerário brasileiro continua caótico, de modo que as denúncias sobre violência 
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policial, tortura, indignidade, superlotação, podridão, abandono, dentre outros tantos males, 

continuam a chegar aos ouvidos dos defensores dos direitos humanos no mundo.

Dentro da normativa internacional, tendo por foco o sistema regional, destaca-se, 

ainda, a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura (conclusão e assinatura em 

Cartagena das Índias (Colômbia), em 09/12/1985). A referida Convenção foi aprovada no 

Brasil pelo Decreto Legislativo nº 05, de 31 de maio de 1989; ratificada em 20/10/1989, 

entrando em vigor em 20/08/1989, sendo promulgada por meio do Decreto nº 98.386, de 09 

de novembro de 1989, publicado no DOU de 13/11/1989. 

Conforme se verificou, inúmeros são os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, 

no que diz respeito ao cumprimento das penas com dignidade, mas que são solenemente 

descumpridos em grande parte dos estabelecimentos prisionais pátrios, tratando-se de dado 

evidente e inegável. Por outro lado, várias recomendações foram feitas ao Governo Brasileiro, 

no sentido de garantir a dignidade aos apenados, mas muito pouco foi feito. A questão que se 

coloca é até quando o Brasil vai continuar desrespeitando os tratados internacionais que 

disciplinam o cumprimento das penas com dignidade, além da própria normativa interna. Mas 

seria exigível o devido cumprimento dos tratados internacionais, ou tudo não passa de mera 

folha de papel? Sobre o tema, serão esboçadas as linhas a seguir.

5.3 PROCESSO DE INCORPORAÇÃO, EFICÁCIA E HIERARQUIA DOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS RATIFICADOS PELO BRASIL

Registre-se que o tópico ora em análise limitar-se-á ao necessário à compreensão da 

problemática objeto deste trabalho, haja vista que o tema sobre a eficácia e hierarquia dos 

tratados internacionais demandaria uma profundidade tamanha que foge aos objetivos deste 

trabalho.

De início, há que se registrar o conceito de tratado internacional, bem como o seu 

processo de incorporação ao direito interno. O artigo 2 da Convenção de Viena de 1969, 

aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo 496, de 17/09/2009, define tratado como 

um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito 
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Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos 

conexos, qualquer que seja sua denominação específica. Segundo seu artigo 16, os 

instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão estabelecem o consentimento de 

um Estado em obrigar-se por um tratado, por ocasião de sua troca entre os Estados 

contratantes; do seu depósito junto ao depositário ou da sua notificação aos Estados 

contratantes ou ao depositário, a não ser que o tratado disponha diversamente.

Junto à doutrina, convém consignar o conceito trazido por Nguyen Quoc Dinh, o qual 

procura sintetizá-lo da seguinte forma: “O tratado designa qualquer acordo concluído entre 

dois ou mais sujeitos de direito internacional, destinado a produzir efeitos de direito e 

regulado pelo direito internacional”258. Dizer que o tratado é regulado pelo direito 

internacional, implica numa necessária observância aos seus princípios, com destaque para o 

da pacta sunt servanda, cujo sentido foi sintetizado no artigo 26 da Convenção de Viena, a 

saber: “Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas com boa-fé”. 

Boa-fé, segundo o artigo 18 da Convenção de Viena, implica que o Estado-parte é obrigado a 

abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade do tratado.

Feitos tais esclarecimentos, convém analisar a forma de introdução dos tratados no 

direito interno. A Constituição brasileira de 1988 determina em seu artigo 84, inciso VIII, que 

compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. E o seu artigo 49, inciso I, dispõe 

ser da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, 

acordos ou atos internacionais. Assim, no dizer de Flávia Piovesan, “os tratados internacionais 

demandam, para seu aperfeiçoamento, um ato complexo no qual se integram a vontade do 

Presidente da República que os celebra, e a do Congresso Nacional, que os aprova mediante 

decreto legislativo” 259.

A doutrina diverge relativamente à forma de incorporação dos tratados internacionais 

no direito interno. Para a corrente monista, o direito internacional e o direito interno estão no 

mesmo plano de validade, sendo a aplicação imediata (após a assinatura e ratificação interna), 

258  DINHN, Nguyen Quoc, et al. Direito Internacional Público. 2ed. Trad. de Vítor Marques Coelho. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 120.

259  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 12ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 100.
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não sendo necessária a expedição de outro instrumento para “incorporá-lo” ao direito interno. 

Sobre a teoria monista, defendida por teóricos como Kelsen e, no Brasil, por grande parte da 

doutrina internacionalista, ensina Mazzuoli:

Para a doutrina monista, a assinatura e ratificação de um tratado por um Estado 
significa a assunção de um compromisso jurídico; e se tal compromisso envolve 
direitos e obrigações que podem ser exigidos no âmbito do direito interno do Estado, 
claro está que não se faz necessária, só por isso, a edição de um novo diploma 
normativo, ‘materializando’  no campo interno, pela via da transformação, o 
compromisso internacionalmente assumido.260

Ensina Nguyen Quoc Dinhn que a corrente monista foi abraçada pela Constituição 

francesa, ao prever em seu artigo 58 que “os tratados ou acordos regularmente ratificados ou 

aprovados possuem, desde a sua publicação, uma autoridade superior a das leis, sob reserva, 

para cada acordo ou tratado, da sua aplicação pela outra parte.” Esse modelo foi seguido pela 

Constituições de Luxemburgo, dos Países Baixos e de inúmeros países africanos que falam ou 

utilizam a língua francesa.261

Já para a corrente dualista, uma norma internacional não vigora de imediato na ordem 

interna, haja vista que se está diante de duas ordens jurídicas distintas, sendo fundamental um 

mecanismo legislativo interno para incorporá-lo ao ordenamento. É o sistema tradicional, 

geralmente adotado pelos Estados.

Sobre o tema, ensina Flávia Piovesan que a Constituição Federal de 1988 adotou um 

sistema misto, haja vista que, quanto aos tratados internacionais de direitos humanos, há que 

incidir o parágrafo 1º, do art. 5º, da Constituição Federal, ou seja, têm aplicação imediata. Já 

quanto aos tratados comuns, diante do silêncio constitucional, entende a doutrina que se faz 

necessário um ato normativo para tornar o tratado obrigatório na ordem interna.262 No mesmo 

sentido, ensina Cançado Trindade:

O disposto no artigo 5 (2) da Constituição Brasileira de 1988 se insere na nova 
tendência de Constituições latino-americanas recentes de conceder um tratamento 
especial ou diferenciado também no plano interno aos direitos e garantias 
individuais internacionalmente consagrados. A especificidade e o caráter especial 
dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos encontram-se, com 

260 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit. 2010. p. 73.
261 DINH, Nguyen Quoc, et al. Op. cit. p. 237.
262 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 

2011. p. 144.
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efeito, reconhecidos e sancionados pela Constituição Brasileira de 1988: se, para os 
tratados internacionais em geral, se tem exigido a intermediação pelo Poder 
Legislativo de ato com força de lei de modo a outorgar a suas disposições vigência 
ou obrigatoriedade no plano do ordenamento jurídico interno, distintamente no caso 
dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos em que o Brasil é Parte 
os direitos fundamentais neles consagrados passam, consoante os artigos 5 (2) e 5 
(1) da Constituição de 1988, a integrar o elenco dos direitos constitucionalmente 
consagrados e direta e imediatamente exigíveis no plano do ordenamento jurídico 
interno.263

Convém registrar-se, porém, na esteira dos ensinamentos de Mazzuoli, que na prática 

brasileira adotou-se a tese dualista, seja qual for a espécie de tratado, sendo que a expedição 

do referido decreto executivo vem sendo exigida pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, “enquanto momento culminante do processo de incorporação dos tratados no sistema 

jurídico brasileiro”264.

Assim, após a análise do tratado nas casas do Congresso Nacional, o mesmo é 

promulgado pelo Presidente do Senado Federal, por meio de decreto legislativo, publicado no 

Diário do Congresso Nacional e no Diário Oficial da União. Quando se está diante de tratados 

multilaterais, como os estudados neste tópico, para a sua entrada em vigor é exigida a sua 

ratificação, devendo a autoridade brasileira providenciar o depósito do instrumento de 

ratificação do tratado junto ao governo ou organismo internacional responsável. 

O problema é que, em meio a toda a essa burocracia, por vezes o Estado brasileiro 

demora anos até o ato culminante do depósito do instrumento de ratificação, obstando, assim, 

a rápida aplicação dos tratados no direito interno. E outra lacuna existente, bem colocada por 

Flávia Piovesan, é que a Constituição de 1988 não previu um prazo para que o Presidente da 

República encaminhe ao Congresso Nacional um tratado por ele assinado, tampouco estipulou 

um prazo para que o Congresso o aprecie, gerando uma discricionariedade absurda, violando 

o princípio da boa-fé que rege o Direito Internacional.265

Outro ponto a destacar diz respeito à hierarquia e eficácia dos tratados internacionais 

que versem sobre direitos humanos no direito interno, a partir da premissa existente no art. 5º, 

263 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. v.1. 
Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 1997. p. 407-408.

264 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit. 2010. p. 70.
265  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 

2011. p. 102.
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§1º, da Constituição Federal de 1988, segundo a qual “as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”; em conjunto com o seu parágrafo 2º, que 

dita: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios nela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”, bem como com o seu parágrafo 3º, acrescentado pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004 - “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais’.

Para interpretar os supracitados dispositivos legais, há que se ter em mente que os 

tratados internacionais de direitos humanos, diferente dos tratados clássicos, celebrados em 

torno dos interesses dos Estados, visam à proteção do indivíduo, devendo ser interpretados em 

seu favor. Na lição de André de Carvalho Ramos:

(...) os tratados de direitos humanos estabelecem obrigações cujo objeto e fim são a 
proteção de direitos fundamentais da pessoa humana. Tal característica faz com que 
as normas internacionais de direitos humanos possuam a chamada natureza objetiva, 
o que implica em reconhecer que sua interpretação deve sempre ser feita não em 
prol dos contratantes (Estados), mas sim, em prol dos indivíduos. O objetivo dos 
tratados de direitos humanos é a proteção de direitos de seres humanos diante do 
Estado de origem ou de outro Estado contratante, sem levar em consideração a 
nacionalidade, opção política, credos, entre outros, do indivíduo. 266

Mas, como se posicionam os tratados internacionais de direitos humanos dentro do 

direito interno brasileiro? Possuem status constitucional, estão acima da Constituição, estão 

no nível das leis ordinárias ou abaixo destas?

Como é sabido, até 1977, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendia ter o 

tratado internacional eficácia supralegal, não podendo ser revogado por lei ordinária interna, 

consagrando o primado do direito internacional sobre o direito interno. No entanto, passou a 

retroceder no seu entendimento, o que ocorreu no julgamento do Recurso Extraordinário 

80.004-SE, de relatoria do Ministro Xavier de Albuquerque. No referido recurso, o Supremo 

Tribunal Federal discutiu a validade do Decreto-Lei nº 427/69, que instituiu o registro 

obrigatório da nota promissória em repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título, em 

face da Convenção de Genebra, que previu uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas 
266 RAMOS, André de Carvalho. Responsabilidade Internacional por violação de direitos humanos: seus 

elementos, a reparação devida e sanções possíveis. Teoria e prática do direito internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004. p. 36-37.
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promissórias, sem exigir a necessidade do citado registro. No referido julgamento, o Supremo 

entendeu pela aplicabilidade de Decreto-Lei 427/69, posto que a Convenção de Genebra não 

poderia se sobrepor às leis do País, situando os tratados de direito internacional num patamar 

abaixo das leis ordinárias internas.

Recentemente, houve um significativo progresso na posição do Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário 466.343-1/SP, referente ao tema da prisão do 

depositário infiel. No referido recurso, foi debatida a questão da possibilidade da prisão civil 

do depositário infiel, prevista no ordenamento interno (art. 5º, inciso XVII, da CF/88), face à 

normativa internacional que proíbe a prisão por dívida (exceto por inadimplemento de pensão 

alimentícia), qual seja o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos), em seu artigo 7º, § 7º, devidamente ratificado pelo Brasil, bem como o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 11, igualmente ratificado 

pelo Brasil.

Nesse julgamento, prevaleceu a corrente da supralegalidade dos tratados e convenções 

sobre direitos humanos: estariam eles num patamar abaixo da Constituição, mas acima da 

legislação ordinária. Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes deixa claro que o status dos 

tratados internacionais de direitos humanos, estando acima da legislação ordinária, afasta a 

aplicação da legislação infraconstitucional que lhes for conflitante.

Convém registrar o entendimento alvissareiro, esposado pelo Ministro Celso de Mello, 

no julgamento do Habeas Corpus 87.885/TO, de 12 de março de 2008, que também versava 

sobre a prisão do depositário infiel. 

Ao analisar a problemática da hierarquia dos pactos internacionais em nosso 

ordenamento, Celso de Mello, em seu voto vista, acompanhando as lições de Celso Lafer, 

reconhece a existência de três situações distintas, relativas aos tratados internacionais sobre 

direitos humanos celebrados ou aderidos pelo Brasil, da seguinte forma: aqueles regularmente 

incorporados à ordem interna, antes da promulgação da Constituição de 1988, têm status 

constitucional, porque foram recebidos pela Constituição, por força do seu artigo 5°, 

parágrafo segundo; os celebrados ou aderidos em data posterior à edição da Emenda 

Constitucional n. 45/2004, para terem natureza constitucional, deverão observar ao 
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procedimento previsto no parágrafo 3º, do citado art. 5°; aqueles celebrados ou aderidos no 

período compreendido entre a Constituição de 1988 e o advento da EC nº 45/2004, assumem 

caráter constitucional, porque incluídos no chamado “bloco de constitucionalidade”, por força 

do parágrafo 2º do referido art. 5º. 

Em sua análise, Celso de Mello vai ainda mais além, ao reconhecer, acertadamente, a 

hipótese de supremacia da Constituição de 1988 sobre todos os tratados internacionais, 

inclusive sobre os que versem sobre direitos humanos, desde que se esteja diante de uma 

situação em que “as convenções internacionais que o Brasil tenha celebrado (ou a que tenha 

aderido) importem em supressão, modificação gravosa ou restrição a prerrogativas essenciais 

ou liberdades fundamentais reconhecidas e asseguradas pelo próprio texto constitucional.” Ou 

seja, diante do conflito entre uma norma de direito interno, ainda que constitucional, e uma 

norma internacional ratificada pelo Brasil, quer verse sobre direitos humanos ou não, 

prevalece a norma mais favorável à promoção dos direitos humanos, entendimento 

compartilhado por este trabalho.

Para Celso de Mello, essa interpretação está lastreada, sobretudo, no “valor ético-

jurídico” consagrado no art. 4º, inciso I, da Constituição, qual seja a prevalência dos direitos 

humanos. Em seu voto, o Ministro destaca a importância do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que deve guiar o trabalho do intérprete. Vejamos:

(...) 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.

Na mesma linha, a douta Flávia Piovensan defende a tese de que todos os tratados 

internacionais de direitos humanos são materialmente constitucionais, por força do parágrafo 

2º, do artigo 5º, da Constituição de 1988, “com a observância do princípio da prevalência da 

norma mais favorável”267. 

Com relação ao quorum qualificado trazido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 

267 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 12ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 116.
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no parágrafo 3º, do art. 5º, da Constituição de 1988, segundo o qual os tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos, que forem aprovados, em cada casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes a emendas constitucionais, bem explicita Flávia Piovesan que esse quorum 

apenas confere a tais instrumentos internacionais o caráter de serem formalmente 

constitucionais, posto que já são materialmente constitucionais, por força parágrafo 2º do 

artigo 5º da CF/88. 

A consequência disso é que os tratados de direitos humanos que forem materialmente 

e formalmente constitucionais não são suscetíveis de denúncia pelo Estado-parte, já que 

possuem status de emenda constitucional, constituindo-se cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, 

CF/88). Já aqueles que forem apenas materialmente constitucionais, posto que não foram 

aprovados mediante o citado quorum qualificado, são suscetíveis de denúncia pelo Estado-

parte, porque aqui rege as regras de direito internacional público.268

Assim, nada obstante a posição dominante no Supremo Tribunal Federal, compartilha-

se neste trabalho do posicionamento de Celso de Melo, de Flávia Piovesan, de Mazzuoli, 

dentre outros, para quem os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, por 

força do art. 5º, § 1º e 2º da Constituição de 1988, têm natureza materialmente constitucional 

e aplicação imediata.

 

Portanto, toda a normativa internacional, devidamente ratificada pelo Brasil, 

relativamente aos direitos humanos dos presos, têm aplicação imediata, não havendo nenhuma 

justificativa plausível para a omissão continuada do país em lhe conferir o devido 

cumprimento. Ora, como bem coloca Nguyen Quoc Dinh, “as consequências da violação de 

um tratado devem ser encaradas à luz do direito da responsabilidade internacional”269.  E 

sobre essa possibilidade de responsabilização internacional do Estado brasileiro que serão 

traçadas as linhas a seguir.

268 Ibidem, p. 131 a 135.
269  DINH, Nguyen Quoc, et al. Op, cit., p. 229.
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5.4 RESPONSABILIDADE DO ESTADO BRASILEIRO NO ÂMBITO INTERNACIONAL

Ensina Dinh270 que, ao contrário da lenta aceitação, no âmbito interno, a respeito da 

possibilidade de responsabilidade do Estado por atos ilícitos, no âmbito internacional “o 

princípio da responsabilidade dos Estados é tão antigo como o da sua igualdade”. Com efeito, 

na ordem internacional há muito que reina o princípio, de natureza consuetudinária, no 

sentido de que os Estados são iguais, tanto em direitos, como em obrigações, cabendo a 

devida responsabilização quando se verifique ofensas ao pacto firmado.

Mas de quem seria a responsabilidade internacional por descumprimento dos tratados 

de direitos humanos? Doutrina Flávia Piovesan, que, em havendo o descumprimento de 

tratados internacionais, notadamente os de direitos humanos, objeto deste trabalho, eventual 

responsabilidade internacional será da União, e não dos Estados federados:

De acordo com o Direito Internacional, a responsabilidade pelas violações de 
direitos humanos é sempre da União, que dispõe de personalidade jurídica na ordem 
internacional. Nesse sentido, os princípios federativos e da separação dos Poderes 
não podem ser invocados para afastar a responsabilidade da União em relação à 
violação de obrigações contraídas no âmbito internacional. 271

Portanto, no caso específico ora em estudo, seria da União, representando o Estado 

brasileiro soberano, a responsabilidade internacional pelo descumprimento dos tratados e 

convenções internacionais que disciplinam a forma de cumprimento das penas privativas de 

liberdade no Brasil.

Em verdade, faz-se inevitável a responsabilização internacional do Estado brasileiro, 

diante da violação aos tratados internacionais ratificados, que proíbem a violação do princípio 

da dignidade da pessoa humana no cumprimento das penas. E quais seriam os elementos 

configuradores dessa responsabilidade face a tal violação dos direitos humanos? 

Ensina a doutrina que para configurar a responsabilidade internacional do Estado, 

devem estar presentes os seguintes elementos: fato, nexo da causalidade entre fato e dano e o 

esgotamento dos recursos internos (necessidade de ser buscado primeiramente o esgotamento 

270 DINH, Nguyen Quoc, et al. Op. cit. p. 776.
271  PIOVENSAN, Flávia. Op. cit. 2011. p. 373.
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de todos os recursos internos disponíveis para a tutela de um direito, para, só então, partir para 

a responsabilidade internacional, quando não haja a devida resposta pelo ordenamento 

interno). 

Entretanto, pontua Cançado Trindade que a regra clássica do esgotamento dos recursos 

internos por parte dos indivíduos reclamantes, em se tratando de direitos humanos, ganhou 

uma nova feição na jurisprudência internacional. Com efeito, a referida regra passou a ser 

considerada “em conexão com a obrigação correspondente dos Estados de prover recursos 

internos eficazes; a ênfase passa a recair na tendência de aprimoramento dos instrumentos e 

mecanismos nacionais de proteção judicial”272.

Assim, cabe ao reclamante da violação, a um direito humano garantido em um tratado, 

primeiramente buscar os meios do direito interno disponíveis. Doutra banda, o direito interno 

tem a obrigação de disponibilizar e efetivar os meios adequados para a tutela desse direito; 

caso contrário, será devida a responsabilização internacional.

No caso, como já foi dito, evidencia-se que a responsabilidade buscada será a da 

União, a quem cabe zelar pelo cumprimento dos tratados internacionais.  A esse respeito, a 

douta Danielle Annoni273 ensina que:

(...) a responsabilidade internacional do Estado é, em regra, apresentada como sendo 
uma obrigação internacional de reparação em face da violação de norma 
internacional prévia. É o descumprimento de norma (acordo, tratado, convenção) 
internacional, previamente pactuada, que gera o dever de reparar o dano causado.

Segundo André de Carvalho Ramos, a jurisprudência internacional considera a 

responsabilidade internacional do Estado como sendo um “princípio geral do Direito 

Internacional”, segundo o qual “qualquer conduta do Estado que caracterize um fato 

internacionalmente ilícito acarreta a responsabilidade internacional do citado Estado”. 274

Importa destacar que André de Carvalho Ramos esclarece que quando se está diante de 

272  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado Trindade. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. V. 1. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2003. p. 532.

273 ANNONI, Danielle. Direitos Humanos & Acesso à Justiça no Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 
2009. p. 36

274 RAMOS, André de Carvalho. Op. cit. p. 71.
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tratados internacionais de direitos humanos, diferentemente dos tratados tradicionais, o 

regime de responsabilização é diferenciado, de feição objetiva, devendo sempre ser 

interpretado em prol dos indivíduos, não se aplicando a clássica visão meramente 

contratualista:

Os tratados de direitos humanos são diferentes dos tratados que contém vantagens 
mútuas aos Estados contratantes. Pelo contrário, os Estados obrigam-se a respeitar 
os direitos humanos sem que haja qualquer contraprestação a eles devida. Por isso, 
afirma-se que os tratados de direitos humanos não são tratados que regulam 
interesses materiais do Estado, regidos pelo princípio da reciprocidade (quid pro 
quo). Com efeito, os tratados de direitos humanos estabelecem obrigações objetivas, 
ou seja, obrigações cujo objeto e fim são a proteção dos direitos fundamentais da 
pessoa humana. Tal característica faz com que as normas internacionais de direitos 
humanos possuam a chamada natureza objetiva, o que implica em reconhecer que 
sua interpretação deve ser sempre feita não em prol dos contratantes (Estados), mas, 
sim, em prol dos indivíduos.275

Cançado Trindade pontua que quando um Estado assina e ratifica um tratado de 

direitos humanos, além de contrair obrigações específicas relativas ao tratado, também se 

obriga, perante a ordem internacional, a “respeitar e assegurar o respeito aos direitos 

protegidos, o que quer medidas positivas por parte do Estado”.276

A afirmação de Cançado Trindade é de fundamental importância. Ora, não basta ao 

Estado assinar e ratificar um tratado, aparentando boa intenção perante a comunidade 

internacional, e, na ordem interna, não tomar uma medida sequer que efetive o cumprimento 

das obrigações traçadas pelo tratado. Trindade critica duramente essa postura dos Estados, 

apregoando que sejam tomadas medidas para promover a responsabilização do Estado 

descumpridor, por ação ou omissão, seja do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário:

As obrigações convencionais de proteção vinculam os Estados Partes, e não só seus 
Governos. Ao Poder Executivo incumbe tomar as medidas – administrativas e outras 
-  a seu alcance para dar fiel cumprimento àquelas obrigações. A responsabilidade 
internacional pelas violações dos direitos humanos sobrevive aos governos, e se 
transfere a governos sucessivos, precisamente por se tratar de responsabilidade do 
Estado. Ao Poder Legislativo incumbe tomar todas as medidas dentre do seu âmbito 
de competência, seja para regulamentar os tratados de direitos humanos de modo a 
dar-lhes eficácia no plano interno, seja para harmonizar esse último com o disposto 
naqueles tratados. E ao Poder Judiciário incumbe aplicar efetivamente as normas de 
tais tratados no âmbito do direito interno, e assegurar que sejam respeitadas. Isso 
significa que o Judiciário nacional tem o dever de prover recursos internos eficazes 
contra violações tanto dos direitos consagrados na Constituição como dos direitos 

275 Ibidem. p. 36-37.
276 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Op. Cit. 2003. p. 551.
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consagrados nos tratados de direitos humanos que vinculam o país em questão, 
ainda mais quando a própria Constituição nacional assim expressamente o 
determina. O descumprimento das normas  convencionais engaja de imediato a 
responsabilidade internacional do Estado, por ato ou omissão, seja do Poder 
Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário.277

Relativamente à responsabilidade internacional do Estado brasileiro, tem-se que ela 

pode ser buscada tanto no sistema global de proteção aos direitos humanos, também 

denominado de “sistema internacional”, como no sistema regional interamericano, conforme 

delineado no tópico a seguir.

5.4.1 Os sistemas de proteção dos direitos humanos: formas de acesso à Justiça 

Internacional

No sistema global, relativamente ao descumprimento dos tratados de direitos humanos 

que regem a forma de cumprimento das penas privativas de liberdade, essa responsabilização 

poderá ser buscada por meio dos seguintes instrumentos: Carta das Nações Unidas (ratificada 

pelo Brasil em 21/09/45); Declaração Universal dos Direitos Humanos (assinada em 

10/12/1948); Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (ratificada em 24/01/1992) e 

seus Protocolos Facultativos e a Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanas ou Degradantes (ratificada em 29/09/1989), acompanhada de seu 

Protocolo Facultativo, os quais trazem relevantes instrumentos de monitoramento, 

devidamente detalhados alhures, podendo, inclusive, serem manejadas petições individuais a 

respeito de violações à Convenção contra a Tortura.

Em busca dessa responsabilização, em âmbito global, destaca-se a via da Corte 

Internacional de Justiça, conforme prevê o artigo 92 e seguintes da Carta das Nações Unidas 

de 1945. Sobre a Corte Internacional de Justiça, ensina Flávia Piovesan:

A Corte Internacional de Justiça, nos termos do art. 92 da Carta é o principal órgão 
judicial das Nações Unidas, composto por quinze juízes. Seu funcionamento é 
disciplinado pelo Estatuto da Corte, que foi anexo à Carta. Dispõe de competência 
contenciosa e consultiva. Contanto, somente os Estados são partes em questões 
perante ela (art. 34 do Estatuto). 278

277  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Op. cit. 2003. p. 551-552.
278 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. p. 185-186.
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Prevê seu art. 93 que todos os membros das Nações Unidas são ipso facto partes no 

Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, e, como dito acima, somente os Estados podem 

ser partes em questões perante a Corte (art. 34), o que acaba por delimitar o seu âmbito de 

atuação. 

O artigo 94 da Carta estabelece que cada membro das Nações Unidas compromete-se 

a conformar-se com a decisão do Tribunal Internacional de Justiça em qualquer caso em que 

for parte, e, se uma das partes em determinado caso deixar de cumprir as obrigações que lhe 

incumbem em virtude de sentença proferida pelo Tribunal, a outra terá direito de recorrer ao 

Conselho de Segurança, que poderá, se o julgar necessário, fazer recomendações ou decidir 

sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença.

A competência do Tribunal abrange todas as questões que as partes lhe submetam, 

bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas em tratados 

e convenções em vigor (art. 36 do Estatuto). Ademais, os Estados partes poderão, em qualquer 

momento, declarar que reconhecem como obrigatória ipso facto e sem acordo especial, em 

relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição do Tribunal em 

todas as controvérsias jurídicas que tenham por objeto: a interpretação de um tratado; 

qualquer questão de direito internacional; a existência de qualquer facto que, se verificado, 

constituiria violação de um compromisso internacional; a natureza ou a extensão da reparação 

devida pela ruptura de um compromisso internacional.

Lembra, também, Rodrigo Meirelles Gaspar Coelho, que no âmbito das Nações 

Unidas existem também dois procedimentos de supervisão e controle de direitos humanos: o 

baseado na Resolução 1503 da ONU, de natureza confidencial e que “permite que qualquer 

pessoa, grupo ou ONG apresentem denúncias sobre violações continuadas dos direitos 

fundamentais em determinado Estado; e outro, de natureza pública, baseado na Resolução 

1.235, que “possibilita a criação de grupos de trabalho ou o envio de representantes especiais 

para investigar a situação dos direitos humanos em certa região”, de responsabilidade da 

Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas.279

 

279 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção Internacional dos Direitos Humanos. A Corte 
Interamericana e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008. p. 48-49.
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Porém, o sistema global peca por raramente condenar os Estados ao cumprimento de 

obrigações jurídicas, pouco estabelecendo sanções para o caso de descumprimento. Sobre esse 

aspecto, pontua Rodrigo Meirelles Gaspar Coelho:

[…] Por vezes, o trabalho desenvolvido pelos órgãos das Nações Unidas limita-se às 
atividades de observar, informar e proferir uma declaração. Em geral, algum 
resultado positivo somente é obtido em razão do constrangimento político e moral 
que determinado Estado, provavelmente, suportará perante a comunidade 
internacional caso resolva não acatar as determinações da organização. Em que pese 
o interesse público geral que fundamenta as iniciativas de proteção dos direitos 
humanos em âmbito global, as Nações Unidas ainda não instituíram órgão 
jurisdicional especializado em verificar infrações a referidos direitos.280

Ocorre que, relativamente ao objeto deste estudo, a responsabilidade internacional do 

Estado brasileiro poderá ser buscada, também e de forma mais eficiente, no sistema regional, 

que funciona no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Ensina Rodrigo Meirelles281 que o sistema interamericano é formado por dois 

procedimentos: um geral, aplicável a todos os membros da OEA, com base nas disposições 

genéricas da Carta da OEA e nas determinações da Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem; e o procedimento estabelecido na Convenção Americana ou Pacto de 

São José da Costa Rica, aplicável somente aos Estado-partes, e que é melhor estruturado.

Os dois sistemas se baseiam no trabalho da Comissão e da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, previstas no art. 33 do Pacto de São José da Costa  Rica (Convenção 

Americana de Direitos Humanos, ratificada em 25/09/1992). O Estado brasileiro reconheceu a 

competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio do Decreto 

Legislativo nº 89/98. 

Segundo o art. 1º do Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a 

Comissão é um órgão da Organização dos Estados Americanos, criado para promover a 

observância e a defesa dos direitos humanos e para servir de órgão consultivo da Organização 

nessa matéria. Suas atribuições estão delineadas no artigo 18 do citado Estatuto, dentre as 

quais se destacam a formulação de recomendações aos Governos; a preparação de estudos e 

280 Ibidem, p. 49.
281 Ibidem, p. 62-63.
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relatórios; atendimento às consultas formuladas pelos Estados-membros; apresentar relatórios 

anuais; fazer observações in loco em um Estado, com a anuência ou a Convite do Governo 

respectivo.

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do sistema 

interamericano, assim definida por Mazuolli:

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por sua vez, é o órgão jurisdicional do 
sistema interamericano, que resolve sobre os casos de violações aos direitos 
humanos perpetradas pelos Estados-partes da OEA que tenham ratificado a 
convenção e aceitado a competência contenciosa da Corte. Trata-se de um tribunal 
com caráter supranacional, capaz de condenar os Estados-partes na Convenção 
Americana por violação de direitos humanos.282

Relevante destacar que o art. 23 do Estatuto estabelece que qualquer pessoa ou grupo 

de pessoas, ou entidade governamental legalmente reconhecida pode apresentar à Comissão 

Interamericana de direitos humanos petições em seu próprio nome ou no de terceiros, sobre 

supostas violações dos direitos humanos reconhecidos, conforme o caso, na Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, na Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, dentre outros 

instrumentos normativos. Assim, diferentemente do sistema global, no regional amplia-se a 

possibilidade de acesso à Justiça Internacional.

Aqui se ressalta o papel do Ministério Público, da Defensoria Pública, da sociedade 

civil organizada, enfim, da comunidade jurídica nacional, a qual caberia provocar a Comissão, 

noticiando a barbárie dos nossos estabelecimentos prisionais pátrios. 

Ressalte-se, que a sociedade civil organizada, mormente por meio de ONGs e 

pastorais carcerárias, tem provocado a comunidade internacional a respeito do descalabro 

reinante no sistema prisional brasileiro, o que culminou com a realização de visitas ao 

território nacional, formulações de relatórios e recomendações por parte dos organismos 

internacionais, conforme comentado alhures, mas urge que esse tipo de comunicação seja 

ainda mais pulverizada, inclusive pelos outros agentes que deveriam garantir tais direitos.

282  MAZUOLLI, Valério de Oliveira. In: GOMES, Luiz Flávio; MAZUOLLI, Valério de Oliveira. Comentários 
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica. 3 ed. São Paulo: RT, 
2010. p. 219.
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Em situações de gravidade e urgência, a Comissão poderá solicitar que o Estado adote 

medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis às pessoas (art. 25 do Estatuto). O art. 28 

do Estatuto enumera os requisitos necessários para que uma petição seja considerada pela 

Comissão. Recebida a petição, será aberto prazo para que o Estado apresente sua resposta, 

podendo as partes serem convidadas a apresentar observações adicionais (art. 29 do Estatuto). 

Interessante mencionar que o artigo 31 do Estatuto da Comissão prevê o requisito do 

esgotamento dos recursos da jurisdição interna, como pressuposto para a admissibilidade da 

petição, prevendo, entretanto, as seguintes exceções à regra: se não existir na legislação 

interna o devido processo legal para a proteção do direito que se quer proteger; se não tenha 

sido permitido ao suposto lesado o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou haja sido 

impedido de esgotá-los ou haja atraso injustificado na decisão sobre os referidos recursos. 

Portanto, conclui-se que, no sistema interamericano,  a regra do esgotamento dos recursos 

internos não é absoluta, o que só vem a facilitar o acesso à justiça internacional.

Admitida uma petição (arts. 36 e seguintes do Estatuto), a Comissão poderá abrir o 

caso, abrindo novo prazo para que os peticionários apresentem suas observações adicionais. 

Se julgar necessário, a Comissão poderá realizar uma investigação in loco no Estado 

investigado, mediante consentimento prévio do Estado em questão. 

Em qualquer etapa do exame de uma petição ou caso, a Comissão poderá iniciar 

procedimento de solução amistosa (art. 40), com a emissão de recomendações ao Estado-

parte, “quanto à adoção de medidas legais e administrativas”, bem como para a promoção de 

“pagamento e indenização às vítimas e seus familiares”.283

Não havendo conciliação, a petição poderá ser arquivada, caso não haja elementos 

necessários para uma decisão, ou não havendo conciliação, a Comissão partirá para uma 

decisão sobre o mérito. Será elaborado um relatório sobre o mérito, o qual será transmitido às 

283 ESTIGARA, Adriana. O dever de adotar políticas públicas em decorrência da atuação do sistema 
interamericano de direitos humanos: uma análise a partir dos casos ‘Maria da Penha’ e ‘Damião Ximenes’. 
In: PIOVESAN, Flávia e IKAWA (COORDENADORAS). Direitos humanos: fundamento, proteção e 
implementação. Curitiba: Juruá, 2009. p. 459-460.
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partes, em que são feitas proposições e recomendações ao Estado respectivo. Em seguida, 

fixar-se-á um prazo para que o Estado informe a respeito das medidas adotadas em 

cumprimento ás recomendações exaradas.

Se a Comissão entender que não foram adotadas as medidas cabíveis por parte do 

Estado reclamado, submeterá o caso à Corte (se o Estado respectivo tiver aceitado a jurisdição 

da Corte). A mesma medida poderá ser feita atendendo a pedido do próprio Estado interessado 

(art. 61 da Convenção).

A Corte interamericana, instituição judiciária autônoma, está sediada em San José da 

Costa Rica, podendo realizar reuniões em qualquer Estado membro da OEA. Suas atribuições, 

estrutura e forma de funcionamento estão fixadas no Estatuto da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos.

Uma vez apresentando um caso à Corte, será aberto prazo às partes interessadas, 

inclusive às supostas vítimas, para que apresentem petições escritas, com argumentos e 

provas. Após a devida tramitação do caso perante a Corte, esgotada a produção de provas e o 

devido processo legal, será proferida uma sentença pela Corte (art. 65, Estatuto da Corte), que 

conterá, dentre outros elementos, os fatos, os fundamentos de direito e a decisão sobre o caso 

e o pronunciamento sobre as reparações devidas. 

O artigo 68, § 1º, do Pacto de São José da Costa Rica determina que os Estados-Partes 

se comprometem a cumprir as decisões da Corte em todo caso em que forem partes. Bem 

coloca Estigara que o descumprimento por parte do Estado gera uma comunicação à 

Assembleia Geral da OEA, a qual poderá determinar a execução de sanções econômicas 

contra o País infrator, no desiderato maior de forçar o Estado a promover políticas públicas de 

defesa dos direitos humanos.284

Seguindo as lições de Mazzuoli, tem-se que, de acordo com o art. 68, ponto 1, da 

Convenção Americana, “as sentenças da Corte têm eficácia imediata na ordem jurídica 

interna, devendo ser cumpridas de plano (sponte sua) pelas autoridades do Estado 

284 ESTIGARA, Adriana. Op. cit. p. 460-461.
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condenado”.285

E se o Estado-parte não cumprir a sentença da Corte, como fazer para garantir o 

cumprimento da obrigação?  No caso brasileiro, Mazzuoli indica a solução:

Caso o Estado não cumpra sponte sua a sentença da Corte, cabe à vítima ou ao 
Ministério Público Federal (com fundamento no art. 109, inciso III, da Constituição 
de 1988...) deflagrar ação judicial a fim de garantir o efetivo cumprimento da 
sentença, uma vez que as mesmas também valem como título executivo no Brasil, 
tendo aplicação imediata, devendo tão somente obedecer aos procedimentos internos 
relativos à execução de sentença desfavorável ao Estado.286

A primeira condenação do Brasil perante a Corte foi no caso conhecido por “Ximenes 

Lopes”, em que o Sr. Damião Ximenes Lopes, doente mental, quando estava internado na 

Casa de Repouso Guararapes, no Ceará, que funcionava dentro do Sistema Único de Saúde, 

sofreu tortura e maus-tratos por parte dos funcionários, levando-o à morte. A Corte condenou 

o Brasil a investigar os responsáveis pela morte, bem como determinou o pagamento de 

indenização à família da vítima. O Brasil, por meio da União (sujeito responsável na ordem 

internacional), cumpriu a sentença e pagou de imediato a indenização.287

Em matéria penitenciária, o caso que se tem notícia de petição formulada à Comissão 

foi o referente às barbáreis noticiadas no presídio Urso Branco, em Rondônia, no qual ocorreu 

a chacina de inúmeros apenados. A petição foi encaminhada à Comissão Interamericana pela 

Comissão de Justiça e Paz (CJP) de Porto Velho e movimento Justiça Global, em 2002, após a 

chacina de vinte e dois apenados, no interior do referido presídio, em janeiro de 2002.  O caso 

foi levado à Corte Interamericana, a qual determinou ao Estado brasileiro a adoção de 

inúmeras medidas visando a garantia da proteção da vida integridade física de todos os 

apenados do referido estabelecimento. 

O fato é que desde 2002 a Corte vem acompanhando esse caso, havendo alguma 

melhoria nas condições do presídio, mas não a solução definitiva. Outro problema que surge 

nesses casos é a dificuldade de fiscalização e efetivação das decisões da Corte Internacional 

285 MAZUOLLI, Valério de Oliveira. In: GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit. 2010. 
p. 345.

286 Ibidem, p. 345.
287 Ibidem, p. 347.
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de Justiça, ponto que merece a devida atenção e estudo por parte dos internacionalistas.

De toda a sorte, urge que ocorra a dinamização dessa responsabilização internacional. 

Afinal, a partir do momento em que houver mobilização perante a Corte Interamericana para 

denúncias de ferimento do princípio da dignidade humana nos presídios, em todo o Brasil, 

talvez, assim, a União assuma, perante a comunidade internacional, a sua responsabilidade no 

cumprimento da Constituição, dos tratados internacionais e da Lei de Execuções Penais, e 

passe a cumprir o seu papel de fiscalizar os presídios brasileiros, cobrando dos Estados 

federados o cumprimento de sua obrigação de promover a execução das penas com respeito à 

dignidade humana, além de fazer a sua parte financiando as ações que forem necessárias para 

tal desiderato.

É chegada a hora do Estado brasileiro responder por suas omissões ao negar aos 

apenados o direito ao cumprimento das penas com dignidade, conforme compromisso 

assumido por meio dos vários tratados e convenções internacionais que ratificou a esse 

respeito.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a legislação nacional e internacional, após a 

Segunda Guerra Mundial, pautou-se pela garantia do princípio da dignidade da pessoa 

humana no cumprimento das penas privativas de liberdade. Entretanto, diante da realidade 

que assola o sistema carcerário do País, tudo parece mera quimera, meros papéis sem 

qualquer efetividade, sendo premente a promoção da responsabilização do Estado, tanto no 

âmbito interno como no internacional, por parte dos agentes responsáveis.

Nada obstante essa possibilidade de responsabilização do Estado, o fato é que é 

plenamente possível que o cumprimento das penas privativas de liberdade respeite, sim, a 

dignidade do indivíduo. Para tanto, basta o comprometimento do Estado e da sociedade.

No capítulo seguinte, serão abordadas as teorias a respeito do fundamento das penas, 

com ênfase em sua função “ressocializadora”, partindo-se para um estudo de caso no qual se 

evidencia a possibilidade de materialização da preservação da dignidade da pessoa humana no 

momento do cumprimento das penas privativas de liberdade.
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6 PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A APAC COMO NOVA PERSPECTIVA NA 

EXECUÇÃO PENAL

Conforme já elucidado, a ideia a respeito do direito de punir do Estado evoluiu com o 

progresso da humanidade. Se nos primórdios reinava a barbárie, a vingança privada, os 

suplícios, após o advento da Segunda Guerra Mundial e suas atrocidades, iniciou-se a 

proliferação do pensamento de que o direito de punir do Estado deve ser exercido sem 

malferir os direitos fundamentais do indivíduo, excetuada a privação de liberdade em si 

mesma, que já representa uma limitação a um direito fundamental.

Com efeito, após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um processo de normatização 

dos direitos humanos, com reflexo nas constituições nacionais, fazendo exsurgir um modelo 

de Justiça Criminal do qual não podem se desvencilhar os regimes que se pautam pelo 

chamado Estado Democrático de Direito. Nos tempos atuais, mais importante do que 

apresentar o fundamento do Direito de Punir do Estado, nada obstante a importância de se 

conhecer as várias teorias a respeito, é compreender que a hodierna política criminal há que se 

pautar pelas balizas dos direitos fundamentais do homem. Sobre o tema, pontua Walter Nunes 

da Silva Júnior, de forma lapidar:

Após idas e vindas sobre o perfil do sistema criminal, juntamente com o movimento 
democrático surgido após a Segunda Guerra Mundial, os fundamentos do direito de 
punir passam a ter uma nova concepção. O direito de punir é defendido como forma 
de defesa social, sendo encarada esta, porém, sob uma visão moderna que, 
comprometida em escoimar o ranço autoritário dos Direitos Penal e Processual 
Penal herdados das Escolas Positiva, neoclássica e neopositivista – incluídas nestas 
as Escolas do Tecnicismo Jurídico e a Alemã –  tem raiz teórica nos princípios 
normativos que enunciam os direitos fundamentais da pessoa humana. É um novo 
modelo de justiça criminal, consentâneo com a nova realidade mundial do pós-
segunda Guerra, que exige o respeito à dignidade da pessoa humana como princípio 
retor da política criminal e, como conseqüência, do exercício do direito de punir.288

Ocorre que, em terras nacionais, o discurso a respeito da política criminal mostra-se, 

em geral, quando se fala em cumprimento das penas privativas de liberdade, consentâneo com 

o respeito à dignidade da pessoa humana, porém a prática é bem diversa, como já foi 

elucidado nos capítulos anteriores.

288 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do 
processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 158.
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Nada obstante, mostra-se possível conciliar o discurso com a prática. Esta pesquisa irá 

abordar um estudo de caso em que tais esferas –  teórica e prática –  se conciliam 

perfeitamente, a partir do chamado “método apaqueano”, conforme se verá nas linhas 

seguintes. Antes, porém, faz-se necessária uma breve análise das teorias a respeito da pena 

privativa de liberdade, com ênfase na chamada teoria “ressocializadora”, passando-se pela 

análise dos diversos sistemas penitenciários que se desenvolveram no mundo, até que chegar 

no estudo do caso prático em referência.

6.1 AS TEORIAS A RESPEITO DOS FUNDAMENTOS DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE

O problema da justificação da pena, de cunho filosófico, é clássico, sendo várias as 

teorias existentes a esse respeito. Afinal, por que punir? Qual o significado de pena enquanto 

sanção penal? A violência de um delito justifica outra violência cometida, como reação 

àquele? É razoável privar o homem de sua qualidade inerente – a liberdade? Há tempos que a 

humanidade busca respostas para tais difíceis questões. Trata-se de discutir a legitimidade das 

penas, tarefa que cabe ao Estado, não podendo este trabalho se esquivar de enfrentar a 

tormentosa questão. Afinal, no dizer de Edmundo Oliveira:

[...] Em cada oportunidade que procura modificar o sistema punitivo, o Estado deve 
assumir sua obrigação primordial de justificar suficientemente a utilização da pena, 
poderoso recurso de coação de que ele dispõe para limitar os direitos individuais 
com o propósito de assegurar a convivência pacífica. Essa legitimação deve ser 
efetuada, do ponto de vista de seus efeitos práticos, tanto frente ao delinquënte, 
individualmente, quanto ante a comunidade jurídica.289

Ademais, até mesmo para se conceituar o que seja pena, como sanção penal, há que se 

adentrar nas elucubrações a respeito das diversas teorias existentes a respeito das penas.

Sobre o tema, Luigi Ferrajoli ensina serem basicamente as seguintes teorias que se 

desenvolveram com o evolver do pensamento humano: as doutrinas “justificacionistas”, que 

buscam objetivos, razões ou funções para as penas, e as abolicionistas, que não reconhecem 

qualquer justificação para o direito penal, almejando a sua eliminação.290 

289 OLIVEIRA, Edmundo. Op. cit. 2002, p. 45.
290 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit, p. 230-231.
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Alerta Ferrajoli que as teorias abolicionistas, desenvolvidas de forma radical por 

Stirner, bem como de forma anárquica no pós-marxismo, pecam por se basearem em um 

“moralismo utopista” e numa “nostalgia regressiva para modelos arcaicos e ´tradicionais´ de 

comunidades sem direito291.”  Ora, a quem interessa voltar a uma “sociedade selvagem”, 

primado da barbárie e da tirania do mais forte sobre o mais fraco?  Assim, sendo verdadeira 

ofensa à razão humana, tais teorias tiveram pouca repercussão no cenário doutrinário.

Já as teorias “justificacionistas”, dividem-se em retributivistas (teorias absolutas) e 

utilitaristas (teorias relativas). Como já se observou alhures, o direito penal partiu da teoria 

absoluta da retribuição, ou seja, da ideia clássica e mística de que a pena era um castigo por 

meio do qual deveria ser expiado o mal – pecado. Foi a teoria predominante nos primórdios e 

durante toda a Idade Média. Ferrajoli conceitua:

[…] São teorias absolutas todas aquelas doutrinas que concebem a pena como um 
fim em si próprio, ou seja, como ‘castigo’, ‘reação’, ‘reparação’ ou, ainda, 
‘retribuição’ do crime, justificada por seu intrínseco valor axiológico, vale dizer, não 
um meio, e tampouco um custo, mas, sim, um dever metajurídico que possui em si 
seu próprio fundamento. São, ao contrário, ‘relativas’ todas as doutrinas utilitaristas, 
que consideram e justificam a pena enquanto meio para a realização do fim utilitário 
da prevenção de futuros delitos.292

As ideias “retributivistas”, defendida por grandes nomes como Kant (ideia de 

retribuição ética) e Hegel (a pena enquanto retribuição jurídica), nada obstante o apelo à 

vingança, voltando-se ao passado, ao clássico talião, nunca foram totalmente esquecidas pelos 

penalistas293. 

No entanto, com o exsurgir da Idade Moderna, eclodiu o pensamento reformista 

iluminista, dando lugar ao aparecimento das “teorias preventivas”  da pena, também 

conhecidas como “relativas”, “utilitárias”  ou “utilitaristas”, que iam de encontro à tese 

retributiva. Fundamentam a pena não no castigo, mas se voltam para o futuro: prevenir o 

cometimento de novos crimes, visando, assim, a sobrevivência da própria sociedade. 

Conferia-se à pena um fim prático: prevenir a prática de crimes com relação a todo o corpo 

social (prevenção geral), por meio da intimidação, ou com relação ao condenado (prevenção 

291 Ibidem, p. 233.
292 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 236.
293 Ibidem, p. 236-237.
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especial), para que ele não voltasse a delinquir.294 

Ferrajoli ensina que as teorias da prevenção geral e especial, em verdade, desdobram-

se em quatro subtipos: 

[...] aa) doutrinas da prevenção especial positiva ou da correção, que conferem à 
pena a função positiva de corrigir o réu; ab) doutrinas da prevenção especial 
negativa ou da incapacitação, que lhe dão a função negativa de eliminar ou, pelo 
menos, neutralizar o réu; ba) doutrinas da prevenção geral positiva ou da integração, 
que lhe atribuem a função positiva de reforçar a finalidade dos cidadãos à ordem 
constituída; bb) doutrinas da prevenção geral negativa ou intimidação, que lhe 
conferem a função de dissuadir os cidadãos por meio do exemplo ou da ameaça que 
a mesma constitui.295

A teoria da prevenção geral negativa, apregoando o “critério da máxima utilidade para 

o maior número de pessoas”  296, teve como defensores, dentre outros, Beccaria (corifeu da 

Escola Clássica) e Feuerbach. Segundo esse último, a pena é uma “coação psicológica”, que 

faz nascer no cidadão o medo de cometer delitos.297 Essa teoria imperou durante o período do 

Iluminismo, mas recebeu fortes críticas, resumidas a uma só: “cada delito já é, pelo só fato de 

existir, uma prova contra a eficácia da prevenção geral” 298.

Já a teoria da prevenção geral positiva ou de integração, apregoada por Winfried 

Hassamer, vê a finalidade da pena não como intimidação, mas como “resultado de eficaz 

atuação da justiça e da consciência que a sociedade passará a ter sobre esta realidade”299. É 

defendida atualmente por penalistas como Günter Jakobs, para quem a pena cumpre uma 

função de “orientação moral” e “educação coletiva” 300.

Segundo Ferrajoli, a maior crítica que se faz às teorias da prevenção geral é a “objeção 

kantiana de que nenhuma pessoa pode ser tratada como meio para um fim que não é seu”. De 

fato, não seria moral pensar o apenado como um objeto a servir de exemplo ou orientação 

moral aos outros.

294 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 121-141.
295 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 245.
296 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 244.
297 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p.123.
298 Claus Roxin apud  BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p.125
299 CORRÊA JUNIOR; ALCEU; SHECAIRA, Sérgio Salomão. Teoria da pena: finalidades, direito positivo, 

jurisprudência e outros estudos de ciência criminal. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2002. p. 132.
300 FERRAJOLI, Luigi. Op.cit. p. 256.
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A teoria da prevenção especial, entretanto, antes de pensar em atuar sobre o 

“inconsciente coletivo”, dirige-se ao condenado com o objetivo de que ele não volte a 

delinquir (objetivo correcional, se possível), ou mesmo eliminá-lo, se ele for considerado 

irrecuperável (o que vem a justificar, para os adeptos dessa teoria, a pena de morte). 

Aponta Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos de Molina, a existência de quatro 

correntes que se inspiraram na teoria da prevenção especial: o correcionalismo, na Espanha, a 

Escola Positiva italiana, a moderna escola ou Escola Sociológica alemã de Von Liszt e o 

chamado “movimento de defesa social”.301

O correcionalismo acredita que o delito representa um estado de desarmonia do 

indivíduo com o corpo social, de modo que a pena deve cumprir a missão de corrigir o 

delinquente, para que ele possa retornar à sociedade.302

A chamada Escola Positiva buscou uma explicação patológica para a criminalidade, 

com destaque para o determinismo biológico de Lombroso, ao traçar as principais 

características do chamado “homem delinquente”, concepção que foi ampliada por Garófalo, 

ao acentuar os aspectos psicológicos do criminoso, e por Ferri, que considerou os fatores 

antropológicos, físicos e sociais do crime. Esse pensar focou suas lentes não mais no delito 

em si, mas no seu autor, como forma de encontrar o “tratamento adequado” à criminalidade.303 

Apregoava que a pena deveria ceder lugar às medidas de segurança.

A escola de Von Liszt parte do pressuposto de que a pena é um “meio a serviço da luta 

contra a criminalidade”, e deve atuar de forma distinta, conforme o tipo de criminoso do qual 

se trate (se ocasional ou habitual incorrigível), de modo que poderá ter desde a função de 

meio de correção, podendo chegar ao total enclausuramento, como forma de defesa e 

segurança da sociedade.304

301 GOMES, Luiz Flávio, MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: parte geral. 2 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009. V. 2. p. 481.

302  Ibidem.  p. 481.
303 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do 

direito penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, Instituto Carioca de 
Criminologia, 2002. p. 38-39.

304 GOMES, Luiz Flávio, MOLINA, Antonio García-Pablos de. Op. cit. p. 482.
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Continuando a análise a respeito das teorias das penas, destaque especial, para os fins 

deste trabalho, merece a escola da nova defesa social e a sua vertente ressocializadora, sendo 

abordada no tópico seguinte.

6.1.1 A Escola da Nova Defesa Social e a Visão Ressocializadora

A teoria da defesa social surgiu em sua versão clássica, abraçada por Filippo 

Gramatica, ao qual fundou em 1945 um Centro de Estudos de Defesa Social. Suas ideias 

básicas eram proteger a sociedade contra o crime e promover a “recuperação”  do infrator, 

chegando a pregar o fim do direito penal, para dar lugar a um direito de defesa social.  

Marc Ancel, com sua “nova defesa social”, foi mais moderado, defendendo o Estado 

de Direito e os direitos individuais, valorizando o estudo das outras ciências humanas 

relativamente ao fenômeno da criminalidade, analisando a personalidade do infrator, mas, 

principalmente, entendendo que a sociedade só é efetivamente defendida se proporcionar ao 

delinquente sua readaptação ao meio social (teoria ressocializadora)305. 

Com efeito, Marc Ancel compreende o infrator como um membro da sociedade, “cuja 

conduta deve ser compreendida e analisada”. Para ele, o “tratamento ressocializador”  deve 

basear-se numa “completa investigação biológica, psicológica e situacional do delinquente, 

cientificamente dirigida”, retratando uma nova atitude diante do infrator, mas, ao mesmo 

tempo, uma ação de defesa da sociedade contra o crime.306

E como que para sintetizar as teorias absolutas e relativas, ganharam espaço as 

chamadas teorias mistas ou ecléticas, que não negam a natureza retributiva da pena, mas 

acreditam que a sua finalidade não é apenas prevenir, mas também outras, como corrigir e 

educar – ressocializar. Segundo Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablo:

De acordo com a doutrina hoje dominante, a pena estatal não se justifica só porque 
seria retribuição ao delito cometido (teorias absolutas) nem só porque seria meio de 
prevenção de futuros delitos (teorias relativas). A pena ‘é’ retribuição proporcional 

305 CORRÊA JUNIOR, ALCEU e SHECAIRA, Sérgio Salomão. Op. cit. p. 142-143. 
306 BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonia García-Pablos de. Direito Penal: introdução e 

princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. (coleção ciências criminais). p. 111.
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ao mal culpável do delito, mas também ‘orienta-se’ à realização de outros ‘fins’de 
prevenção geral, assim como de prevenção especial. Em outras palavras, destina-se à 
prevenção de futuros delitos, bem como à ressocialização do autor.307

A tese “ressocializadora” (inclusive quanto a essa terminologia) é passível de críticas, 

posto que não passaria de um mito impraticável, já seria impossível trazer qualquer 

sociabilidade a pessoas excluídas do ambiente social inerente ao homem livre. Além do que, 

indaga-se quais valores morais o Estado está legitimado a impor ao indivíduo. E mais ainda: 

há quem diga ser incorreto o termo “ressocialização”, porque o homem em si é um ser 

sociável, e não é o fato dele estar cumprindo uma pena privativa de liberdade que lhe retira 

essa qualidade inerente. Ferrajoli critica fortemente o pretenso fim pedagógico ou 

ressocializante das penas:

[...] o fim pedagógico ou ressocializante sustentado por todas estas várias doutrinas 
não é realizável. Uma rica literatura, confortada por uma secular e dolorosa 
experiência, demostrou, com efeito, que não existem penas corretivas que tenham 
caráter terapêutico, e que o cárcere, em particular, é um lugar criminógeno de 
educação e solicitação ao crime. Repressão e educação são, em resumo, 
incompatíveis, como também o são a privação da liberdade e a liberdade em si, que 
da educação constitui a essência e o pressuposto, razão pela qual a única coisa que 
se pode pretender do cárcere é que seja o mínimo possível repressivo e, portanto, o 
menos possível dessocializante e deseducativo. 308

A crítica de Ferrajoli baseia-se na máxima de não se poder “violar o primeiro direito 

de todo e qualquer homem, que é a liberdade de ser ele próprio e permanecer como é”.309 Para 

ele, não se pode tratar o apenado como um “pecador a ser reeducado coercitivamente”, dando 

à pena a função de levá-lo a um “reexame interior” e ao Estado um caráter pedagógico310.

 

Mas, aqui se fez um contraponto: se a pena privativa de liberdade em casos de crimes 

graves ainda é um mal necessário, por que não conferir ao condenado a oportunidade dele se 

reeducar, trabalhar, profissionalizar-se? Entende-se, neste trabalho, que isso não representa 

qualquer ofensa ao condenado, muito pelo contrário, apenas lhe estará sendo oportunizado 

algo que, em muitos casos, nunca tenha tido. Agora, tais oportunidades não podem ser a ele 

impostas, mas sim oferecidas pelo Estado, e é isso que aqui se compreende como cumprir 

uma pena privativa de liberdade com dignidade.

307 GOMES, Luiz Flávio, MOLINA, Antonio García-Pablos de. Op. cit. p. 490.
308 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 253.
309 Ibidem, p. 254.
310  Ibidem, p. 252.
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De toda sorte, Ferrajoli defende um “utilitarismo penal reformado”, ou seja: “a pena 

não serve apenas para prevenir os delitos injustos, mas igualmente, as injustas punições”. Ele 

explica que a pena tutela “não apenas a pessoa do ofendido, mas, do mesmo modo, o 

delinquente contra reações informais, públicas ou privadas”.311 Assim, para Ferrajoli, a 

principal função da pena é afastar a barbárie, a fase de vingança, seja pública ou privada, que 

durante séculos manchou a história das penas pelo mundo. 

Neste trabalho, concorda-se com essas ponderações de Ferrajoli, sem embargo de 

acreditar ser também salutar garantir ao condenado que ele cumpra sua pena com 

oportunidades de trabalho e educação, dentre outros direitos existenciais básicos. Ou seja: não 

se acredita que basta não ser a pena desviante, excessiva ou informal: há um status de 

dignidade mínima que deve a pena promover aos apenados –  eis a visão defendida neste 

trabalho.

Convém lembrar que Ferrajoli contrapõe-se ao chamado “direito penal máximo”, ou 

“movimento da lei e da ordem”, para quem “a reação ao fenômeno da criminalidade tem 

como resposta imediata o acréscimo de medidas repressivas decorrentes de leis penais”.312 

Assim, tal movimento acredita que apenas leis severas poderão conter o fenômeno da 

criminalidade, como ocorre, por exemplo, no chamado “movimento da lei e da ordem” norte-

americano. Sobre o tema, Ferrajoli expõe uma crítica contundente:

[...] A segurança e a liberdade de cada um são, com efeito, ameaçadas não apenas 
pelos delitos, mas também, e frequentemente, em medida ainda maior, pelas penas 
despóticas e excessivas, pelas prisões e pelos processos sumários, pelos controles 
arbitrários e invasivos de polícia, vale dizer, por aquele conjunto de intervenções que 
se denomina “justiça penal”, e que talvez, na história da humanidade, tenha causado 
mais dores e injustiças do que todos os delitos cometidos. 313

Ferrajoli descrê de tal forma da legitimidade e da eficiência da pena privativa de 

liberdade que chega a pregar a sua abolição, a longa prazo, e uma drástica redução na sua 

duração (cada pena privativa de liberdade não poderia exceder o prazo de dez anos), a curto 

311 Ibidem, p. 309.
312 CORRÊA JUNIOR, ALCEU e SHECAIRA, Sérgio Salomão, Op.cit. p. 141.
313 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 319.
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prazo.314

Nesse particular, este trabalho não compartilha da supracitada tese de Ferrajoli. 

Existem delitos de gravidade tamanha que não há como pensar noutra alternativa senão a 

segregação temporária do infrator do convívio social. Basta pensar em casos de crimes 

violentos, como os sexuais, os homicídios, latrocínios, sequestro, dentre outros, além dos 

graves crimes cometidos, por exemplo, contra o patrimônio público, o tráfico de 

entorpecentes, com ênfase no necessário combate ao crime organizado (a 

macrocriminalidade). 

Do contrário, aqui não se defende um garantismo extremo, como pensa Ferrajoli, mas, 

ao lado da rigorosa repressão aos crimes cuja gravidade mereçam a tutela do Direito Penal, a 

preservação e a promoção da dignidade humana aos condenados a penas privativas de 

liberdade, seja qual for o delito cometido, num modelo democrático que se pode denominar 

de direito penal mínimo, bem definido pelo douto Guilherme de Souza Nucci:

Trata-se de modelo normativo de direito, que obedece a estrita legalidade, típico do 
Estado Democrático de Direito, voltado a minimizar a violência e maximizar a 
liberdade, impondo limites à função punitiva do Estado. Busca representar o 
equilíbrio entre os modelos do abolicionismo e o direito penal máximo. 315

Ora, o movimento do direito penal máximo implica, necessariamente, num aumento 

gigantesco da população carcerária, o que finda por malferir o princípio da dignidade da 

pessoa humana, como é constatado na prática das penitenciárias brasileiras, em que chega a 

faltar lugar para os apenados dormirem, dentre outras mazelas.

Dado que a liberdade é o bem supremo do homem, o direito penal é realmente a 

ultima ratio, devendo a pena privativa de liberdade ser utilizada apenas quando se está diante 

de ofensa aos bens jurídicos mais relevantes da sociedade, como, por exemplo, a vida, a 

dignidade sexual, a não violência, dentre outros, ou seja, apenas deve ser utilizada quando a 

resposta dada por outros ramos do direito, como o civil, não for suficiente para alcançar o 

desiderato da almejada pacificação social.

314  Ibidem, p. 380-381.
315 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. p. 382.
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Claus Roxin leciona que bens jurídicos podem ser definidos como “circunstâncias 

reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida segura e livre, que garanta todos os 

direitos humanos e civis de cada um na sociedade ou para o funcionamento de um sistema 

estatal que se baseia nesses objetivos” 316.

Roxin entende que a finalidade do Direito Penal não deve ser apenas “evitar uma 

diminuição da vigência da norma” 317, mas “garantir a seus cidadãos uma existência pacífica, 

livre e socialmente segura, sempre e quando estas metas não possam ser alcançadas com 

outras medidas político-sociais que afetem em menor medida a liberdade dos cidadãos” 318. E 

esse é justamente o pensamento compartilhado por este trabalho. 

Sempre em meio a críticas constantes, outras teorias a respeito da fundamentação das 

penas surgiram e ainda surgem, não havendo como serem todas abarcadas no âmbito deste 

trabalho.  No item seguinte, será abordada a teoria da pena adotada pelo ordenamento jurídico 

pátrio, enfatizando suas principais características.

6.1.2 A Teoria da Pena adotada no Ordenamento Pátrio

Em meio às várias teorias a respeito das penas, o Brasil tomou uma posição bem 

definida em sua Lei de Execução Penal (LEP), a qual, indubitavelmente, “adotou os 

postulados da Nova Defesa Social, aliando a esta a prevenção criminal e a humanização da 

execução da pena”.319 Com efeito, o item 14 da Exposição de Motivos da Lei de Execução 

Penal pátria (Exposição de Motivos nº. 213, de 09 de maio de 1983)320, declarou:

Sem questionar profundamente a grande temática das finalidades de pena, curva-se o 
Projeto, na esteira das concepções menos sujeitas à polêmica doutrinária, ao 
princípio de que as penas e medidas de segurança devem realizar a proteção dos 
bens jurídicos e a reincorporação do autor à comunidade.

316 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Org e trad. André Luís 
Callegari, Nereu José Giacomolli. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p 18-19.

317 Ibidem, p. 33.
318 Ibidem, p. 16-17.
319 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei nº. 7.210, de 10-07-84. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 1992. p. 39.
320 O Projeto da Lei de Execução Pátria contou com a colaboração valiosa de professores como Francisco de 

Assis Toledo, René Ariel Dotti, Miguel Reale Júnior, Rogério Lauria Tucci, dentre outros.



160

No mesmo sentido, o artigo 1º da LEP afirma que “a execução penal tem por objetivo 

efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado”.

De fato, a referida lei é inspirada na concepção moderna da pena, que deve punir o 

condenado e ser executada no sentido de prevenir o crime, porém tendo em vista o seu retorno 

ao seio social, por meio da assistência material, saúde, jurídica, social, educacional e 

religiosa, com nítida reverência à teoria ressocializadora de Marc Ancel. Com efeito, afirma o 

item 21 da referida Exposição de Motivos: 

O Projeto torna obrigatória a extensão, a toda a comunidade carcerária, de direitos 
sociais, econômicos e culturais de que ora se beneficia uma restrita percentagem da 
população penitenciária, tais como a segurança social, saúde, trabalho remunerado 
sob o regime previdenciário, ensino e desportos.

Outrossim, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica), de 1969, ratificada pelo Brasil em 25/09/1992, adota também a teoria ressocializadora, 

pois expressamente estabelece em seu art. 5º, ponto 6, que as “penas privativas de liberdade 

devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.”

E o artigo 59 do Código Penal brasileiro caracteriza a pena com essa dupla função: 

retribuição e prevenção. Com efeito, dispõe seu texto que o juiz estabelecerá a sanção penal 

conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Para Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos de Molina, a fórmula tripartida e 

dialética de Roxin é adequada ao ordenamento pátrio, posto que, quando da cominação legal 

abstrata, pelo legislador, a pena tem finalidade preventiva geral; na fase da aplicação judicial, 

também tem finalidade preventiva geral (confirma a seriedade da ameaça abstrata), repressiva 

e preventiva especial (adota institutos ressocializadores como penas substitutivas) e, 

finalmente, na fase da execução, adota a finalidade da prevenção especial positiva (propiciar 

condições para a ressocialização), muito embora, na prática, esteja bem longe disso. 321

Ademais, o sistema de execução pátrio tem em mira observar premissas 
321 GOMES, Luiz Flávio, MOLINA, Antonio García-Pablos de. Op. cit. p. 504.
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constitucionais básicas, quais sejam: “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante” (art. 5º, inciso III); “não haverá penas: (...) cruéis” (art. 5º, XLVII, 

“e”); “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”  (art. 5º, XLIX). 

Outrossim, há que atender às “Regras Mínimas para Tratamento dos Presos”, editadas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e ratificadas pelo Brasil, que impedem o aumento dos 

sofrimentos ao condenado, além da própria privação de sua liberdade. Afinal, a execução da 

pena não pode atingir nenhum outro direito que não foi objeto da sentença condenatória.

Nada obstante, a realidade carcerária pátria é deveras diferente do que foi preconizado 

pelos idealizadores da Lei de Execução Penal brasileira. Nesse passo, doutrinadores como 

Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos de Molina chegam a defender a 

inconstitucionalidade da pena de prisão atualmente no Brasil, a saber:

[...] a pena de prisão no Brasil, na atualidade, está muito longe de cumprir sua 
missão (ou finalidade) ressocializadora. Aliás, não tem cumprido bem nem sequer a 
função inocuizadora (isolamento), visto que, com freqüência, há multiplicidade de 
fugas no nosso sistema. A pena de prisão no nosso país hoje é cumprida de maneira 
totalmente inconstitucional (é desumana, cruel, injusta, torturante e degradante). Os 
presídios não apresentam sequer condições mínimas para ressocializar qualquer 
pessoa. Aliás, muitas vezes nem sequer para abrigar o preso. Ao contrário, nossas 
prisões dessocializam, produzindo efeitos devastadores na personalidade da pessoa. 
Presídios superlotados, vida sub-humana etc. Essa é a nossa terrível realidade. Pouco 
ou nada é feito para se cumprir o disposto no art. 1º da LEP (implantação de 
condições propícias à integração social do preso). 322 

Entretanto, ainda que se diga estar a pena de prisão falida no Brasil, e que não há 

esperança para a ressocialização do apenado, já que nada disso parece funcionar na prática, há 

que se trabalhar com o dado de que até o presente momento a humanidade não conseguiu se 

desvencilhar da pena de prisão, tida ainda como fundamental à harmônica convivência social 

em muitos casos, em que há graves ofensas aos bens jurídicos mais caros à sociedade, tais 

como a vida, a integridade física, a integridade sexual, dentre outros.

Se ainda não há alternativa à prisão, ao menos para os crimes considerados graves, não 

toleráveis, em grau máximo, para a sociedade, tem-se que torná-la minimamente humana. E 

isso o sistema penitenciário pátrio, em geral, está deveras longe de galgar, com exceção de 

sistemas inovadores como a APAC, melhor comentada a seguir, o que vem a demonstrar que é 

322 Ibidem, p. 505.
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possível, sim, cumprir uma pena privativa de liberdade com dignidade. 

6.2 OS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS

Quando se estuda as penas privativas de liberdade, há que se deter sobre os vários 

sistemas penitenciários que se desenvolveram tendo por fim estabelecer a forma de seu 

cumprimento.

Relativamente aos sistemas penitenciários, ensina Edmundo Oliveira que o sistema 

Pensilvânico foi implementado na Eastern Penirenciary, na Philadelphia, “inspirada na 

Penitenciária Panapticon idealizada por Jeremias Bentham, na Inglaterra323.”  Sua base era o 

confinamento solitário (solitary confinement), em que o réu era colocado em uma espécie de 

cela, em isolamento absoluto. Não havia comunicação com ninguém; só o carcereiro o via, 

uma vez ao dia, ao levar-lhe a refeição.324 

Tal sistema foi nitidamente influenciado pelo direito canônico, acreditando que só com 

o isolamento, a meditação e a oração poderia haver a reabilitação. O regime celular foi 

severamente criticado, pois o silêncio e isolamento absolutos não passam, também, de 

castigos cruéis, capazes de levar o mais sano dos homens à loucura.

Em oposição ao sistema supracitado, surgiu em Auburn, estado de Nova York, em 

1818, o denominado “Sistema Auburniano”, que consistia num regime de comunidade 

durante o dia, a fim de realizar trabalhos obrigatórios, no mais absoluto silêncio e isolamento 

noturno.325 No entanto, como bem coloca Cezar Roberto Bitencourt, esse modelo também foi 

severamente criticado, pois, afinal: “o sistema auburniano não tinha uma orientação definida 

para a reforma do delinquente, predominando a preocupação de conseguir a obediência do 

recluso, a manutenção da segurança no centro penal e a finalidade utilitária consistente na 

exploração de mão-de-obra carcerária” 326. 

Como contraponto aos citados sistemas, surgiu o Sistema de Montesinos, criado em 

323  OLIVEIRA, Edmundo. O futuro alternativo das prisões. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 51.
324 FUNES, Mariano Ruiz. Op.. cit., p. 157-158.
325 Ibidem, p. 159.
326 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p.71.
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Valência, na Espanha, em 1835, por Manuel Montesinos e Molina, cujas maiores 

características foram: o trabalho remunerado do preso; antecedeu a chamada “prisão aberta”, 

posto que o Presídio de Valência não possuía “ferrolhos” e os guardas em sua maioria eram 

“pessoas idosas”, sendo o apenado um corresponsável pela segurança do estabelecimento, 

introduziu o sistema de liberdade condicional, dentre outros aspectos.327

No decurso do século XIX, a pena privativa de liberdade abandonou o sistema celular 

e o auburniano, para adotar o sistema progressivo, criado inicialmente na Inglaterra, em 1840, 

com o chamado “Mark System”, o qual “estabeleceu uma forma de indeterminação da pena, 

que era medida em razão do trabalho, da boa conduta do condenado e levando em conta a 

gravidade do delito praticado”  328. Com base nesses fatores, eram atribuídos “marcas ou 

vales”, que culminavam com a colocação do apenado em liberdade. Em 1854, foi criado o 

Sistema Progressivo Irlandês, por Walter Croftnon, o qual introduziu uma etapa intermediária 

entre a prisão e o livramento condicional – o trabalho externo.329

O Sistema Progressivo foi acolhido por inúmeros sistemas penitenciários em todo o 

mundo, inclusive pelo Brasil, tendo como último período a liberdade condicional, a anteceder 

o período em que o condenado alcançaria a liberdade definitiva, como que para lhe preparar 

esse momento crucial. Ele tem por finalidade:

(...) distribuir o tempo de duração da condenação em períodos, ampliando-se em 
cada um os privilégios que o recluso pode desfrutar de acordo com sua boa conduta 
e o aproveitamento demonstrado do tratamento reformador. Outro aspecto 
importante é o fato de possibilitar ao recluso reincorporar-se à sociedade antes do 
término da condenação. 330

No entanto, embora o sistema progressivo tenha imperado, é alvo também de inúmeras 

críticas, sendo a maior a que aponta que tal sistema não deixa de partir de um conceito 

retributivo. Afinal, preconiza que o condenado alcance sua readaptação progressivamente, 

condicionando-a à prévia manifestação de bom comportamento, que, no entanto, no mais das 

vezes, só é aparente,331 uma vez que os sistemas penitenciários tradicionais não avaliam de 

fato o mérito do condenado, à guisa de avaliar suas reais condições de progresso para um 

327 Ibidem, p. 55.
328 OLIVEIRA, Edmundo. Op. cit. p.. 52-53.
329 Ibidem, p. 53.
330 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 83.
331 Ibidem, p. 99.
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regime menos rígido.

De qualquer forma, o sistema progressivo mostrou-se como o mais consentâneo com o 

moderno pensar acerca dos direitos humanos, embora ainda haja muito a ser discutido. A 

prisão está em crise. Eis uma verdade inexorável. Mas ainda continua sendo um “mal 

necessário”. Se a sua existência é uma “sina” para a humanidade, que ao menos seja cercada 

das mínimas garantias de dignidade humana. 

Hodiernamente, eclodem também métodos alternativos que buscam se diferenciar do 

sistema tradicional, de modo a efetivar os preceitos das normas nacionais e internacionais a 

respeito do cumprimento das penas. É o que ocorre, por exemplo, com a metodologia da 

APAC, que, diante da relevância, será estudada no tópico seguinte.

6.3 ESTUDO DE CASO: A APAC E A MATERIALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO CUMPRIMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS 

DE LIBERDADE

6.3.1 A metodologia do sistema da APAC

Convém tecer alguns comentários sobre um diferenciado método de execução penal, o 

sistema da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), idealizado pelo 

advogado Mário Ottoboni em 1972, em São José dos Campos/SP, a partir de sua experiência 

na Pastoral Penitenciária no Presídio de Humaiatá, em que trabalhava com um grupo que se 

denominava que se denominava “Amando o Próximo, Amarás a Cristo” (APAC).

O método da APAC se desenvolveu, sobretudo no Estado de Minas Gerais332, 

funcionando atualmente em mais de 100 (cem) unidades no território nacional, tendo grande 

repercussão também no exterior, havendo a implementação de APACs na Argentina, Equador, 

Peru, Bolívia, Chile, Coréia do Sul, Cingapura, Rússia, País de Gales, Austrália, Inglaterra, 

Holanda, Bulgária, Porto Rico, dentre outras em fase de implementação.333

332 Em Minas Gerais atualmente existem APACSs em funcionamento, ou em implementação, em 88 Comarcas, 
Fonte: <http://www.tjmg.jus.br/presidencia/programanovosrumos/apacs_em_minas.pdf>. Acesso em: 20 jul. 
2011.

333 OTTOBONI, Mário. Ninguém é irrecuperável: APAC, a revolução do sistema penitenciário. São Paulo: 
Cidade Nova, 1997, p. 63-64.

http://www.tjmg.jus.br/presidencia/programanovosrumos/apacs_em_minas.pdf
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No ano de 1974 a equipe que constituía a citada Pastoral Penitenciária entendeu ser 

imprescindível ao bom desenvolvimento dos trabalhos a criação de uma entidade jurídica 

(APAC), sem fins lucrativos, objetivando auxiliar a justiça na execução da pena, a partir da 

“recuperação”  do preso, da proteção à sociedade e do socorro às vítimas, aplicando uma 

metodologia própria e diferenciada. Assim, a primeira unidade da APAC foi instalada em São 

José dos Campos/SP. 

Entretanto, foi em Minas Gerais que o método “apaqueano”  se expandiu e obteve 

sucesso, sendo fundamental o apoio recebido em dezembro de 2001 pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais ao lançar o projeto Novos Rumos na Execução Penal,  com o 

objetivo de incentivar a expansão da APAC em várias comarcas (atualmente em trinta e uma), 

diante da constatação do sucesso obtido na APAC de Itaúna/MG, que foi a primeira unidade 

do Estado, fundada em 1986.

Dezenas  de  unidades  da  APAC são mantidas  por  convênio  pelo  Estado  de  Minas 

Gerais,  custando  aos  cofres  mineiros  1/3  (um terço)  do  valor  que  seria  despendido  para 

manutenção do preso no sistema comum. Ademais,  estima-se que a  reincidência entre  os 

egressos da APAC dá-se em torno de 15% (quinze por cento) enquanto que os oriundos do 

sistema comum alcançam o percentual de 70% (setenta por cento).334

A APAC é uma organização não-governamental, uma entidade civil de direito privado, 

possuindo um estatuto padrão em cada cidade onde de instala, atuando como órgão auxiliar da 

Justiça, na execução da pena. Segundo Ottoboni, tem a “finalidade de desenvolver, no 

presídio, uma atividade relacionada com a recuperação do preso, suprindo a deficiência do 

Estado. 335

A aplicação do método APAC é fomentada através da participação da Fraternidade 

Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), entidade reconhecida como de utilidade 

pública, que congrega todas as APACs do país, promovendo congressos, cursos, seminários e 

atividades afins com o objetivo de manter a unidade no desempenho da metodologia. Registra 

Ottoboni que a FBAC “é filiada à Prision Fellowship Internacinal, órgão consultivo da ONU 
334  In: http://www.tjmg.jus.br/presidencia/programanovosrumos. Acesso em 30 jan. 2012.
335 OTTOBONI, Mário. Ninguém é irrecuperável: APAC, a revolução do sistema penitenciário. São Paulo: 

Cidade Nova, 1997, p. 47.

http://www.tjmg.jus.br/presidencia/programanovosrumos
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para assuntos penitenciários”, com sede nos Estados Unidos.336

O método denominado “apaqueano”  se dispõe a cumprir os ditames da Lei de 

Execução Penal Pátria, obedecendo ao sistema progressivo, com o diferencial da valorização 

do ser humano, enfatizando o mérito do condenado, de modo a materializar o princípio da 

dignidade da pessoa humana no momento do cumprimento das penas. 

Sua finalidade é “recuperar os presos e proteger a sociedade”, e, sua filosofia, “matar” 

o criminoso e salvar o homem, promovendo o resgate da dignidade perdida, sendo seu 

princípio fundamental “o preso ajudando o preso”.337 

A chamada “metodologia apaqueana” busca resgatar o indivíduo da criminalidade para 

o convívio social em liberdade, mediante assistência individualizada, através do qual lhe é 

oferecida a oportunidade de recuperar a autoestima, a dignidade e a cidadania, por meio da 

oferta de trabalho, profissionalização, educação, saúde, assistência à saúde e jurídica, 

buscando fortalecer os laços entre o condenado e sua família. Nesse sistema, o apenado é 

denominado de “recuperando”, sendo uma de suas principais características a participação da 

comunidade por meio do auxílio de voluntários. Sobre a valorização humana promovida pela 

APAC, explica Ottoboni:

A valorização humana é fundamental na proposta da APAC: evitar a ociosidade a 
todo custo; dar atribuições ao recuperando de acordo com a sua aptidão – caso ele 
não saiba fazer nada, ensinar-lhe trabalhos artesanais; ajudá-lo a reciclar os próprios 
valores e a melhorar a auto-imagem; promover o encontro do recuperando consigo 
mesmo, para que ocorra a grande descoberta de todo seu potencial disponível e ele 
supere as naturais vicissitudes da vida, especialmente do momento difícil enfrentado 
com o confinamento.338

Outra característica do método, à semelhança do Sistema de Montesinos, é a ausência 

de policiamento, agentes penitenciários e maus-tratos. No lugar da força policial, tem-se a 

presença dos voluntários, que gerenciam o estabelecimento, fiscalizando para que tudo se 

efetive conforme previsto na Lei e na Constituição. A ausência de policiamento ocorre apenas 

quando a entidade já está devidamente consolidada com a aplicação da referida metodologia.

336 Ibidem, p. 39-40.
337 Ibidem, p. 63-64.
338 Ibidem, p. 37.



167

 Nesse sistema, os regimes de cumprimento de pena (fechado, semiaberto e aberto) são 

rigorosamente separados, e os “recuperandos”  do regime aberto ou semiaberto controlam a 

entrada de visitantes com a posse das chaves dos portões. As escoltas, quando necessárias, são 

realizadas por voluntários. E, apesar disso, o índice de fugas nas APACs tem se mostrado 

inferior ao do sistema comum. Relata Ottoboni que o índice de reincidência na APAC de São 

José dos Campos é de cinco por cento, enquanto no Brasil, no sistema comum, é de oitenta e 

seis por cento, sendo a média mundial setenta por cento.339

A APAC é mantida por meio de contribuições de seus sócios, promoções sociais, 

doações, parcerias e convênios com o poder público, instituições educacionais, fundações, 

institutos e organizações não-governamentais.

Destaca-se, também, na APAC a rígida disciplina. Com efeito, diariamente, os 

apenados são submetidos a um quadro de avaliação disciplinar, que leva em conta fatores 

como organização e limpeza das celas, bom desempenho nas atividades desenvolvidas nas 

oficinas e participação nas ações oferecidas por voluntários e outras organizações.

O chamado método “apaqueano”  é baseado em doze elementos fundamentais: a 

participação da comunidade, a ajuda mútua entre os “recuperandos”, o trabalho, a religião, a 

assistência jurídica, a assistência à saúde, a valorização humana, a família, o voluntário e o 

curso para sua formação, o Centro de Reintegração Social (CRS), o mérito e a jornada de 

libertação com Cristo. 340  Sobre tais elementos, convém tecer os comentários a seguir.

Primeiramente, a APAC parte do pressuposto da imprescindibilidade da participação 

da comunidade no momento da execução da pena, uma vez que “o Estado já se revelou 

incapaz de cumprir a função essencial da pena, que é exatamente a de preparar o condenado 

para retornar ao convívio da sociedade”.341 Para tanto, faz-se fundamental a seleção de 

voluntários e a realização de curso de formação para que conheçam e apliquem o método, 

lembrando que o trabalho apaqueano é baseado na gratuidade, sendo que a remuneração deve 

existir apenas para aqueles destacados para trabalhar no setor da administração.342  Cada 

apenado é contemplando com um “casal de padrinhos”  voluntários, que irão gratuitamente 

339  Ibidem, p. 65.
340 Ibidem, p. 57-61.
341 OTTOBONI, Mário. Vamos matar o criminoso? Método APAC. São Paulo: Paulinas, 2001, p.. 64.
342 Ibidem, p. 89-92.
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acompanhar de perto todo o processo de execução de sua pena.

O elemento da ajuda mútua entre os recuperandos visa a neles desenvolver o 

sentimento de solidariedade. Nesse ponto cabe destacar a existência do Conselho de 

Sinceridade e Solidariedade (CSS), órgão auxiliar da administração, formado por um 

presidente, escolhido pela diretoria da APAC, sendo os demais membros indicados pelo 

presidente, dentre a população prisional. Apesar de não possuir poder decisão, o CSS colabora 

nas atividades, manifestando-se nas questões relativas à disciplina, distribuição de tarefas, 

realização de reformas, dentre outros aspectos.343 

A valorização humana na APAC é também conquistada a partir da promoção do 

trabalho e da educação, lembrando que no Brasil a população prisional é composta, em média, 

de 75% (setenta e cinco por cento) de analfabetos e semianalfabetos.344

E aqui se registre que a APAC tem o mérito de cumprir estritamente o que determinam 

o Código Penal pátrio e LEP a respeito da forma como deve ser efetivado o trabalho, de modo 

diferenciado em cada um dos regimes, ao contrário do que acontece no sistema tradicional. 

Com efeito, a APAC começa a inserir o recuperando no trabalho já no regime fechado, 

com o diferencial de que nesse momento recomenda a realização de trabalhos de 

“laboterapia” (artesanato), visando a comercialização dos produtos, contribuindo, assim, para 

a melhoria da autoestima do apenado. Paralelamente, são desenvolvidas habilidades diferentes 

como as de cabeleireiro, auxiliar de enfermagem, monitor de alfabetização; a realização de 

cursos como de eletricista, encanador, dentre outros, visando à qualificação de uma mão-de-

obra a ser utilizada no próprio estabelecimento prisional.345

Já o regime semiaberto, é encarado como o momento em que o apenado deverá 

apresentar uma profissão definida, se já não a possui. Assim, de acordo com os princípios da 

LEP, a APAC encaminha o recuperando para a realização de cursos profissionalizantes, 

podendo até conseguir bolsas de estudos para formar mão-de-obra especializada em 

estabelecimentos da cidade, como sapataria, padaria, oficina mecânica, alfaiataria, dentre 

343 Ibidem. p. 68-69.
344 Ibidem. p. 24.
345  Ibidem. p. 70-74.
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outros, tudo mediante autorização do juiz competente.346 O recuperando se profissionaliza 

durante o dia, e se recolhe à noite no estabelecimento prisional.

O regime aberto parte do pressuposto de que o apenado já possui uma profissão 

definida, sendo que o apenado que pretende desfrutar dos benefícios desse regime deverá 

apresentar uma proposta de trabalho compatível com sua especialidade e ter revelado no 

regime semiaberto mérito e plenas condições para o retorno ao convívio social.347 Aqui se está 

diante da evidência de como o sistema progressivo pode ser eficiente e trazer bons frutos à 

sociedade, se devidamente administrado, como faz a APAC.

Ora, no sistema tradicional, na prática, o apenado passa de um regime para o outro 

praticamente quando atinge o tempo de pena necessário para tanto, mediante a assinatura de 

um atestado de “bom comportamento” emitido pela direção do presídio, sem que se saiba qual 

foi o fundamento para que se tenha chegado a essa conclusão. Não há qualquer controle sobre 

o trabalho externo que deveria estar sendo realizado pelo preso. O resultado é que os 

apenados ganham a liberdade sem apresentarem o menor mérito para tanto e voltam a 

delinqüir, no mais das vezes, fazendo com que se apregoe que o sistema progressivo está 

falido. Na verdade, o que está falida é a forma como se tem administrado os presídios 

tradicionais pátrios. 

Sobre o referido fracasso do sistema progressivo que assola os tradicionais 

estabelecimentos prisionais pátrios, pontificou o relatório da organização internacional de 

defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch, publicado em 1998, após a realização de 

visitas a vários estabelecimentos prisionais nacionais:

O fracasso da progressão da pena tem várias causas, inclusive a falta de assistência 
jurídica, a escassez de juízes para processar seus casos e o pequeno número de 
estabelecimentos de regimes aberto ou semiaberto. Mas manter presos que se 
qualificam para a progressão das penas em prisões de regime fechado não apenas 
contribui com a superlotação como também deixa os presos frustrados e irritados, 
resultando em rebeliões freqüentes. Tais presos foram “literalmente esquecidos” pelo 
sistema judiciário, como observou um membro da CPI dos sistema prisional de São 
Paulo; o sentimento de injustiça e abandono é óbvio para qualquer visitante.348

Registre-se que, para o método “apaqueano” o trabalho é mais um dos elementos, pois 
346  Ibidem. p. 75-76.
347  Ibidem. p. 76.
348 Relatório O Brasil Atrás das Grades: Uma análise do Sistema Penitenciário. Site da Human Rigths Watch. 

Disponível em www.hrw.org/portuguese. Acesso em 29 jul. 2008.

http://www.hrw.org/portuguese
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a simples oferta de trabalho, esquecendo-se dos demais elementos estruturais do método, não 

é suficiente para promover a esperada “ressocialização” ou “recuperação” do apenado.

A APAC também parte do elemento da religião, não impondo credos, mas fazendo 

com que o recuperando reflita sobre os seus atos, desenvolvendo sua experiência própria com 

a espiritualidade.

Ainda, em muitos casos, a APAC, se assim for desejado, promove encontros entre 

vítima e apenado, na busca pelo diálogo entre ambos, num típico trabalho da chamada “justiça 

restaurativa”349, o que pode ser fundamental para o recomeço de ambas as vidas, a partir do 

reconhecimento do erro cometido pelo agressor e entendimento entre as partes envolvidas 

(agressor, vítima, familiares....) sobre as causas e consequências do delito.350

Sobre o tema “justiça restaurativa”, bem coloca Howard Zehr351 que no processo penal 

tradicional a vítima continua sendo, via de regra, mera “nota de rodapé”. Ela sofre um dano, 

mas não lhe é dada a oportunidade de “encerrar a experiência”. A vítima apenas interessa ao 

processo na qualidade de testemunha, de modo que o processo judicial e a sua rudeza acabam 

por gerar um segundo processo de “vitimização”, sendo-lhe negado o poder de participar do 

processo de justiça, daí porque iniciativas como a da APAC mostram-se relevantes, para que a 

vítima, se assim desejar, seja ouvida, sendo-lhe prestado o devido apoio e assistência, 

conferindo-se a oportunidade de dialogar com o ofensor. Esse, por seu turno, poderá refletir 

sobre seu ato e conseqüências, inclusive sobre a possibilidade de reparar o dano causado à 

vítima, se possível for.

349  “Justiça restaurativa”  é aquela baseada num “processo restaurativo”, assim compreendido: “Processo 
restaurativo significa qualquer processo onde a vítima e o infrator e, se apropriado, quaisquer outros 
indivíduos ou membros da comunidade afetados por um crime, participem conjunta e ativamente na 
resolução dos problemas decorrentes do crime, em geral com a ajuda de um facilitador. O processo 
restaurativo pode incluir a mediação, conciliação, e transação penal." (Normas e princípios das Nações 
Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Princípios Básicos do uso de Programas de Justiça 

Restaurativa em Matéria Criminal. In: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf. Acesso em 31 jan. 
2012.)

350  ACHUTTI, Daniel. Modelos Contemporâneos de Justiça Criminal. Justiça terapêutica, instantânea, 
restaurativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 71-77.

351   ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. Trad. Tônia Van  Acker. São 
Paulo: Palas  Athena, 2008. p. 30-31.

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/projects/UN_Standards_and_Norms_CPCJ_-_Portuguese1.pdf
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A partir da constatação de que a falta de assistência jurídica é um dos fatores que 

trazem maior angústia ao preso, a APAC privilegia essa componente, contando inclusive com 

o trabalho de advogados voluntários para esse mister. Do mesmo modo, privilegia a 

assistência à saúde, de preferência trabalhando com a instalação de equipes de médicos, 

enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, dentistas, dentre outros, dentro do próprio 

estabelecimento prisional, seja por meio do trabalho voluntário ou mediante a realização de 

convênios, evitando gastos com escoltas.

O elemento “valorização humana” busca resgatar a dignidade do apenado, mormente 

promovendo a aproximação com a sua família.  Para Mário Ottoboni e Valdeci Antonio 

Ferreira, “o método APAC consiste em colocar em primeiro lugar o ser humano, e, nesse 

sentido, todo o trabalho deve ser voltado de modo a reformular a autoimagem da pessoa que 

errou. Chamar os presos pelo nome, conhecer suas histórias, interessar-se por suas vidas...”352

O Centro de Reintegração Social (CRS) constitui-se em dois pavilhões, sendo um 

destinado ao regime semiaberto e outro ao aberto, devidamente separados, mas cumpridos nos 

exatos termos determinados pela LEP. O ponto positivo é possibilitar ao apenado o 

cumprimento de sua pena próximo ao seu núcleo familiar, tendo em vista que a APAC 

apregoa a descentralização do sistema penitenciário, justamente para fortalecer esse vínculo.

A descentralização mostra-se fundamental para o sucesso do método apaqueano, pois 

parte do pressuposto de que o preso deve cumprir sua pena em estabelecimento de pequeno 

porte, próximo a sua família, facilitando o contanto e a integração, facilitando os elos afetivos, 

evitando os males da superlotação (que gera formação de quadrilhas, entrada de drogas, 

indisciplina, violência e corrupção), aumentando a segurança e o controle da população 

prisional.353 A proximidade da família reascende no preso a vontade de voltar à sociedade, 

longe da criminalidade. 

Quanto ao elemento mérito, a APAC prima pela efetividade do sistema progressivo 

adotado pela legislação pátria, aferindo com seriedade todas as atividades desenvolvidas pelo 

recuperando na prisão, para só assim possibilitar sua válida condução a regime menos 

352 OTTOBONI, Mario, FERREIRA, Valdeci Antonio. Parceiros da ressureição: jornada da libertação com 
Cristo e curso intensivo de conhecimento e aperfeiçoamento do Método APAC, especialmente para presos. 
São Paulo: Paulinas, 2004. p. 24.

353  OTTOBONI, Mário. Vamos matar o criminoso? Método APAC. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 53-56.
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rigoroso. Assim, toda tarefa exercida, assim como elogios, saídas, dentre outros, devem 

integrar sua pasta-prontuário.354 A APAC parte do pressuposto de que é “pelo mérito que ele 

irá prosperar, e a sociedade e ele próprio serão protegidos.”355 A rigidez da disciplina exigida 

pelo método apaqueano pode ser sintetizada por meio do quadro de avaliação disciplinar que 

existe no interior de cada estabelecimento:

No interior do presídio, a APAC costuma manter ainda um quadro de avaliação 
disciplinar, em que consta o nome de todos os recuperandos separados por cela, com 
uma escala de pontuação diária, com o estabelecimento de faltas leves, médias e 
graves, conforme o regulamento disciplinar da APAC , para se apurar, ao final de 
cada mês, a classificação de cada recuperando. É facultado à diretoria atribuir a 
quem julgar necessário, por mérito, mais três pontos além daqueles conquistados na 
observância geral da disciplina da casa. O recuperando que obtiver  a maior 
pontuação será escolhido como recuperando-modelo, recebendo, além de elogios em 
seu prontuário, um certificado da diretoria da APAC. Os três últimos colocados, por 
sua vez, terão registrados em seus prontuários essa condição, e somente após 90 dias 
poderão obter atestado de boa conduta, se houver enquadramento às normas 
disciplinares do estabelecimento.356

É importante destacar que o método “apaqueano”  coloca o apenado como 

corresponsável por sua reintegração social, longe do crime, como sujeito de direitos e deveres, 

submetendo-o a uma rígida disciplina. Deve parte dele essa consciência, contando, para tanto, 

com o apoio dos voluntários.

Por fim, o elemento “Jornada de Libertação com Cristo” é considerado o ponto mais 

alto da metodologia, e consiste em três dias “reflexão e interiorização com os 

recuperandos”357, visando a  neles despertar a adoção de uma nova filosofia de vida, longe do 

crime. Trata-se de encontro anual estruturado com palestras, meditação e testemunhos.

Finalmente, convém informar os passos para constituir uma APAC juridicamente. 

Primeiramente, deve-se reunir, na Comarca ou Município, os segmentos interessados da 

sociedade em participar do projeto (comunidade, Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, 

Ministério Público, OAB, grupos religiosos, dentre outros), formando uma comissão que terá 

como objetivo a criação da Associação. 

A partir daí, faz-se uma Assembleia Geral para a escolha do Conselho Deliberativo, o 

354  OTTOBONI, Mário. Vamos matar o criminoso? Método APAC. São Paulo: Paulinas, 2001, p. 96-97.
355  Ibidem, p. 97.
356  Ibidem, p. 59.
357  Ibidem, p. 98.
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qual deverá ser formado por quinze membros (o que pode variar de acordo com cada 

estatuto), cuja atribuição é fiscalizar os trabalhos da Diretoria Executiva e tomas as medidas 

cabíveis  quando  detectar  irregularidades;  aprovar  plano  anual  de  trabalho  da  Diretoria 

Executiva, podendo modificá-lo, dentre outras. 

O  Conselho  Deliberativo  deverá  eleger,  de  dois  em  dois  anos,  o  Presidente  da 

Associação, que irá administrar a APAC, juntamente com a diretoria,  composta pelo Vice 

Presidente,  secretários,  tesoureiro,  dentre  outros,  e  de quatro  em quatro  anos  o  Conselho 

Fiscal, a quem cabe examinar todas as contas, balancetes, balanços, dando seu parecer sobre 

os mesmos.

Feitas as indicações, os responsáveis pela APAC deverão apresentar ao Cartório para o 

registro  o  estatuto  aprovado,  a  ata  da  Assembleia  Geral  da  fundação  da  entidade  e  da 

aprovação do estatuto,  bem como da eleição da diretoria.  Feito isso,  a Associação deverá 

providenciar o CNPJ junto ao Ministério  da Fazenda,  sendo recomendável a obtenção de 

atestados de utilidade pública.

Ultimados  os  trâmites  legais,  deve  ser  realizado  seminário  de  estudos  sobre  a 

metodologia da APAC para a comunidade, com o objetivo de recrutar voluntários, com o 

auxílio da FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados).

Organizado o corpo de voluntários, deve-se partir para a instalação física da APAC, 

em sede  própria,  com sessões  distintas  para  cada  um dos  regimes  (aberto,  semiaberto  e 

fechado). Nesse ponto, é fundamental a formação de parcerias com Prefeituras Municipais, 

Secretarias  de  Estado,  fundações,  empresas  privadas,  organizações  não-governamentais, 

dentre  outros.  Por  fim,  deve-se  realizar  o  curso  de  formação  de  voluntários  e  iniciar  os 

trabalhos.

É importante a existência de uma lei estadual nos locais onde serão instaladas as 

APACs, a fim de estabelecer normas para o funcionamento da associação, para possibilitar a 

realização de convênios e captação de recursos.

Convém lembrar que o método da APAC custa bem menos aos cofres públicos do que 

o sistema tradicional, principalmente porque visa ser autossustentável, haja vista que prima 
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pela produção dos próprios alimentos que serão consumidos pelos presos, por meio do cultivo 

de hortas, além de contar com parcerias junto a iniciativa privada e sociedade civil, além do 

trabalho voluntário, a fim de formar mão de obra especializada para trabalhar, também, no 

próprio estabelecimento prisional.

À guisa de exemplo, a APAC de Perdões, em Minas Gerais, foi fundada em 2003 e 

abriga atualmente 15 (quinze) apenados no regime fechado, 10 (dez) no semiaberto e 08 (oito) 

no aberto. E enquanto no sistema comum cada preso custa em média três salários mínimos, 

cada apenado na APAC Perdões custa 0,97 salários. Essa estatística repete-se nas demais 

APACs, haja vista que adotam o mesmo método, conforme já referido.358

Ocorre que o sistema tradicional, apesar de custar bem mais por preso, possui, sim, 

fonte de recurso para ser mantido, o que falta é gestão e boa administração. Cumpre ressaltar 

que a Lei Complementar nº 79/94 criou o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), a ser 

gerido pelo Departamento de Assuntos Penitenciários da Secretaria dos Direitos da Cidadania 

e Justiça, com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as 

atividades e programas de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário 

Brasileiro. 

Várias são as fontes de recursos do FUNPEN, como: dotações orçamentárias da 

União; doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a 

receber de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de 

pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; recursos provenientes de convênios, 

contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais; 

- recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da União 

Federal, nos termos da legislação penal ou processual penal; multas decorrentes de sentenças 

penais condenatórias com trânsito em julgado, dentre outras.

E o art. 3º da citada lei determina que os recursos do FUNPEN deverão ser aplicados 

na construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais; manutenção 

dos serviços penitenciários; formação, aperfeiçoamento e especialização do serviço 

penitenciário; aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados, 

358  http://www.apacperdoes.com.br/?page_id=235. Acesso em 02 jan. 2012.

http://www.apacperdoes.com.br/?page_id=235
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imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos penais; implantação de medidas 

pedagógicas relacionadas ao trabalho profissionalizante do preso e do internado; formação 

educacional e cultural do preso e do internado; elaboração e execução de projetos voltados à 

reinserção social de presos, internados e egressos; programas de assistência jurídica aos 

presos e internados carentes; programa de assistência às vítimas de crime, dentre outros. 

O §1º, do art. 3º, da Lei em referência, determina que os recursos do FUNPEN 

poderão ser repassados aos Estados mediante convênio, acordos ou ajustes, que se enquadrem 

nos objetivos fixados na Lei. A Lei Complementar nº 79/94 foi regulamentada pelo Decreto nº 

1.093/94.

Ora, vê-se que existe um fundo com destinação específica para ações que visem à 

melhoria do sistema penitenciário nacional, desde 1994. A pergunta que se faz é o que se tem 

feito com tais recursos, diante do quadro caótico em que se encontram os estabelecimentos 

prisionais pátrios? Não se sabe ao certo, no mínimo falta transparência e eficiência na gestão 

desses recursos, lembrando que esses são princípios constitucionais básicos a serem 

observados pela Administração Pública, conforme o art. 37 da Carta Magna.

A toda evidência, é preciso que haja a devida fiscalização da aplicação dessas verbas, 

seja pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, seja pelo 

Ministério Público Federal, de modo a garantir que as verbas cumpram com sua destinação 

legal específica.

Analisados os elementos do método, convém tecer comentários sobre a visita de 

campo realizada pela autora deste trabalho nas APACs de Lagoa da Prata, Nova Lima e 

Itaúna, de modo a corroborar a possibilidade de se materializar o princípio da dignidade da 

pessoa humana no momento do cumprimento das penas.

6.3.1.1  Uma  visita as APACs de Minas Gerais, situadas nas Comarcas de Lagoa da Prata, 

Nova Lima e Itaúna

Entre os dias 21 e 26 de março de 2010, a autora deste trabalho, na qualidade de 
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Promotora de Justiça, representando o Ministério Público do Rio Grande do Norte, 

acompanhou uma equipe do Programa Novos Rumos na Execução Penal, do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e realizou visitas nos Centros de Reintegração 

Social (CRS - unidades que aplicam o método “apaqueano”), localizados nas comarcas de 

Lagoa da Prata, Nova Lima e Itaúna, todos em Minas Gerais. 

Constatou-se nessa visita que os referidos estabelecimentos foram construídos com 

recursos provenientes do Governo do Estado, e contaram com a participação da mão-de-obra 

carcerária para a edificação dos prédios. Normalmente, são mantidos através de contribuições 

de seus associados, das doações de pessoas físicas, jurídicas e entidades religiosas; do 

trabalho desenvolvido pelos apenados e por convênios e parcerias firmados com o Poder 

Público e Organizações não-governamentais. O seu funcionamento obedece ao disposto em 

seus respectivos estatutos e, tem como sede a própria unidade prisional. 

Muitas unidades alcançaram um desenvolvimento tamanho, por meio do trabalho dos 

apenados, que se tornaram autossustentáveis. Durante a visita, foi vislumbrada a existência de 

grandes hortas, fábricas de sandálias, de ursos de pelúcia, de blocos de cimento, padarias 

(fabricação de pães, iogurtes), marcenarias, dentre outros, cujo lucro obtido com a venda ao 

público externo é dividido entre os “recuperandos”  trabalhadores, bem como são revertidos 

para a manutenção do próprio estabelecimento. No caso das hortas, parte é revertida para a 

própria alimentação dos condenados, que é de ótima qualidade, servida em refeitórios. A 

alimentação fornecida é igual para todos: seja para condenados, voluntários ou visitantes.

Cada unidade é constituída de uma parte administrativa, composta por recepção, 

secretaria, tesouraria, direção, salas para atendimentos médico, odontológico e psicológico, 

bem como salas de leituras (bibliotecas) e de estudos (sala de aula multidisciplinar), cozinha e 

refeitórios, além dos espaços reservados para os “recuperandos”  de cada regime. Neles 

trabalham pessoas voluntárias, e, em alguns casos, pessoas cedidas de outros órgãos, ou 

mesmo pessoas que lá laboram mediante convênio com outras instituições.

No setor administrativo, há uma Diretoria, que compõe um Conselho Disciplinar; o 

Conselho Jurídico e o Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS), formado por grupo de 
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“recuperandos”  já familiarizados com a metodologia, responsável pelo funcionamento da 

instituição, em harmonia com os demais setores. É função do CSS, por exemplo, prestar 

auxílio aos recuperandos em período de adaptação, orientá-los e chamar a atenção daqueles 

que cometem eventuais faltas – consideradas leves – como a inobservância dos horários das 

atividades por eles desempenhadas. 

Os recuperandos auxiliam a Direção das unidades prisionais nas atividades 

relacionadas à organização dos trabalhos nas oficinas, à limpeza e manutenção das instalações 

físicas, à alimentação e demais atividades.  Diariamente, são submetidos a um quadro de 

avaliação disciplinar, que leva em conta fatores como organização e limpeza das celas, bom 

desempenho nas atividades desenvolvidas nas oficinas e participação nas ações oferecidas por 

voluntários e outras organizações.

As faltas julgadas médias ou graves são encaminhadas ao Juiz da execução penal, o 

qual poderá determinar, dentre outras penalidades previstas na LEP, que o apenado se retire da 

APAC, voltando ao sistema penitenciário tradicional. Uma vez sancionado com a retirada da 

APAC, o preso não mais poderá retornar a cumprir a sua pena num estabelecimento 

“apaqueano”, o que só vem a ressaltar a rígida disciplina do sistema.

Ainda, são ministrados cursos de alfabetização de adultos – na modalidade EJA – de 

inclusão digital, de religião e diversos outros cursos profissionalizantes e de capacitação 

profissional (tecelagem, panificação, artesanato, confeitaria, tapeçaria, entre outros), por meio 

de convênios celebrados com instituições não governamentais, como SESI e SENAC, além da 

intensa contribuição de voluntários.

Outra característica marcante do método é a ausência de policiamento, agentes 

penitenciários, humilhação e maus-tratos. Nesse sistema, os recuperandos do regime aberto ou 

semiaberto controlam a entrada de visitantes com a posse das chaves dos portões. As escoltas, 

quando necessárias, são realizadas por voluntários. E, apesar disso, o índice de fugas é muito 

menor do que o do sistema tradicional, conforme já referido alhures. 

A APAC de Lagoa da Prata foi construída no ano de 2008 e atende a uma população de 

82 (oitenta e dois) apenados, dos quais 35 (trinta e cinco) cumprem pena no regime fechado. 

Como em todas as APAC’s, o trabalho é obrigatório. A laborterapia consiste em um 
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importante instrumento no processo de ressocialização dos recuperandos, com destaque para o 

artesanato, oficina presente em todas as instituições. 

A APAC de Nova Lima foi fundada em 30 de junho de 2003, e o seu Centro de 

Recuperação e Readaptação Social possui vagas para 86 (oitenta e seis) recuperandos, nos 

sistemas fechado, aberto e semiaberto.

A APAC de Itaúna é a mais antiga das instituições visitadas (possui mais de 25 anos de 

existência), destacando-se por se constituir em referência mundial na utilização da 

metodologia apaqueana. Possui uma unidade masculina, com capacidade para 165 (cento e 

sessenta e cinco) recuperandos, nos três regimes, além de uma APAC feminina, com 

capacidade para 30 (trinta) detentas, localizada noutro endereço.

Inúmeras comitivas, de diversos países do mundo, visitam a APAC de Itaúna, bem 

como as demais APAC’s mineiras, para conhecer o funcionamento das entidades e a filosofia 

utilizada, com o intuito de difundir e expandir o método. Nesse Centro de Ressocialização, 

entre outras atividades, é desenvolvido um trabalho de fabricação de sandálias femininas e 

espaço reservado para o plantio de hortaliças. 

Atualmente, a APAC de Itaúna é o único presídio no mundo a administrar os três 

regimes de cumprimento de pena sem a presença da polícia, tornando-se referência nacional e 

internacional. 

Segundo dados divulgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o 

trabalho desenvolvido pela APAC de Itaúna na ressocialização dos apenados atinge índices 

relevantes, em torno de 93% (noventa e três por cento), sendo considerada verdadeiro modelo 

em matéria de execução penal.359

Pôde ser verificado pela equipe do Rio Grande do Norte o sucesso do método em 

Minas Gerais, com a observância aos direitos básicos previstos na Lei de Execução Penal 

brasileira, evidenciando ser plenamente possível, com uma boa administração e apoio da 

sociedade, o cumprimento da pena privativa de liberdade com o devido respeito à dignidade 
359  www.tjmg.gov.br. Link Gestão da Inovação/ Novos Rumos na Execução Penal/ APAC em Minas Gerais. 

Acesso em 01 jan. 2012.
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do preso, o qual é efetivamente preparado para o retorno ao convívio social em liberdade. 

Acreditando no método, o Tribunal de Justiça do RN fomentou a criação de duas 

APACs no Estado, no ano de 2010, sendo a primeira implementada no Município de Macau, e 

a segunda na cidade de Parelhas, estando ambas em fase de implementação do método.

Entretanto, poder-se-ia criticar a metodologia da APAC, dado o seu apelo religioso, 

seu caráter humanitário e a presença dos voluntários, no lugar da força policial, quando a 

APAC já está consolidada com o método. Pode-se afirmar que a Associação estaria 

interferindo numa função que é típica do Estado, não havendo como a sociedade civil adentrar 

na seara da segurança pública.

De todo modo, esclareça-se que o referido método não impõe nenhuma religião aos 

apenados, realizando, porém, atividades tais como a “Jornada de Libertação com Cristo”, com 

o objetivo de levá-los à reflexão, se assim desejarem. E o importante a ressaltar é que a APAC 

vem a corroborar que o cumprimento da pena privativa de liberdade com uma dignidade 

mínima existencial é possível, não sendo mera quimera. 

O que falta é ação por parte do Estado, compromisso de simplesmente cumprir as 

normas nacionais e internacionais que determinam como deve se dar o cumprimento das 

penas. E como o Estado não está cumprindo o seu papel constitucional de garantir a dignidade 

aos apenados, nada obsta que a sociedade civil venha a participar positivamente deste 

processo, tudo sob os olhos atentos do Poder Judiciário e do Ministério Público, de modo a 

fiscalizar frequentemente tais estabelecimentos, assegurando o fiel cumprimento da lei.

6.4 A SITUAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE E A INSTALAÇÃO DA PRIMEIRA APAC.

Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), relativamente ao 

ano de 2011, a população carcerária do Estado do Rio Grande do Norte está estimada em 

6.677 (seis mil seiscentos e setenta e sete) apenados, sendo a grande maioria composta por 

analfabetos, alfabetizados e portadores de ensino fundamental incompleto.360

360  In:  http://br/portal.mj.gov.br. Acesso em 15 jan 2012.

http://br/portal.mj.gov.br
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Estão cadastradas no Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (INFOPEN) as 

seguinte instituições: Cadeia Pública de Caraúbas, Cadeia Pública de Mossoró, Cadeia 

Pública de Natal, Centro de Detenção Provisória da Ribeira, Centro de Detenção Provisória 

da Zona Norte, Centro de Detenção Provisória da Zona Sul (candelária), Complexo Penal 

João Chaves, Complexo Penal Estadual Agrícola Dr. Mário Negócio, em Mossoró,  Complexo 

Penal Regional de Pau dos Ferros, Penitenciária Estadual de Alcaçuz, Penitenciária Estadual 

de Parnamirim, Penitenciária Estadual do Seridó e a Unidade Psiquiátrica de Custódia  e 

Tratamento de Natal.

Esses são os dados formais cadastrados juntos ao Ministério da Justiça, muitos até 

desatualizados, haja vista que, por exemplo, sequer consta a APAC que foi instalada no 

Município de Macau, e que será adiante comentada. 

Quanto à realidade caótica do sistema prisional no RN, essa é destaque nas páginas de 

jornais frequentemente, sendo fato público e notório a existência de fugas, superlotação, 

tráfico de drogas, prostituição, falta de assistência à saúde e jurídica, indignidade. Essa 

realidade foi também constatada quando da realização de inspeção por equipe do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), no ano de 2010.

Com efeito, o CNJ desenvolveu o Projeto Mutirão Carcerário, com a cooperação do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), cujo objetivo principal é promover  o 

reexame de todos os processos relativos a presos provisórios e condenados, notadamente para 

decidir  a  respeito  da  manutenção  ou  não  da  prisão,  bem  como  acerca  da  concessão  de 

benefícios  previstos  na  Lei  de  Execução  Penal,  e  realizar  um  mapeamento  da  situação 

carcerária nos Estados.

O Projeto Mutirão Carcerário tem realizado inspeções em estabelecimentos prisionais 

e centros de detenção de todo o país, e, ao final, publica relatórios no em seu site,361 fazendo 

recomendações aos Estados visitados, no sentido de promover melhorias no sistema prisional.

Assim, uma equipe do Conselho Nacional de Justiça, realizando o “Projeto Mutirão 

361 In:<www.cnj.gov.br>

http://www.cnj.gov.br/


181

Carcerário”, esteve no RN no ano de 2010 e inspecionou,  além do  Presídio  Federal  de 

Mossoró e da unidade da APAC de Macau, 27 (vinte e sete) Unidades Prisionais Estaduais 

(Presídios, Centros de Detenção Provisória e Cadeias Públicas).

  

O resultado foi publicado por meio de relatório, acessível no site  Conselho Nacional 

de Justiça362. Segundo consta no citado relatório, “a quase totalidade dos presos do Estado é 

custodiada  pela  Coordenadoria  de  Administração  Penitenciária  (COAPE),  vinculada  à 

Secretaria do Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC), havendo, ainda, alguns recolhidos 

em delegacias de polícia civil.” 363

Conforme dados oficiais obtidos no relatório, por meio da COAPE364, num primeiro 

momento, foi informado que a população carcerária dos estabelecimentos prisionais de todo 

Estado era  de  5.267 (cinco mil  duzentos  e  setenta  e  sete),  excluídos  os  sentenciados  em 

regime aberto, e os submetidos a medidas de segurança seria em torno de 4983 (quatro mil, 

novecentos e oitenta e três) pessoas. 

Posteriormente, foi encaminhada pela COAPE nova relação nominal dos presos do 

sistema penitenciário, perfazendo um total de 5.407 (cinco mil quatrocentos e sete) pessoas. 

Entretanto, verificou-se que da referida listagem constavam sentenciados em regime aberto, 

submetidos à medida de segurança e até foragidos. Ou seja, a desorganização é tamanha que o 

Estado teve dificuldades em informar o número exato da atual população carcerária.

E o mais grave: foi constatado que a quase totalidade dos estabelecimentos prisionais 

do Estado descumprem por completo os preceitos da Lei de Execuções Penais. Com efeito, 

consta no citado relatório:

No  que  diz  respeito  aos  estabelecimentos  prisionais  estaduais,  constatou-se, 
conforme relatado  nos  diversos  formulários  de  inspeção,  que  a  quase  totalidade 
descumpre  às  escâncaras  os  ditames  legais,  não  atendendo  minimamente  aos 
preceitos da Lei de Execução Penal, seja no que diz respeito à estrutura física e 

362 In: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf >. Acesso 
em: 19 jul. 2011.

363 In: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf>. Acesso 
em: 19 jul. 2011. p. 6.

364 <http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf >. Acesso em: 
19 jul. 2011. p. 6.

http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf
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superlotação, seja no que tange à assistência ao preso que é praticamente inexistente.
365

A  situação  descrita  no  relatório  é  alarmante:  superlotação,  indignidade, 

descumprimento  das  normas  constitucionais  e  da  Lei  de  Execuções  Penais,  total  falta  de 

assistência ao apenado, seja médica, odontológica, psicológica, social, educacional, jurídica; 

falta de programas de trabalho para os apenados; presos que permanecem recolhidos muito 

além  do  tempo  determinado  na  sentença  condenatória;  verdadeiros  “calabouços”  que  se 

denominam penitenciárias; falta de higiene; ausência de banhos de sol; esgotos a céu aberto 

no interior dos estabelecimentos prisionais, dentre inúmeras outras mazelas.  No complexo 

penitenciário João Chaves, apenas para citar um exemplo, a equipe do CNJ se deparou com 

uma situação absurda: “crianças recém-nascidas 'presas' junto com suas genitoras em celas 

comuns com cerca de oito ou nove outras detentas”.366

Diante do cenário encontrado no Estado do Rio Grande do Norte, a equipe do CNJ fez  

a seguinte declaração, que se coaduna perfeitamente com a visão abraçada por este trabalho:

Trancafiar  os  sentenciados  em  masmorras,  calabouços  e  coisas  da  espécie, 
esquecendo-os por completo é contribuir, sobremaneira, para que tornem a delinquir, 
haja vista que durante o tempo em que permanecem presos apenas recrudescem sua 
agressividade e conflitos psicológicos. Como dito por um membro do Conselho da 
Comunidade da Comarca de Parnamirim, vários dos estabelecimentos prisionais do 
Estado não são dignos, sequer, de abrigar animais irracionais ferozes. Deve o Poder 
Executivo assumir a responsabilidade que é sua, transformando o Sistema Prisional 
em programa de Estado e não de Governo, buscando esclarecer a sociedade respeito 
da  necessidade  de  tratamento  digno  aos  reclusos  que,  além  de  ser  questão  de 
humanidade, retrata verdadeira política de segurança, pois o delinqüente tratado com 
dignidade e respeito representa menor risco à sociedade quando de seu retorno ao 
convívio social.367

Ao final do relatório, a equipe do CNJ fez diversas recomendações ao Estado do Rio 

Grande do Norte, bem como aos atores que lidam com o sistema penitenciário, algumas das 

quais, diante da relevância, convém transcrever: 

Estabelecer um programa urgente de construção, reforma e ampliação das Unidades 
Prisionais, tendo em vista o atual esgotamento da capacidade de absorção, idade e 

365 In: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf>. Acesso 
em 19 jul. 2011. p. 11.

366 In: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf>. Acesso 
em 19 jul. 2011. p. 282.

367 In: http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf. Acesso em 
19/07/11. p. 281-282.

http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf
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inadequação da atual estrutura física; desativar os Centros de Detenção Provisória da 
Ribeira, da Zona Norte e das Quintas, pois se encontram em estado caótico e com 
estrutura física semelhante a masmorras; Assegurar o direito ao banho de sol e visita 
familiar em todos os Centros de Detenção Provisória do Estado;  Separar, com a 
maior brevidade possível, os presos provisórios e definitivos, direcionando cada um 
para  a  respectiva  unidade  prisional;  Determinar  que  os  presos  devedores  de 
alimentos  sejam prontamente  recolhidos  em locais  diversos  dos  presos  comuns; 
Adequar imediatamente as condições de encarceramento das internas gestantes e das 
mulheres que permanecem presas em celas comuns, superlotadas, com seus filhos 
recém-nascidos; Regularizar o fornecimento do material básico de higiene pessoal; 
Realizar de imediato recadastramento de todos os presos recolhidos em casas penais 
do  Estado,  inclusive  delegacias  de  polícia,  fazendo  constar  em  banco  de  dados 
informatizado  toda  a  qualificação  e  situação  processual  do  preso,  permitindo  o 
acesso e consulta aos Magistrados com competência criminal; Estabelecer sistema 
regular  de escolta  e  transporte de  presos,  com o objetivo de  evitar  o  adiamento 
constante  das  audiências  designadas  pelos  Juízos  criminais;  Regularizar  o 
atendimento  aos  detentos  por  parte  de  profissionais  da  área  de  saúde,  pois  os 
reclamos  foram  gerais,  tanto  por  parte  dos  presos  quanto  por  parte  dos 
administradores  dos  estabelecimentos,  no  que  diz  respeito  à  ausência  de  tais 
profissionais;  Reestruturar  a  UPCT  –  Unidade  de  Psiquiatria  e  Custódia,  com 
ampliação de sua capacidade de absorção de segurados e criação de local apropriado 
para os sentenciados submetidos a tratamento ambulatorial, instituindo-se programa 
terapêutico  que  possibilite  a  melhora  do  quadro  de  saúde  mental  dos  internos; 
Supervisionar  a  confecção  da  alimentação  através  de  nutricionista  com 
acompanhamentos  diário;  Sugerir  a  adoção  por  parte  do  Ministério  Público 
Estadual, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil de medidas 
judiciais que visem compelir o Poder Executivo a reestruturar todo o seu sistema 
carcerário,  em  curto  espaço  de  tempo,  com  a  construção  de  novas  unidades  e 
reforma das  já existentes,  observando-se os preceitos da Lei  de Execução Penal. 
Intensificar  os  Projetos  Começar de Novo e Novos  Rumos,  este  do Tribunal  de 
Justiça, buscando esclarecer e informar a sociedade, os empresários, a indústria e o 
comércio, celebrando parcerias e convênios com setores público e privado, criando 
oficinas  para  trabalho  interno  e  vagas  para  trabalho  externo;  Acompanhar  a 
implementação  do  sistema  APAC no Estado  para  apreciar  sua  viabilidade  como 
alternativa ao sistema carcerário atual; Recomendar a designação de Promotores de 
Justiça e Defensores Públicos com atribuições exclusivas para Execuções Penais...368

Ocorre que, de nada adiantam tais recomendações, apesar de sua relevância, se os 

órgãos de controle não adotarem as devidas providências, para compelir o Estado do Rio 

Grande do Norte ao devido cumprimento. Se tudo permanecer na letargia, esperando-se a boa 

vontade do Estado, nada mudará. 

De toda sorte, registre-se que uma das recomendações do CNJ foi o devido 

acompanhamento da implementação  do  sistema  APAC  no  Estado  para  apreciar  sua 

viabilidade como alternativa ao sistema carcerário atual.

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte vem apoiando a 

implementação do sistema apaqueano e fomentou a implementação da primeira APAC 

368 In: http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf . Acesso em 
19/07/11. p. 284-288.
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potiguar no RN, na cidade de Macau.

A APAC de Macau foi inaugurada em 29 de setembro de 2010, atendendo, 

inicialmente, a uma população carcerária de 20 (vinte) a 30 (trinta) apenados do regime 

fechado, contando com a colaboração do Poder Judiciário, Ministério Público, Poder 

Executivo e sociedade.

A entidade ainda caminha em seus primeiros passos, desenvolvendo atividades de 

laboterapia relacionadas à produção de vassouras a partir de garrafas pet, além de artesanato.

Registre-se que foi promulgada a Lei Estadual nº 9.273, de 24 de setembro de 2009, a 

qual estabelece normas para o funcionamento de Associação de Proteção e Assistência aos 

Apenados, quando conveniados com o Estado do Rio Grande do Norte, dentre outras 

providências. Apesar disso, a APAC de Macau ainda não dispõe de um convênio com o 

Governo do Estado, recebendo doações de entidades não governamentais, da sociedade civil, 

de grupos de diversas igrejas e religiões e a maioria dos trabalhadores atuam de forma 

voluntária.369 Os alimentos são doados à instituição e garantem o preparo do café da manhã, 

lanches e jantar dos recuperandos. O almoço é cedido pelo Restaurante Popular de Macau. 

Na APAC, os recuperandos têm direito a utilizar o telefone e ligar para a família, a 

cada semana. Todo o diálogo é monitorado por um funcionário da administração ou pelo 

presidente do Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS). 

Os apenados são acompanhados mensalmente por um processo avaliativo feito por 

eles próprios e pela direção da APAC. Todos os meses, os dormitórios mais organizados e 

limpos são escolhidos, assim como o recuperando modelo e o voluntário destaque. Caso haja 

uma transgressão às regras da unidade, eles são penalizados podendo ser determinado o 

retorno ao sistema prisional convencional, a depender da gravidade da falta.

Por fim, inform-se que está em fase de implementação a segunda APAC do Estado, 

sediada no Município de Parelhas.

A APAC de Macau ainda dá os seus primeiros passos, não estando ainda consolidada 

369  In: http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=208341.  Acesso em 09 fev. 2012.

http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=208341
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com o método, de modo que estão presentes agentes penitenciários no interior do 

estabelecimento. No entanto, sua importância reside na esperança de implementação no 

Estado do Rio Grande do Norte de um sistema prisional diferenciado, que materialize o 

princípio da dignidade da pessoa humana, a partir de uma séria administração e 

comprometimento da sociedade e do Estado.



186

7 CONCLUSÃO

O direito penal evoluiu, isso é inegável, ao lado do progresso da consciência social 

acerca dos direitos fundamentais humanos, inclusive dos apenados. Embora ainda se perceba 

apegos irracionais ao passado de vingança, como no movimento norte-americano da “lei e da 

ordem”,  da  “tolerância  zero”,  o  sistema  normativo  brasileiro,  constitucional  e 

infraconstitucional,  adotou  os  postulados  da  humanização  na  execução  das  penas,  em 

consonância com a normativa internacional, o que jamais pode ser esquecido. 

O cumprimento das penas há que preservar, portanto, o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Ou seja: há um limite ao poder punitivo estatal, o qual deve se restringir ao 

cerceamento da liberdade do individuo, em nome da segurança da coletividade, não podendo 

ultrapassar essa barreira, tratando o apenado como “coisa”, algo sem valor, sujeito a maus-

tratos,  relegado a  sobreviver  em verdadeiras  masmorras  medievais,  sem qualquer  tipo  de 

assistência médica, jurídica e material, para citar o mínimo, fazendo com que, quando posto 

novamente em liberdade, ele volte a delinquir, já que, após o cumprimento da pena, somente 

há espaço para revolta e aprendizado sobre novas técnicas do mundo do crime.

 Em verdade, verifica-se, na prática, que o Estado brasileiro, de um modo geral, faz 

letra morta a Constituição Federal, a normativa internacional e a LEP, impondo aos apenados 

o cumprimento das sanções penais em condições desumanas, privados que estão de mínima 

assistência material, de saúde, jurídica, enfim, do mínimo necessário à sobrevivência digna de 

um ser humano. 

Nessa situação, o que resta a fazer? Cruzar os braços e se conformar com o total 

desrespeito às normas nacionais e internacionais? Aceitar que o princípio da dignidade da 

pessoa humana, no momento do cumprimento das penas privativas de liberdade, não pode ser 

concretizado? O Brasil assinou vários tratados de proteção aos direitos humanos, inclusive 

com relação aos apenados, não os cumpre e nada é feito, como se fosse uma brincadeira, uma 

encenação  para  se  destacar  no  cenário  internacional  como  país  que  respeita  os  direitos 

humanos.  E a  Constituição e normativa interna,  são meras folhas de papel,  sem qualquer 

efetividade? 
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Este  trabalho entende que não.  Há caminhos  para  se  atingir  à  materialização do 

princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  no  cumprimento  das  penas,  seja  por  meio  da 

responsabilização do Estado, tanto no âmbito interno como no internacional, seja por meio da 

adoção de novas perspectivas de execução penal, como nas APACs, as quais escancaram a 

falência  do  estado  em  administrar  o  sistema  penitenciário,  mostrando-se  fundamental  a 

participação da sociedade para modificar esse quadro desolador. 

Relativamente ao caminho da responsabilização do Estado, tem-se que tanto a ordem 

interna, por meio da Constituição da República, Lei de Execução Penal e  da Lei relativa ao 

crime de tortura, como a internacional proíbem as penas e tratamento cruéis, desumanos ou 

degradantes e exigem que o cumprimento das penas se efetive de modo a respeitar o princípio 

da dignidade da pessoa humana. Mas o que se assiste na prática é a constante violação a esse 

princípio no interior dos estabelecimentos prisionais pátrios. 

E a perspectiva constitucional, aliada à normativa internacional, deve ser o norte na 

forma  de  execução  das  penas  no  Brasil,  tratando-se  de normas  definidoras  de  direitos 

fundamentais,  de aplicabilidade imediata,  conforme explicita  o  artigo 5º,  parágrafo 1º,  da 

Constituição de 1988. 

Sob a perspectiva infraconstitucional, em meio às várias teorias a respeito das penas 

e seu fundamento, o Brasil adotou uma posição bem definida em sua Lei de Execução Penal  

(LEP),  a  qual,  indubitavelmente,  adotou  os  postulados  da  Nova  Defesa  Social,  aliados  à 

prevenção criminal e a humanização da execução da pena. 

Do ponto de vista interno, O Estado tem o dever de assegurar o cumprimento das 

penas com dignidade; se não o faz, há que ser responsabilizado civilmente, uma vez presentes 

todos  os  pressupostos  para  tanto:  fato  administrativo,  dano  e  nexo  causal.  A ofensa  à 

dignidade do apenado pode ocorrer tanto por ação (quando pratica condutas atentatórias à sua 

dignidade, submetendo-o, por exemplo, a maus-tratos, à falta de alimentação, à superlotação e 

condições  insalubres),  ou por omissão do Estado,  quando esse,  por  negligência e  inércia, 

descumpre as normas legais.

Nesse aspecto, cabe a instituições como o Ministério Público e Defensoria Pública 

agirem, provocando o Poder Judiciário, de modo a compelir o Estado a cumprir o seu papel, 
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investindo em políticas públicas hábeis a assegurar o cumprimento dos mínimos direitos e 

deveres dos presos, como oferta de trabalho (aqui considerado como um dever e também um 

direito  do  preso),  alimentação,  assistência  à  saúde,  assistência  jurídica,  dentre  outros. 

Lembrando que aqui não cabe o argumento da falta de recursos, haja vista que o sistema 

penitenciário dispõe de uma fonte própria de arrecadação, por meio do FUNPEN, podendo 

ainda  buscar  parcerias  junto  a  iniciativa  privada.  O  problema  é  a  notória  má  gestão  e 

ineficiência da administração pública nesse setor.

Do mesmo modo, no ambito externo, o Brasil é signatário de inúmeros tratados e 

convenções internacionais que determinam que o cumprimento das penas deve ser efetivado 

observando o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Havendo  violações  aos  direitos  humanos  dos  apenados  consagrados  nos  tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, em se verificando inércia ou demora injustificada da 

jurisdição  interna,  não  sendo  disponibilizados  os  meios  necessários  de  acesso  à  Justiça 

nacional,  deve-se provocar  os  organismos  internacionais,  visando  à  promoção  da 

responsabilidade internacional  do Estado brasileiro pelo descumprimento dos  tratados que 

regem a forma de cumprimento das penas privativas de liberdade, destacando-se, para tanto, o 

papel  a  ser  realizado  pelo  Ministério  Público,  Defensoria  Pública  e  sociedade  civil 

organizada.

Nada  obstante  a  posição  dominante  no  Supremo  Tribunal  Federal,  abraça  este 

trabalho a tese de que os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, por força 

do art. 5º, § 1º e 2º da Constituição de 1988, têm natureza materialmente constitucional e são 

de  aplicação  imediata,  não  havendo  nenhuma  justificativa  plausível  para  a  omissão 

continuada do país em lhe conferir o devido cumprimento. 

É preciso fortalecer os mecanismos existentes, a fim de que jurisdição internacional 

possa impor-se à jurisdição nacional, sempre que esse última não tenha agido com a devida 

eficiência para a promoção e garantia dos direitos fundamentais. 

O sistema regional de proteção aos direitos humanos admite o amplo acesso à Justiça 

Internacional, à medida em que permite a qualquer pessoa formular uma petição perante a 

Comissão  Internacional  de  Direitos  Humanos,  a  qual  poderá  levar  o  caso  à  Corte 
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Interamericana,  promovendo  a  responsabilização  internacional  do  Estado  violador  dos 

tratados. 

Portanto, verifica-se que tanto o ordenamento interno como o internacional dispõem 

de meios de acesso à Justiça, com vistas a efetivar os direitos fundamentais e humanos dos 

apenados,  cabendo ação por  parte  dos  agentes  responsáveis,  notadamente  pelo Ministério 

Público e a Defensoria Pública, seja por meio do manejo dos recursos internos disponíveis, 

como ações civis públicas, termos de ajustamento de conduta e ações individuais, visando a 

compelir  o  Estado  a  cumprir  o  seu  papel, seja  por  meio  de  formulação  de  petições  aos 

organismos internacionais, noticiando as graves violações aos direitos humanos ocorridas nos 

estabelecimentos penais pátrios, uma vez constatada que a proteção interna tem se mostrado 

insuficiente, papel esse a ser desempenhado também pela sociedade civil organizada.

 Cabe às referidas instituições e  à  própria  sociedade saírem da  inércia  habitual, 

provocando o Poder Judiciário a obrigar o Estado brasileiro a tomar medidas concretas a fim 

de cumprir com a normativa interna e internacional que garantem ao apenados o cumprimento 

das penas com dignidade.

E o outro caminho vislumbrado para a materialização do princípio da dignidade da 

pessoa humana no cumprimento das penas,  conforme já mencionado, é a  busca de novas 

perspectivas para o cumprimento das penas, como nas Associações de Proteção e Assistência 

aos Condenados (APACs), constatando-se que a questão penitenciária é antes de tudo um 

problema de má administração por parte do Estado, fazendo-se relevante a participação da 

sociedade, a fim de dar cumprimento ao que preconiza a Constituição, as leis e normativa 

internacional.

A  APAC  é  uma  realidade  que  demonstra  ser  plenamente  possível  conciliar  o 

princípio da dignidade da pessoa humana com o cumprimento das penas. Para tanto basta uma 

boa administração e boa vontade.

Com efeito, a APAC evidencia que o melhor caminho para que se alcance o ideal de 

melhorar o ser humano que cometeu um crime (postulado da ressocialização), preparando-o 

para  o  retorno  ao  convívio  social,  é  tratá-lo  com  dignidade.  É  chamá-lo  pelo  nome.  É 

trabalhar com presídios de pequeno porte,  de forma descentralizada,  de modo a manter o 
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apenado próximo a sua família, conferindo-se o apoio necessário, evitando a superlotação, 

formação de quadrilhas, tráfico de drogas, enfim, das mazelas já tão conhecidas do sistema 

prisional tradicional.

Outrossim, demonstra a APAC que o melhor caminho é promover a valorização do 

condenado como ser humano, a partir da oferta de trabalho, educação e assistência material, 

além de assistência jurídica e à saúde. E principalmente: trabalhar com a ideia de mérito. Cada 

conquista do apenado deve ser efetivada a partir da demonstração de que ele possui mérito 

para tanto, seja por meio do desempenho no trabalho e obediência à rígida disciplina interna, 

seja por meio da promoção de uma reflexão interna sobre seus atos e consequências.

A APAC atesta, assim, a eficiência do sistema progressivo de execução penal, desde 

que aplicado com seriedade, observando de fato o mérito do condenado, de modo que cada 

conquista para um regime menos rigoroso seja fruto do esforço do apenado em obedecer à 

disciplina interna, em trabalhar, desenvolvendo uma profissão, enfim, mediante o seu esforço 

pessoal em melhorar como ser humano.

E ao agir assim, a APAC nada mais faz do que cumprir com a Constituição, as leis 

internas e os tratados internacionais, promovendo a materialização do princípio da dignidade 

da pessoa humana no cumprimento das penas. 

Lembrando que a APAC mostra-se como alternativa viável ao sistema tradicional, 

sem o  condão  de  substituí-lo  totalmente,  haja  vista  que  existem situações  em que  há  a 

necessidade  de  permanência  do  apenado  em  regime  mais  rigoroso,  como  o  Regime 

Disciplinar Diferenciado (RDD), destinado aos presos de alta periculosidade, que fazem parte 

de organizações  criminosas  e  que precisam passar  por  períodos  de maior  isolamento,  em 

nome da segurança da própria sociedade.  Além do que, o apenado pode não se adaptar à 

disciplina da APAC, sendo necessário o seu retorno ao regime tradicional. Mas o importante é 

que seja ofertado um estabelecimento digno como a APAC, de modo a estimular os detentos a 

ostentarem o mérito suficiente para nele continuar e retornar ao convívio social como um ser 

humano melhor, longe do crime.

Portanto, está demonstrado que essa materialização é possível, não se tratando de 

mera quimera.  Cabe ao Estado agir,  sob pena de ser responsabilizado,  tanto internamente 
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como em âmbito internacional por sua omissão histórica.

Desta  forma,  o  debate  está  posto,  e  deveras  distante  de  ser  concluído,  enquanto 

perdurarem os maus-tratos, torturas e tratamentos cruéis e degradantes nos estabelecimentos 

prisionais pátrios. Porém, o simples debate sobre o destino atual dos direitos do homem pode 

ser  considerado um sinal de avanço, mormente quando se constata ser possível a mudança 

desse quadro.
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