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RESUMO 

 

Voltada para a busca de soluções eficientes ao sistema prisional brasileiro, a dissertação 

aborda os fundamentos éticos e filosóficos da pena, os sistemas punitivos e o quadro 

evidenciado no Brasil e no Rio Grande do Norte ao tempo em que, alicerçando-se nos direitos 

e garantias fundamentais, procura-se estabelecer os limites para a atuação estatal no dever-

poder de punir. Para tanto, aborda-se, inicialmente, a configuração constitucional dos direitos 

fundamentais enquanto instrumentos de proteção ao indivíduo, notadamente o da dignidade 

da pessoa humana, bem como o dever-poder da segurança pública, buscando-se justificar tal 

termo enquanto expressão objetiva dos direitos fundamentais, de forma a harmonizar a 

atividade estatal de cominação e aplicação de pena, de forma eficaz, e o respeito à dignidade 

humana dos apenados. Abordam-se os sistemas punitivos, com destaque para as doutrinas e 

Escolas de pensamento que influenciaram o ordenamento jurídico brasileiro sobre a matéria 

de execução penal, bem como aspectos históricos relacionados à execução penal no Brasil e o 

quadro fático verificado no Estado do Rio Grande do Norte, no que se refere ao sistema 

prisional, destacando as suas principais falhas estruturais. Por fim, apontam-se sugestões para 

a modificação do atual quadro na execução penal pátria, por meio da implementação de 

mudanças no âmbito da atuação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos e garantias fundamentais. Execução Penal. Dever-poder de 

punir. Processo penal. Filosofia do Direito. 

  



 

ABSTRACT 

 

Focused on the search for effective solutions to the Brazilian prison system, the dissertation 

discusses the ethical and philosophical foundations of the penalty, punitive systems and 

evidenced framework in Brazil and in Rio Grande do Norte and also, based on the 

fundamentals rights and guarantees, aims to establish the limits of the state action in duty-

power to punish. For that, it approaches, initially, the constitutional set of fundamental rights 

as instruments to protect the individual, especially the dignity of the human person, as well as 

the duty-power of public security, seeking to justify such term as an objective expression of 

fundamental rights in order to harmonize the state activity of sanction and enforcement of 

penalty, effectively, and respect for the human dignity of inmates. It addresses the punitive 

systems, particularly the doctrines and schools of thought that influenced the Brazilian law on 

criminal enforcement, and historical aspects related to criminal enforcement in Brazil and the 

factual framework found in the state of Rio Grande do Norte, as regards the prison system, 

highlighting the main structural failure. Finally, it indicates some suggestions for modifying 

the current status in criminal country running, through the implementation of changes in the 

scope of activities of the Executive, Legislative and Judicial branches. 

 

KEYWORDS: Fundamental rights and guarantees . Penal execution. Duty-power to punish. 

Criminal process. Philosophy of law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A resposta imediata para a indagação sobre a possibilidade de uma pessoa, ao 

cometer um delito, perder seu status de ser humano, aparece por meio de veemente negativa. 

Não há como alguém deixar de ser considerado ser humano, pois esta condição é relacionada 

à sua natureza, sua essência. Assim, não se verifica como possível a dissociação do homem 

com o arcabouço jurídico que possui pelo simples fato de possuir esta essência. Todavia, a 

verificação cotidiana dos fatos relacionados ao sistema prisional brasileiro aponta em sentido 

oposto. 

Tais fatos trazem desconforto e a necessidade de se partir em busca da resposta a 

questões relacionadas ao fato do Estado exercer, eficazmente, o seu mister de aplicar punição 

e qual a natureza dessa atividade, a qual fundamento está relacionada. Ainda, se o exercício de 

tal atividade punitiva possui reflexos no direito fundamental à segurança pública e quais os 

entraves existentes para que o Estado brasileiro possa cumprir com o seu papel enquanto 

garante desta mesma segurança com eficiência. 

Como desincumbir-se da atividade punitiva, sem olvidar, contudo, dos direitos 

fundamentais do apenado, dentre eles o da dignidade humana é uma questão que também 

merece ser enfrentada, bem como se há meios de aplicação, eficaz, da pena como instrumento 

de ressocialização ao apenado. 

A presente pesquisa busca abordar os aspectos relacionados aos direitos 

fundamentais do homem e sua aplicabilidade no âmbito do processo penal, especificamente, 

da execução penal. 

Para tanto, inicialmente, faz-se uma abordagem dos fundamentos éticos e 

filosóficos da aplicação da pena como consequência do descumprimento de algum modelo de 

comportamento imposto pelo ordenamento jurídico para o qual se prevê a privação de 
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liberdade como resposta dada pelo Estado. 

O valor da liberdade, da qual se abdica parcialmente para possibilitar a vida em 

sociedade, deve ser garantido pelo Estado, dentro de uma realidade que é comunitariamente 

compartilhada, sendo esta uma das atribuições do Estado de Direito. Enquanto protetor das 

liberdades individuais, o Estado também deve velar pela liberdade na sua ótica relacional (da 

coletividade). O faz através da imposição de limites de comportamento e previsão de coesões. 

Os fundamentos para tal atuação serão abordados no primeiro capítulo da presente 

dissertação. 

De logo, importante destacar que a referida abordagem não possui pretensão de 

exaurir o tema, porquanto busca apontar os elementos fundantes da atividade punitiva estatal, 

indispensável para o encadeamento das ideias abordadas ao longo do presente trabalho. 

Alicerçando-se no estudo dos direitos e garantias fundamentais, procura-se 

estabelecer os limites para a atuação estatal no dever-poder de punir. Para tanto, aborda-se, 

inicialmente, a configuração constitucional dos direitos fundamentais enquanto instrumentos 

de proteção ao indivíduo. 

Neste ponto, faz-se o necessário desdobramento dos âmbitos de incidência dos 

direitos fundamentais, a saber, subjetivo e objetivo, para destacar que aqueles pressupõem 

garantias de proteção contra interferência do Estado, são barreiras, portanto, à intervenção do 

Estado na esfera do indivíduo, podendo este resistir a tal intervenção valendo-se dos meios 

que o ordenamento jurídico lhe disponibiliza. Conferem ao indivíduo um direito de defesa 

contra eventual desrespeito à proibição imediata de interferência imposta ao Estado, o qual 

tem o dever de abster-se da intervenção no âmbito de liberdade garantida pela Constituição. 

Por outro lado, o âmbito objetivo de incidência dos direitos fundamentais tem por foco a 

promoção da efetividade destes direitos, que são entendidos como os mais básicos e 

necessários para que o ser humano viva e tenha condições de se desenvolver de maneira digna 
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e que por isso, devem ser garantidos a todos. 

Enquanto garantias de proteção aos indivíduos, os direitos fundamentais, 

conferem ao indivíduo um direito de defesa contra eventual desrespeito à proibição imediata 

de interferência imposta ao Estado, o qual tem o dever de abster-se da intervenção no âmbito 

de liberdade garantida pela Constituição, podendo agir, legitimamente, nas hipóteses que 

estejam fora do âmbito de proteção constitucional. 

Importa destacar que a limitação aos direitos fundamentais decorre da própria 

Constituição, ao estabelecer a área de regulamentação e o respectivo âmbito de proteção de 

cada direito fundamental, razão pela qual não se admite a compreensão de direito fundamental 

absoluto, diferentemente do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

Este, conforme referido no decorrer desta pesquisa, resulta de uma evolução do 

pensamento humano a respeito do que significa este ser humano e de quais os valores que lhe 

são inerentes, para reconhecer e proteger sua dignidade. Não sendo questão de valor, de 

hierarquia, não há limitação ou hipóteses de exceção à sua proteção. A dignidade da pessoa 

humana, enquanto princípio fundamental, informa, inspira, orienta, limita a atuação Estatal, 

devendo ser sempre preservada. 

Em decorrência, demonstra-se que a atividade de aplicar punição, por parte do 

Estado, constitui-se como um dever, obrigação relacionada à garantia da liberdade coletiva, 

enquanto expressão do âmbito objetivo do direito fundamental de segurança, a justificar, 

assim, a inafastável atuação estatal para os casos de infração penal, sem, contudo, descurar da 

necessária observância da dignidade da pessoa humana, considerando que para que se 

justifique a atuação interventora do Estado voltada à promoção e garantia dos direitos 

fundamentais, dentre eles o da segurança, é inquestionável a necessidade dos cidadãos terem 

acesso a condições mínimas materiais para o efetivo gozo dos direitos fundamentais 

(dignidade). 
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No que se refere à aplicação de punição, tem-se, no aspecto de direito negativo, a 

limitação imposta pelos direitos fundamentais ao exercício do dever de punir do Estado. No 

aspecto de direito positivo, surge o dever de proteção, traduzido na obrigação de promover 

ações eficientes no sentido de proteger com medidas preventivas e repressivas os cidadãos 

contra a violação dos seus direitos. 

Calcado no arcabouço constitucional referente ao dever-poder de punir do Estado, 

parte-se para uma abordagem dos fundamentos éticos e filosóficos da responsabilização 

penal, em um recorte histórico para que se possa compreender o desenvolvimento do modelo 

adotado no Brasil, de acordo com suas fontes históricas. 

No capítulo referente aos aspectos ligados à responsabilização penal, seus 

fundamentos e sua aplicação no Brasil, refere-se aos sistemas punitivos e a tentativa de 

obtenção de resultado recuperador do apenado, como forma de dotar o estudo de fontes 

históricas, notadamente o retributivismo de Kant e o utilitarismo de Hobbes e Beccaria, ao 

tempo em que serve de referencial para as hipóteses ao final apresentadas. 

A abordagem dos sistemas punitivos modernos enfoca, principalmente, os estudos 

relacionados ao welfarismo penal e à nova defesa social, na medida de sua destacada 

ascendência sobre o modelo de regulação da execução penal brasileira e, também, pelo 

destaque que esta última recebe enquanto possível inspiradora para o modelo apontado no 

último capítulo. 

Além dos pensamentos que influenciaram o ordenamento jurídico brasileiro sobre 

a matéria de execução penal, abordam-se aspectos históricos relacionados à execução penal 

no Brasil e o quadro fático verificado no Estado do Rio Grande do Norte, destacando as suas 

principais falhas estruturais, as mesmas que já eram evidenciadas no século XIX, 

demonstrando que há a preemente necessidade de uma mudança de paradigmas no que se 

refere à atividade punitiva estatal. 
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No que se refere às constatações inerentes ao Direito Processual Penal, 

notadamente no campo da execução penal, dentro dos objetivos motores das ciências normais, 

é preciso que, constatada a superação do paradigma da punição por meio da aplicação de pena 

privativa de liberdade como método para a recuperação do apenado, não alcançando, sequer, o 

objetivo de frear a crescente criminalidade no país, sejam buscadas outras respostas para o 

problema.  

A constatação de que o cumprimento de pena privativa de liberdade, através de 

seu mecanismo de excelência (prisão) nunca trouxe ao apenado o alcance da finalidade 

ressocializadora, ao contrário, traz a necessidade de buscar um novo olhar para o sistema 

punitivo em geral. 

No capítulo final, como arremate, busca-se apontar respostas para as indagações 

que impulsionaram a presente pesquisa: O Estado vem exercendo, eficazmente, o seu dever-

poder de punir? O exercício de tal dever-poder possui reflexos no direito fundamental à 

segurança pública? Quais os entraves existentes para que o Estado brasileiro possa cumprir 

com o seu papel enquanto garante da segurança pública com eficiência? Como desincumbir-

se da atividade punitiva, sem olvidar, contudo, dos direitos fundamentais do apenado, dentre 

eles o da dignidade humana?  

Apresenta-se, ainda, sugestões para a modificação do atual quadro na execução 

penal pátria, por meio da implementação de mudanças no âmbito da atuação dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Aponta-se que é preciso que se dê ênfase, com maciço incremento de verbas por 

parte do Poder Executivo em programas sociais de saúde, educação e segurança, para todas as 

camadas da população, sobretudo àquelas em maior situação de risco, à promoção da 

melhoria da qualidade de vida da população. A alteração do panorama do sistema punitivo 

deve passar por um maciço investimento nas áreas de educação, saúde e segurança, para que 
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haja uma melhora no IDH. É preciso que sejam dadas condições para que o homem não seja 

levado a praticar o delito como uma consequência natural do ambiente que o cerca.  

A adoção de medidas preventivas são essenciais para a alteração do quadro 

evidenciado, mas não afasta a necessária alteração das medidas de cunho repressivo, razão 

pela qual apontam-se sugestões de implementação de alterações no tocante a este viés, tal 

como estruturação do aparato de segurança pública, fortalecido e aperfeiçoado, para que os 

delitos que sejam cometidos venham a sofrer a respectiva reprimenda, para que seja presente e 

eficaz a finalidade exemplificativa da pena, de modo que delinquentes eventuais sejam 

desestimulados a cometer delitos, pela perspectiva de sofrer punição, diminuindo-se a 

impunidade. 

A adequação do sistema prisional para que sejam garantidas as condições de 

respeito à dignidade da pessoa humana, acompanhamento do egresso estão dentre as medidas 

apontadas a cargo do Executivo, que as deve englobar numa verdadeira política de Estado e 

não meramente num plano de governo. 

São, ainda, sugeridas medidas a cargo do Legislativo, além das que se fizerem 

necessárias para a implementação das medidas a cargo do Executivo e, ainda, abordadas as 

medidas a cargo do Judiciário enquanto órgão de cumprimento das normas de regência e 

garantidor dos direitos fundamentais, executor e detentor da guarda jurídica do apenado. 
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO LIMITES AO DEVER-PODER DE PUNIR 

DO ESTADO 

 

Garantir o mínimo da liberdade, dentro de uma realidade que é comunitariamente 

compartilhada é uma das tarefas do Estado de Direito, uma vez que é a liberdade um dos 

valores mais elevados da natureza humana. Assim, tanto a ordem estatal quanto a ordem 

jurídica, assumiram legitimidade ao longo da história ao se colocarem como guardiões da 

liberdade. Não se trata apenas de garantir a liberdade individual, mas também a liberdade na 

sua ótica relacional (da coletividade). 

As liberdades coletivas, no âmbito relacional, tiveram ampla importância no 

contexto dos Estados Modernos e das grandes revoluções. Em oposição ao Estado 

Absolutista, para o qual não existiam cidadãos, mas apenas súditos com o único dever de 

obedecer, o Estado Moderno nasce ao lado de um novo exercício de soberania: a soberania 

popular. Agora, o poder emana do povo, o que substitui o súdito ou o escravo pelo cidadão
1
. 

O Estado, que antes era uma grande ameaça às liberdades humanas, agora deverá 

ser o seu grande guardião. Isto, certamente forneceu um duplo efeito para a liberdade, 

enquanto lema das revoluções do período moderno, notadamente da Revolução Francesa: de 

um lado, a liberdade consiste na limitação da liberdade do próprio Estado, impondo-lhe uma 

postura de abstenção em relação às autonomias individuais; de outro, garante-se maior 

autonomia para os cidadãos. 

As liberdades coletivas, preservadas pelo Estado e pelo Direito, passam a ser a 

essência do novo Estado Constitucional ou Estado de Direito, baseado na garantia e respeito 

aos direitos humanos fundamentais. Para que a preservação das liberdades humanas seja 

garantida, necessário é atender a uma condição imprescindível, qual seja, o respeito à norma. 

                                                 
1
 “O exercício da soberania – o poder de decidir em última instância –, que, no Estado Absoluto era função única 

e exclusiva do rei, passa agora a ser regulado por uma nova arquitetura que tem como fundamento a 

representação popular. Ora, a representação popular só pode ser exercitada quando os cidadãos possuem 

liberdade de escolha.” BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. 

São Paulo: Atlas, 2007. p. 470. 
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Ora, a sendo a lei o parâmetro da conduta do cidadão, a limitação de sua liberdade só poderá 

ser condicionada por ela. Em outras palavras, tão somente a lei poderá obrigar a execução de 

um dever, ou impedir a execução de determinado ato. No Estado de Direito, nada pode ser 

arbitrário. 

Analisando a construção filosófica de Immanuel Kant
2
, que aponta no sentido de 

que tudo que é injusto é um obstáculo à liberdade de acordo com as leis universais, Cinara 

Nahra esclarece que os indivíduos podem exercer o seu arbítrio como quiserem, todavia não 

devem ter a possibilidade de agir de forma contrária ao que a razão determina. Assim, o limite 

da liberdade se constitui no limite da razão e todo e qualquer sistema legal tem que estar 

fundamentado nesta concepção. Como consequência, o Estado não deve interferir, sustenta a 

autora, na vida de um sujeito quando este não age contra a liberdade de terceiros. Quando a 

ação coloca em risco a liberdade de outras pessoas, a intervenção do Estado se justifica 

plenamente. De tal modo, havendo a violação da regra geral da coexistência das liberdades, 

estaria justificada a aplicação da pena no sentido de restringir a liberdade daquele que ameaça 

a liberdade alheia.
3
 

Ocorre que a justificativa da pena em si mesma tem sido mais estudada do que a 

própria punição, tendo esta sido relegada a um plano inferior de pesquisa e sendo mais 

abordadas suas finalidades do que sua natureza.
4
 

Diz Alexandre Morais da Rosa que uma infinidade de variáveis combinatórias dos 

discursos de justificação do poder punitivo fazem do “por que punir?” um “porque punir” e 

assim, discursivamente, programam um fim estranho ao objetivo de contenção do Estado de 

                                                 
2
 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Trad. Edson Bini. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2008. p. 78. 

3
 NAHRA, Cínara Maria Leite. O imperativo categórico e os princípio da coexistência das liberdades. Revista 

Princípios, a. II, nº 3 (13-31) Jul/Dez 1995. p. 24. 
4
 Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raul; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito penal 

brasileiro. Vol I. Rio de Janeiro: Revan, 2003. págs.108-112. Zaffaroni define a pena como um exercício de 

poder. Confessa desconhecer sua função e, logo, abdica de qualquer resposta justificacionista ao “por que 

punir?”. Com isso, procura legitimar e ampliar o poder jurídico, visando à contenção do poder punitivo e 

reconduzindo a questão da pena ao âmbito político. 
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polícia e desenvolvimento do Estado Democrático de Direito.
5
 

A crescente criminalidade, nas esferas pública e privada, administrativa, penal ou 

civil, levam a constatação da institucionalização da repulsa à cultura cívica da punição, 

inclusive, pela má ou inadequada aplicação da reprimenda. O mal acaba sendo a punição e 

não o ato ilícito. 

É preciso que tal realidade seja alterada e, nesse sentido, convém lembrar 

Foucault quando sustenta que a justiça criminal deve punir em vez de se vingar
6
. Tal 

constatação somente vem à lume após a consideração de que muito se perdeu no que se refere 

ao alcance da finalidade última da pena, conclusão reforçada por Cesare Beccaria quando, em 

meados do século XVIII, afirmou que somente depois de errar por muito tempo, sacrificando 

a própria liberdade e existência, é que os homens voltam-se para buscar remediar os males 

que os afligem.
7
 

Pouco se avançou na realidade observada até os dias atuais
8
 e há que se buscar a 

efetivação do direito fundamental à segurança pública, predominantemente difuso, através do 

qual os cidadãos e a sociedade sentem-se (aceitavelmente) protegidos, interna e externamente, 

em decorrência das políticas públicas de segurança praticadas pelo Estado e da prestação 

adequada, eficiente e eficaz, do serviço público de segurança pública, para que possam viver 

com dignidade, exercendo e vendo respeitados todos os seus direitos, dentre os quais a 

incolumidade física e a do patrimônio, assim como realizados os objetivos fundamentais 

                                                 
5
 ROSA, Alexandre Morais da; KHALED Jr., Salah H., Direito penal mofado: a lenda conveniente da 

ressocialização. Disponível em< http://justificando.com/2014/07/17/direito-penal-mofado-lenda-conveniente-

da-ressocializacao/>. Acesso em 28/1/2016. 
6
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. História da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 95. 

7
 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução Marcilio Teixeira. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979. 

p. 7. 
8
 “...a chegada de presos em qualquer cadeia é um espetáculo desolador; não tem a menor graça ver aquelas 

vidas – jovens na maioria e pobres na totalidade – desperdiçados atrás das grades. Nada mais semelhante à 

imagem dos bois a caminho do matadouro. Muitos deles, nunca mais sairão, não pela quantidade de pena a 

cumprir, mas pela inafastável submissão à violência reinante dentro dos aludidos estabelecimentos” VARELA, 

Drauzio. Carcereiros. Obra citada. p. 51. 

http://justificando.com/2014/07/17/direito-penal-mofado-lenda-conveniente-da-ressocializacao/
http://justificando.com/2014/07/17/direito-penal-mofado-lenda-conveniente-da-ressocializacao/
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postos constitucionalmente, na maior medida possível.
9
  

É preciso que se reitere a necessidade da aplicação da reprimenda para os casos de 

desvios comportamentais na sociedade, destinando-se a aplicação de pena privativa de 

liberdade apenas para os casos onde se apresente inafastável, preferindo-se a adoção da 

cultura do não encarceramento, seja pela aplicação de penas de natureza diversa, seja pela 

própria descriminalização de condutas que podem ser reprimidas a nível administrativo, 

buscando a necessária garantia da proteção da dignidade humana dos apenados. 

Em verdade, a dignidade humana deve ser o anteparo para a atuação do Estado, no 

que diz respeito à manutenção da condição de homem, enquanto indivíduo, do cidadão, em 

qualquer circunstância em que esteja. 

Peter Häberle, tomando por base a Lei Fundamental alemã, que, a exemplo da 

Constituição Federal de 1988, prevê a dignidade humana como direito fundamental a ser 

observado, acima de tudo, pelo Estado, diz que uma Constituição que se compromete com a 

dignidade humana estabelece uma premissa antropológico-cultural. 

Sustenta o constitucionalista alemão que o respeito e a proteção da dignidade 

humana como dever (jurídico) fundamental do Estado constitucional constitui a premissa para 

todas as questões jurídico-dogmáticas particulares. Traço importante de sua argumentação é o 

destaque à dignidade humana como algo além de norma fundamental do Estado: ela 

fundamenta também a sociedade constituída e eventualmente a ser constituída, gera uma força 

protetiva pluridimensional, de acordo com a situação de perigo que ameaça os bens jurídicos 

de estatura constitucional. Sustenta ainda, que a dignidade humana, como tal, é resistente até 

mesmo à ponderação, razão pela qual, por exemplo, proíbe-se, absolutamente, a prática de 

tortura.
10

 

                                                 
9
 MERTENS, Fábio Alceu. O Direito Fundamental à Segurança Pública e o Serviço Público de Segurança 

Pública no Ordenamento Jurídico Nacional. (Dissertação de Mestrado em Ciência Jurídica). Universidade do 

Vale do Itajaí, 2007, p. 6. 
10

 HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. In SARLET, Ingo Wolfgang 
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Todavia, não é o que se verifica na prática. A sociedade faz questão de ignorar o 

que se passa no interior dos presídios. Isso tem sua lógica confirmada na medida em que se 

todos concordam que a finalidade pena é apenas castigar os que cometeram delitos, não 

haveria interesse em assegurar condições mais dignas de aprisionamento.
11

 

A necessidade de enxergar o homem por trás do apenado está presente, desde a 

obra de Michel Foucault, no Século XVIII, com a adoção de mecanismos de humanização da 

pena, porquanto, ainda que no caso do pior dos assassinos deve ser respeitada sua 

“humanidade”.
12

 

Nesse contexto, chega-se ao Século XXI ainda buscando-se a descoberta do 

homem no criminoso. É preciso, pois, ir além da simples condenação e aplicação da pena, por 

si só. É preciso buscar mecanismos para que sejam alcançadas suas finalidades precípuas: 

reprimenda, prevenção e tratamento, sem descuidar do homem a quem se impõe a sanção. 

 

2.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A partir da construção teórico-filosófica de John Locke sobre o Estado
13

, os 

direitos do homem deixaram de ser compreendidos como desprendidos da própria condição 

humana, provenientes de uma divindade e por isso eternos, imutáveis, absolutos e 

inalienáveis, passando a ser entendidos como algo ínsito à natureza humana, de modo que 

deveriam ser garantidos e respeitados pelo ente estatal. Referida construção filosófica 

encontrava ressonância nos ideais iluministas e seu discurso liberal, na medida em que apenas 

reconhecia a autoridade do Estado dentro da concepção do pacto social, por meio do qual o 

                                                                                                                                                         
(org.) Dimensões da dignidade – ensaios de filosofia do direito e direito donstitucional. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2005, p. 128-129. 
11

 “...nossas cadeias são construídas com o objetivo de punir os marginais e retirá-los das ruas, não com o intuito 

de recuperá-los para o convívio social (...) preocupações de caráter humanitário com o destino dos condenados 

só ganharão força no dia em que os criminosos das famílias mais influentes forem parar nas mesmas celas que os 

filhos das mais pobres.” VARELA, Dráuzio. Carcereiros. Obra citada, p. 193. 
12

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. História da violência nas prisões. Obra citada, p. 95. 
13

 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. São Paulo: Martin Claret. Trad. Alex Martins. 2002. 
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povo – verdadeiro detentor do poder – conferia representatividade e legitimidade às ações do 

governo.
14

 

Ainda assim, mesmo dotando o Estado de amplos poderes, o governo não pode 

sobrepor os direitos universais dos cidadãos que, embora não absolutos, são inalienáveis, 

estando, portanto, submetido a eles. Os direitos do homem, assim, devem ser considerados 

como universais, preexistentes e superiores do Estado, podendo os cidadãos se contrapor ao 

próprio Estado para defender tais direitos.
15

 

Com a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os 

iluministas, acima de qualquer coisa, buscaram estabelecer o preceito segundo o qual os 

direitos fundamentais do homem constituíam as bases da construção do Estado, razão pela 

qual a Norma constituidora deste (Constituição) deveria ser erigida tendo por orientação a 

proteção dos direitos universais, titularizados por todos os povos, devendo, por isso mesmo, 

ser reconhecidos por todos os Estados. 

Surgido o Estado Moderno, inspirado pelas ideias liberais do Iluminismo, 

sedimentado nos direitos universais do homem, teve o Legislativo, em decorrência da 

representatividade que exprimia, dotado, portanto, de legitimidade, poderes para estabelecer 

as regras que deveriam nortear a vida em comunidade e, contrapondo-se ao modelo de Estado 

anterior (Estado Medieval), onde o absolutismo, tirania e discricionariedade grassavam, 

supremacia sobre as demais atividades estatais, lançando a pedra fundamental do positivismo 

jurídico, com o dogma da onipotência do legislador.
16

 

                                                 
14

 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo 

penal. 2ª Ed. Natal: Owl, 2015, p. 221. 
15

 “Nenhum homem ou sociedade tem o poder de renunciar à própria preservação, e, portanto, os meios de fazê-

lo em favor da vontade absoluta e domínio arbitrário de alguém, e sempre que houver a tentativa de reduzi-los a 

tal situação de escravidão, terão o direito de preservar aquilo que não tinham o poder de alienar, e de livrar-se 

dos que violam a lei fundamental, sagrada e inalterável da própria preservação, que os motivou a entrar em 

sociedade.” LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Obra citada, p. 109. 
16

 “a produção do direito fica submetida à regência de um dos órgãos estatais, o legislativo que, por congregar 

representantes do povo, possui supremacia sobre o juiz, de modo que este deve contentar-se em aplicar a lei e, 

quando esta não for clara, tanto quanto possível, tentar descobrir a vontade do legislador.” BOBBIO, Norberto. 

O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. 
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Numa tentativa de afastar o absolutismo verificado no Estado Medieval, o poder 

seria compartimentado entre órgãos independentes cabendo-lhes, separadamente, legislar, 

executar e aplicar as leis, sem olvidar da necessária representatividade quando do exercício da 

atividade legiferante, por meio da escolha dos membros do Legislativo pelo povo. Desta 

maneira, a legitimidade de um governo residiria na sua submissão à lei.
17

 

Para o positivimo, os direitos universais do homem deveriam estar fundamentados 

na lei, de modo que apenas os direitos fundamentais declarados na Constituição sob a forma 

de princípios, dependendo de regulamentação pelo legislador infraconstitucional, ostentando, 

portanto, posição de inferioridade em relação á norma jurídica que “deve socorrer-se do 

enunciado principiológico da declaração encartada na Constituição, apenas e quando 

necessário para uma melhor compreensão da vontade do legislador infraconstitucional.”
18

 

Tal supremacia do direito posto, da norma jurídica, por meio do primado 

positivista da teoria da obediência, segundo a qual a lei deveria ser observada sem 

questionamentos, não podendo a ela nada ser objetado, ainda que a sua aplicação implicasse 

em aparente injustiça, forneceu os elementos jurídicos necessários para o alvorecer de Estados 

totalitários, a exemplo da Alemanha nazista e da Itália fascista, até que, ao final da Segunda 

Guerra Mundial, com a derrota de tais nações, não sem o cometimento de holocausto calcado 

no cumprimento estrito do dever, com base positivista, tal compreensão foi superada. 

Surgiram com vozes mais fortes os críticos do positivismo jurídico, defendendo 

que a lei, por si só, não era expressão de Justiça e poderia ter sua aplicação afastada quando se 

afastasse de tal valor.
19

 Houve um retorno à compreensão de que a Constituição possui força 

                                                                                                                                                         
São Paulo: Ícone, 1995, p. 37. 
17

 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes. Curso de direito processual penal: teoria (constitucional) do processo 

penal.. Obra citada, p. 223. 
18

 Idem, ibidem, p. 224. 
19

 “Direito quer dizer o mesmo que vontade e desejo de justiça. Justiça, porém, significa: julgar sem 

consideração de pessoas; medir a todos pelo mesmo metro. Quando se aprova o assassínio de adversários 

políticos e se ordena o de pessoas de outra raça, ao  mesmo tempo que ato idêntico é punido com as penas mais 

cruéis e afrontosas se  praticado contra correligionários, isso é a negação do direito e da justiça. Quando as  leis 

conscientemente desmentem essa vontade e desejo de justiça, como quando  arbitrariamente concedem ou negam 
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normativa e a base do ordenamento jurídico se localiza na tutela dos direitos fundamentais 

presentes nos enunciados das normas constitucionais de viés principiológico, superiores 

hierarquicamente às normas infraconstitucionais, servindo de fundamento a estas e não apenas 

sendo aplicadas em casos de lacuna ou omissão. 

Eis o modelo do Estado democrático-constitucional, no qual a interpretação e 

aplicação da Constituição possuem uma função política transformadora, buscando a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo-se o desenvolvimento 

nacional, erradicando a pobreza e a marginalização, reduzindo desigualdades sociais e 

regionais, promovendo o bem de todos sem distinção de qualquer natureza (origem, raça, 

sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação).
20

 

Os direitos fundamentais apresentam-se como importante fonte de legitimação das 

democracias atuais, servindo para sedimentar as verdades que validam os mecanismos de 

poder existentes na sociedade
21

, de modo que uma organização política que não garante aos 

seus cidadãos de forma eficaz os direitos fundamentais, no dizer de Walber de Moura Agra
22

, 

não pode ser considerada como uma sociedade estável, haja vista os conflitos sociais que 

pululam em virtude da desigualdade social existente. São estruturados de modo a possibilitar 

sua concretização na seara fática, por meio de textos constitucionais que explicitam e 

garantem a supremacia de tais prerrogativas. 

A respeito dos direitos fundamentais, enquanto regras jurídicas, estando 

                                                                                                                                                         
a certos homens os direitos naturais da pessoa  humana, então carecerão tais leis de qualquer validade, o povo 

não lhes deverá  obediência, e os juristas deverão ser os primeiros a recusar-lhes o caráter de jurídicas.” 

RADBRUCK, Gustav. Cinco minutos de filosofia do direito. Disponível em 

<https://drive.google.com/file/d/0B4Baqr7OttziMEhaVEVOdUdkS0Z5OXFTVDBxQzk4SEVyZllJ/edit?pref=2

&pli=1>. Acesso em 16/2/2016. 
20

 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Obra citada, p. 227. 
21

 “As liberdades individuais e sociais ocupam um lugar de honra nas novas Constituições europeias. Mesmo as 

dos países onde a prática governamental ou administrativa não é absolutamente democrática consagram capítulos 

eloquentes à afirmação dessas liberdade. Pode-se dizer que o reconhecimento dos Direitos do Homem penetrou 

na opinião mundial com uma unanimidade quase desconcertante, pois, embora unânime, esse reconhecimento 

não é para tanto um penhor de eficácia.” MIRKINE-GUETZÉVITCH, Boris. Evolução constitucional 

européria. Trad. Marina de Godoy Bezerra. Rio de Janeiro: José Kofino Editor, 1957, p. 157. 
22

 AGRA, Walber de Moura. Limites à efetivação dos direitos fundamentais In LEITE, George Salomão; LEITE, 

Glauco Salomão (Orgs.) Constituição e efetividade constitucional. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 281. 

https://drive.google.com/file/d/0B4Baqr7OttziMEhaVEVOdUdkS0Z5OXFTVDBxQzk4SEVyZllJ/edit?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B4Baqr7OttziMEhaVEVOdUdkS0Z5OXFTVDBxQzk4SEVyZllJ/edit?pref=2&pli=1
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integrados à Constituição, por tratarem das relações entre o indivíduo e o Estado e, ainda, 

entre órgãos estatais, caracterizam-se como normas de Direito Público. São o principal 

elemento para a legitimação das estruturas de poder da sociedade e representam o elemento de 

convergência para todos os cidadãos.
23

 

Os direitos fundamentais clássicos fundamentariam um status negativus tendente 

a uma obrigação de não fazer por parte do Estado ao mesmo tempo em que o indivíduo teria a 

pretensão de se defender ou de resistir à ação estatal. De outra banda, os ditos direitos 

fundamentais sociais pressupõem o status positivus perante o Estado, haja vista que este é 

obrigado a realizar determinadas prestações por meios dos Poderes Legislativo e Executivo
24

, 

podendo o indivíduo se valer de tais direitos para exigir um comportamento positivo por parte 

do Estado. 

Os direitos fundamentais, os quais devem ser observados pelo Estado, por meio 

dos seus três Poderes, refletem normas reflexivas da liberdade juridicamente ordenada, pois a 

pessoa do remetente é a mesma do destinatário, o Estado, sendo dispensável qualquer 

regulamentação. 

De acordo com os parâmetros vigentes de organização do Estado democrático de 

direito, os direitos fundamentais – ao lado da tripartição dos poderes – apresentam-se como 

instrumentos basilares da limitação do poder político, sendo limites à atuação do Estado que 

não pode afastar-se da regra de respeito aos direitos declarados na Constituição, 

considerando-se que quando não observados os direitos que existem em razão da própria 

condição humana, presentes no ordenamento jurídico sob a forma de princípios 

                                                 
23

 De acordo com a construção teórica de Rudolf Smend, a legitimidade do ordenamento jurídico apenas é 

realizada na medida em que reflete esses valores que foram protegidos pelos direitos fundamentais. Representam 

o signo que deve unificar o povo e sob o qual a Constituição pode unificar-se com maior facilidade no processo 

de integração. Assim, os direitos fundamentais não ostentam apenas uma legitimidade positiva-formal, mas 

igualmente uma outra, valorativa. SMEND, Rudolf. Constituition y derecho constitucional. Trad. José M. 

Beneyto Pérez, 1ª Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 228 e 231. 
24

 Cf DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Liberdade e estado constitucional. São Paulo: Atlas, 2012. 
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constitucionais, não pode haver ação estatal legítima.
25

 

Em relação ao Poder Legislativo, propriamente, os direitos fundamentais devem 

ser entendidos como reservas de lei proporcional, pois o produto legislativo, ao disciplinar o 

exercício daqueles direitos, sofre controle quanto ao conteúdo, pois essa intervenção estatal 

precisa estar legitimada ou justificada constitucionalmente, consoante sua proporcionalidade. 

Já o Poder Executivo, dada a maior margem de ação para o cumprimento da sua 

tarefa, suporta controle na dimensão discricionária dos seus atos, cabendo ao Poder Judiciário 

negar aplicabilidade quando houver eventual inconstitucionalidade. Contudo, ao realizar a 

subsunção da norma infraconstitucional, não pode violar dispositivos constitucionais durante 

o processo interpretativo, merecendo especial atenção as normas conceitos abertos, abstratos 

ou indeterminados. Nesta situação, funcionam tais cláusulas gerais como elementos de 

comunicação entre o sistema normativo constitucional e o sistema legal, observando-se a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o que se traduzirá em maior rigor e 

racionalidade jurídicos.  

Quanto ao Judiciário, especificamente, e sua vinculação aos direitos 

fundamentais, deve-se partir da compreensão de que esses direitos servem para assegurar uma 

esfera de liberdade do indivíduo contra intervenções do poder público e, por isso, constituem-

se em direitos de resistência contra o Estado. Assim, a aplicação da norma pelo Poder 

Judiciário pressupõe que o juiz compreenda a área de proteção do direito fundamental, pois o 

uso da hermenêutica argumentativa, principalmente quando da aplicação de cláusulas gerais e 

de leis infraconstitucionais, deve ser feita à luz dos direitos fundamentais. 

A proteção ao direito à vida, à liberdade, à intimidade e à honra, seja nas relações 

com o poder público, seja nas relações privadas, representa o mínimo, o círculo protetivo mais 

centralizado no que diz respeito às garantidas fundamentais no âmbito das garantias 

                                                 
25

 Cf. SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Obra citada,  p. 228. 
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constitucionais penais. 

Conforme relembra Walter Nunes da Silva Júnior, na persecução quanto à 

aplicação da pena, só poderá o Estado agir dentro dos parâmetros gizados na Constituição, por 

pior que seja o comportamento daquele que violou a norma penal. Sem a observância dessas 

regras, a atuação jurisdicional se dá fora do perfil do Estado Democrático-Constitucional, 

modelo escolhido pela Constituição de 1988.
26

 

Assim, os limites do dever-poder de punir do Estado estão fincados na 

compreensão dos direitos fundamentais. 

É preciso, todavia, que se ressalte que há uma relatividade até mesmo dos direitos 

fundamentais perante a atuação do Estado no seu agir punitivo, considerando-se que 

inexistem direitos fundamentais absolutos. Assim, muito embora a regra geral seja a de que os 

direitos fundamentais devem ser protegidos, circunstâncias específicas podem justificar a não 

incidência da proteção ao direito fundamental.
27

 

 

2.1.1 Proteção ao indivíduo 

 

A primeira função dos direitos fundamentais é a defesa da pessoa humana e sua 

dignidade perante os poderes do Estado, de forma que cumprem a função de direitos de defesa 

dos cidadãos enquanto normas de competência negativa para os poderes públicos e 

estabelecem o poder de exercer positivamente direitos fundamentais e de exigir omissões dos 

poderes públicos de forma a evitar agressões lesivas por parte deste mesmo Estado.
28

 

Conforme verificado anteriormente, os direitos fundamentais foram erigidos com 

                                                 
26

 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Obra citada, p. 287-288. 
27

 Existem limitações expressas aos direitos fundamentais na própria constituição, como é o caso da 

inviolabilidade do domicílio previsto no art. 5º, XI da Constituição Federal, onde consta a proteção e a exceção: 

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” 

BRASIL, Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
28

 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª Ed. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 408. 
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o escopo de ofertar proteção ao indivíduo e como tal, pode ser classificados de acordo com o 

bem jurídico tutelado, de modo que podem ser agrupados conforme protejam a integridade 

física, psíquica ou moral. 

No primeiro grupo estariam os direitos que se referem aos componentes materiais 

da estrutura humana. No segundo, os que dão proteção aos elementos intrínsecos da 

personalidade
29

. Em um terceiro grupo, estão os direitos que servem para “salvaguardar os 

atributos valorativos da pessoa na sociedade, formando o seu patrimônio moral”, aí estariam o 

direito à identidade, à honra, dentre outros
30

. Importa ressaltar que não há supremacia de 

nenhum dos grupos sobre os outros. Quanto à sua característica são considerados 

intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, inexpropriáveis, imprescindíveis, vitalícios, 

relativos e universais, porquanto sendo os direitos mínimos necessários para a dignificação da 

pessoa humana, devem acompanhar a existência da pessoa, desde o nascimento até a sua 

morte
31

, não importa o lugar ou situação que se encontre, não se admitindo sua renúncia, 

posto que a ninguém é dado renunciar à própria preservação, conforme assertiva secular de 

John Locke.
32

 

A compreensão de que os direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de 

pessoas, presentes em dispositivos constitucionais, com caráter normativo supremo dentro do 

Estado, com a finalidade de limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade 

individual
33

, conduz à compreensão de que a finalidade desses direitos é estabelecer 

limitações ao poder estatal para preservar, proteger, sobretudo, a liberdade individual, cujo 

conceito centra-se no poder de “autodeterminar-se e agir de acordo com os ditames da razão, 

considerando-se os condicionamentos da natureza, meio ambiente, pelo contexto social, 

                                                 
29

 Liberdade, intimidade, privacidade, sigilo, imagem, segredo etc. 
30

 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. Obra citada, p. 238. 
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histórico, cultural, político, econômico, psicológico”.
34

 

São barreiras, portanto, à intervenção do Estado na esfera do indivíduo, podendo 

este resistir a tal intervenção valendo-se dos meios que o ordenamento jurídico lhe 

disponibiliza. Limitam as possibilidades de atuação Estado, enquanto protegem a liberdade do 

indivíduo, individualmente considerado.
35

 

Conferem ao indivíduo um direito de defesa contra eventual desrespeito à 

proibição imediata de interferência imposta ao Estado, o qual tem o dever de abster-se da 

intervenção no âmbito de liberdade garantida pela Constituição. São direitos a ações 

negativas, por parte do destinatário do direito fundamental, no dizer de Robert Alexy
36

. 

Também, estão incluídos neste aspecto de proteção as intervenções que terceiros possam vir a 

realizar.
37

 

Os bens protegidos seriam as ações, características ou situações, ou posições de 

direito ordinário, que não podem ser obstaculizadas, atingidas ou eliminadas por meio de 

intervenção do Estado, de modo que o direito de defesa, também compreendido como direito 

de status negativus refere-se à garantia de não-realização de intervenção não justificada em 

determinados bens protegidos, correspondendo à concepção liberal clássica que procura impor 

limitações à atividade do Estado, para preservar a liberdade pessoal, nela incluída a atuação 

econômica e o usufruto da propriedade, objetivando afastar quaisquer possibilidades de 

intervenções arbitrárias na esfera individual. 

Importante ressaltar a expressão “intervenção não justificada”, porquanto, a cada 

direito fundamental corresponde uma área de regulamentação e um âmbito de proteção sendo 
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aquela referente ao tema tratado pelo constituinte, com a descrição da situação ou relação 

fática de cunho físico ou social prevista na norma
38

 e a indicação de uma decisão do 

constituinte a respeito daquilo que deve acontecer em relação a ela, ainda que 

genericamente
39

, sendo o Estado do destinatário dessa norma. Já o âmbito de proteção 

representa as situações em que o Estado deve observar a área de regulamentação, cumprindo, 

naquele caso específico previsto na Constituição, a regra do dever-ser. De outra forma: o 

âmbito de proteção estabelece quais os casos em que o Estado deve limitar sua atividade em 

relação ao direito fundamental protegido e quais os casos de restrição ao direito de defesa do 

indivíduo em face da atividade do Estado. O âmbito de proteção será, portanto, menor que a 

área de regulamentação sempre que o legislador constituinte retirar do suporte fático (que 

descreve o bem jurídico protegido)
40

 no qual incide a norma (área de regulamentação) um 

situação ou comportamento não contemplado pela norma.
41

 

Alexy enuncia leis de intervenção, buscando sistematizar e equacionar a relação 

entre área de regulamentação, âmbito de proteção e restrição ao direito fundamental. Assim, 

todas as medidas que sejam intervenções estatais em um bem protegido por um direito 

fundamental são prima facie proibidas pelo direito fundamental; todas as medidas que sejam 

intervenções em um bem jurídico protegido por um direito fundamental, e que não sejam 

justificadas por uma restrição (âmbito de proteção), são definitivamente proibidas pelo direito 

fundamental; todas as medidas que não sejam prima facie proibidas pelos direitos 

fundamentais não constituem intervenções em um bem protegido por um direito fundamental; 

e todas as medidas que não sejam definitivamente proibidas pelos direitos fundamentais ou 

não constituem intervenções em um bem protegido por um direito fundamental ou não estão 
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justificadas por meio de uma restrição.
42

 

Portanto, é preciso analisar os limites do âmbito de proteção (dados pela área de 

regulamentação e de acordo com o suporte fático referido por Alexy) para que se possa 

verificar se o indivíduo, titular de um determinado direito fundamental, está protegido em 

determinada situação fática, não havendo, como visto, garantia ilimitada ao exercício de um 

direito fundamental, devendo este exercício ser compreendido como a faculdade de 

comportar-se conforme as balizas normativas previstas no âmbito de proteção, sendo 

admissível a abstenção de tal exercício. 

 

2.1.2 Dignidade da pessoa humana 

 

Os direitos fundamentais, dada a multiplicidade e complexidade daquilo que é 

objeto de sua proteção, não poderiam ser reduzidos a um único princípio. A dignidade 

humana, todavia, apresenta-se como única exceção, considerando-se que, uma teoria 

unipolar
43

 de abstração máxima segundo a qual o fim último dos direitos fundamentais é a 

garantia da dignidade humana.
44

 

O reconhecimento e proteção da dignidade da pessoa pelo Direito resulta de uma 

evolução do pensamento humano a respeito do que significa este ser humano e de quais os 

valores que lhe são inerentes, para reconhecer e proteger sua dignidade. Essa dignidade não se 

apresenta como aspecto mais ou menos específico da existência humana, mas constitui-se 

como uma qualidade inerente a todo e qualquer ser humano, de modo que representa o valor 

próprio que identifica o ser humano como tal.
45

 

                                                 
42

 ALEXY, Robert. Obra citada, p. 306. 
43

 Teoria que pretende reduzir os direitos fundamentais a apenas uma tese básica. 
44

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros. 

2008., p. 41. 
45

 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da dignidade – 



29 

 

Os homens podem compreender-se entre si em razão de sua igualdade e seria 

desnecessário utilizar-se de discursos ou ações para fazerem-se entender se não fossem 

diferentes, pois com simples sinais e sons poderiam comunicar suas necessidades imediatas e 

idênticas, de modo que a pluralidade humana possui o duplo aspecto da igualdade e da 

diferença.
46

 Por meio de palavras e atos o indivíduo insere-se no mundo humano, sendo 

apenas o ser humano capaz de comunicar a si próprio e não apenas algo. Ocorre que a 

dificuldade de definir “quem” somos, filosoficamente, somente se dá por meio do elenco de 

qualidades e características do “que” somos. 

Assim, busca-se tal identificação por meio da distinção de uma qualidade inerente 

à espécie humana, a dignidade. Maria Celina Bodin de Moraes indica que a expressão vem do 

latim dignus que indicaria “aquele que merece estima e honra, aquele que é importante”
47

 e 

era utilizada em relação à espécie humana como um todo, sem qualquer personificação. 

Apenas com o cristianismo surgiu a ideia de uma dignidade pessoal, sob o fundamento de que 

o homem seria um ser criado por Deus para ser o centro da criação e que, por isso, foi salvo 

de sua natureza originária através da noção de liberdade de escolha, o que o torna capaz de 

tomar decisões sobre o seu desejo natural, decorrendo daí a concepção de que a dignidade é 

inerente ao homem enquanto indivíduo, enquanto “substância individual de natureza 

racional.”
48

 

Dentre os autores modernos, Thomas Hobbes, John Locke e Immanuel Kant 

abordaram o tema da conceituação da pessoa humana, ofertando sedimento para a construção 

da noção atualmente em voga. Para Thomas Hobbes, a alternativa à guerra seria a criação do 

Estado como entidade capaz de reduzir a vontade dos indivíduos a uma vontade única, 
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mediante a atribuição de todos os poderes e direitos, exceto o direito à vida, à pessoa do 

soberano. John Locke, em contrapartida, entendia que “pessoa” deve ser utilizado como 

expressão para indicar o que alguém chama de “si mesmo”, associando ao termo as 

expressões “identidade”, “consciência” e “memória”, vendo o ser humano individual como 

um ser dotado de identidade reflexiva, em virtude a consciência dessa sua identidade. 

Immanuel Kant abordou o tema na construção que denominou de imperativo categórico
49

 a 

qual contém a exigência de que o ser humano jamais pode ser visto, ou usado, como um meio 

para atingir outras finalidades, mas sempre seja considerado como um fim em si mesmo. Por 

essa razão, o imperativo categórico orienta-se pelo valor básico, absoluto, universal e 

incondicional da dignidade humana. Esta dignidade inspira a maior regra ética que é o 

respeito pelo outro.
50

 

A construção da expressão jurídica da dignidade humana, também identificada 

pelo termo latino humanitas, que representa a centralidade deste ser humano enquanto pessoa, 

o respeito à sua essência, vem desde o Direito Romano, tendo sofrido muitas vicissitudes, que 

não puderam nunca esconder a permanente demanda recíproca: o direito reclama sempre 

humanitas, simplesmente porque o saber jurídico não é mais do que um instrumento para a 

realização do ser humano e, como tal, precisa de uma bússola quando se afasta da 

antropologia básica que faz deste uma pessoa, para coisificá-lo, para reduzi-lo a uma coisa a 

mais dentre outras coisas.
51

 

Esta mesma expressão (humanitas) é o componente que nos permite diagnosticar 

se um saber jurídico penal cumpre sua função de custódia da dignidade da pessoa humana ou 
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se afasta dela para degradar-se a uma racionalização vulgar do exercício do poder vertical de 

um estado. Diz estar-se diante de um direito penal liberal ou um direito penal autoritário.
52

 

Neste sentido, a dignidade da pessoa humana é limite e objetivo da atuação 

estatal: enquanto limite, implica não apenas que a pessoa não pode ser reduzida à condição de 

medo objeto da ação própria e de terceiros, mas que a dignidade gera direitos de status 

negativus contra atos que a violem ou tragam graves ameaças. Enquanto objetivo da atuação 

estatal decorrem deveres concretos de tutela por parte dos órgãos estatais, assegurando-lhe por 

meio de medidas positivas o respeito e promoção desta mesma dignidade.
53

 

A dignidade da pessoa humana, assim, constitui-se como princípio fundamental, 

do qual emanam direitos fundamentais que orientam a atuação estatal, estabelecendo limites à 

intervenção do Estado em relação a tais direitos. Pela definição dada por Gregório Peces-

Barba Martínes, são os direitos fundamentais o conjunto de normas de um ordenamento 

jurídico, fundados na liberdade, igualdade, seguridade, solidariedade, enquanto expressões da 

dignidade do homem, reunindo parte da norma básica material de identificação do 

ordenamento jurídico, num verdadeiro subsistema dentro deste mesmo ordenamento jurídico, 

constituindo setor da moralidade procedimental positivada, legitimando o Estado Social de 

Direito.
54

 

Todos os direitos fundamentais foram outorgados pelo constituinte, implícita ou 

explicitamente, com limites, ao passo que a dignidade humana, como princípio fundamental 

do Estado democrático de direito brasileiro – e justamente por não ser direito fundamental –, 

não é passível de limitação.
55

 Diz Maria Celina Bodin de Moraes a respeito da dignidade da 

pessoa humana que “o princípio constitucional visa a garantir o respeito e a proteção da 
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dignidade humana não apenas no sentido de assegurar um tratamento humano e não 

degradante, e tampouco conduz ao mero oferecimento de garantias à integridade física do ser 

humano”, mas garantir que “a vulnerabilidade humana será tutelada, prioritariamente, onde 

quer que ela se manifeste”.
56

 

A dignidade não é algo relativo, de modo que ninguém tem mais ou menos 

dignidade que outra pessoa. Não se trata de uma questão de valor, de hierarquia, de uma 

dignidade maior ou menor. “Por essa razão é que a dignidade fundamental do homem é um 

absoluto. Ela é total e indestrutível. Ela é aquilo que chamamos de inamissível, não pode ser 

perdida”.
57

 

Toda pessoa possui dignidade, independentemente de sua nacionalidade, de suas 

características pessoais e do seu status social. Pouco importa se o titular é consciente da sua 

dignidade ou se a compreende, pelo que crianças e doentes mentais também são alcançados 

pela proteção constitucionalmente dada à pessoa humana. Não é possível uma perda da 

dignidade da pessoa humana, de forma que o criminoso, ainda que tenha atentado da forma 

mais grave e insuportável contra tudo aquilo que a Constituição coloca sob sua proteção, não 

pode ter negado o direito ao respeito à sua dignidade. Tais assertivas são exemplos de 

julgados do Tribunal Constitucional Federal alemão, citados por Michael Kloepfer em estudo 

sobre vida e dignidade da pessoa humana, amplamente aplicáveis ao ordenamento jurídico 

pátrio.
58

 

Quando ocorre alguma situação em que não foi respeitada a dignidade da pessoa 

concreta não se tem por perdida a sua dignidade no sentido fundamental, porquanto 

impossível a perda da sua qualidade de homem – ser humano, de maneira que o direito deve 
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permitir e encorajar todas as circunstâncias necessárias à integridade da dignidade 

fundamental do ser humano, assim como a dignidade concreta, vivida, experimentada pelo 

homem individualmente considerado.
59

 

Há uma dificuldade, decorrente da polissemia da expressão “dignidadade da 

pessoa humana”, em se estabelecer um elemento nuclear da dignidade, tendo sido utilizada, 

frequentemente a fórmula minimalista do homem-objeto
60

, segundo a qual poderia ser 

considerada atingida a dignidade da pessoa humana sempre que o indivíduo fosse rebaixado a 

objeto, mero instrumento, tratado como coisa, vindo a ser descaracterizado e desconsiderada 

como sujeito de direitos, por esta fórmula o âmbito de proteção seria determinado em cada 

caso concreto. Ocorre que tal definição não estabelece previamente o que deve ser protegido, 

muito embora permita a análise, de acordo com o caso concreto, do desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Tal concepção, ao longo do tempo, vem sendo trabalhada de modo que tem 

sido admitido que onde não houver respeito pela vida e integridade física e moral do ser 

humano, não sendo asseguradas as condições mínimas para uma existência digna, inexistindo 

limitação de poder, não forem reconhecidos e assegurados a liberdade, a autonomia, a 

igualdade e demais direitos fundamentais, terá sido atingida a dignidade da pessoa humana.
61

 

É preciso, portanto que se dê concretude na interpretação dos direitos 

fundamentais garantindo-se que não venham a transformar-se em modelos abstratos de 

proteção à dignidade da pessoa humana. Esta dignidade não pode ser vista como mera 

proclamação discursiva, num prisma de abstração. 

Quando se reconhece a existência dos outros como iguais, decorrente do princípio 

da igualdade, e sendo os iguais merecedores do mesmo respeito à sua integridade psicofísica, 
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será preciso construir o princípio que protege tal integridade. Sendo a pessoa dotada de 

vontade livre, é preciso garantir, juridicamente, tal liberdade. Embora possa ocorrer conflitos 

entre situações jurídicas subjetivas, amparadas por um desses princípios de igual importância 

hierárquica, a medida de ponderação deverá ser a dignidade humana. 

Conquanto não haja justificativa para intervenção da atividade estatal no âmbito 

da dignidade da pessoa humana, porquanto o âmbito de sua área de proteção não é mais 

restrito do que a área de regulamentação, a dignidade serve como parâmetro negativo para 

nortear os contornos da área de atuação dos direitos fundamentais, por ela inspirados, 

inclusive o referente ao dever-poder de segurança pública. 

 

2.2 Dimensão objetiva do direito fundamental à segurança. Dever-poder de punir 

 

Para que não haja afastamento da atividade estatal com as premissas fundadas na 

Constituição, deve esta ser pautada pelos critérios orientadores da estrutura política do próprio 

Estado. O direito de punir
62

 por parte do Estado constitui-se como poder político a este 

conferido, exclusivamente, devendo ser exercido através de política criminal com obediência 

aos direitos fundamentais do homem, respeitadas as áreas de regulação e âmbito de proteção 

destes, não perdendo de vista o princípio fundamento da dignidade da pessoa humana.
63

 

Os direitos fundamentais comportam, no mínimo, uma dupla dimensão: subjetiva 
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e objetiva. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais compreende estes direitos como 

pertencentes ao indivíduo, oponíveis contra o Estado, inicialmente entendido como o único 

potencial ofensor dos direitos fundamentais. Calcados em tal dimensão os ideais liberais 

iluministas difundiram a noção de direitos fundamentais, a partir da Revolução Francesa de 

1789. Complementando o reconhecimento da dimensão subjetiva, reconhece-se também a 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais, o que fez com que os direitos fundamentais 

fossem vistos como Norte de todo o ordenamento jurídico, servindo como vetor de 

interpretação e como limites à legislação infraconstitucional que se entenda contrária à 

efetividade destes direitos. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais tem por foco a 

promoção da efetividade destes direitos, que são entendidos como os mais básicos e 

necessários para que o ser humano viva e tenha condições de se desenvolver de maneira digna 

e que por isso, devem ser garantidos a todos.
64

 O Estado tem o dever objetivo de conformar a 

organização, procedimento e processo de efetivação dos direitos fundamentais, de modo que o 

indivíduo pode exigir algo de outrem e este tenha o dever jurídico de satisfazer algo. 

A necessidade, ou melhor, obrigação de atuação positiva do Estado com o escopo 

de garantir direitos fundamentais teve destaque com Konrad Hesse e seu entendimento de que 

a “Constituição jurídica” com força normativa e influência sobre a realidade social, 

juntamente com a “Constituição real” realizam uma relação de correlação, condicionando-sem 

mutuamente, não dependendo, pura e simplesmente, uma da outra.
65

 A construção teórica de 

Konrad Hesse é no sentido de que a Constituição pode impor tarefas, transformando-se em 

força ativa se tais tarefas forem efetivamente realizadas, ou se existir a disposição de orientar 

a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, ou, a despeito de todos os 

questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniência, se puder identificar a 
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vontade de concretizar esta ordem.
66

 

O reconhecimento da dimensão objetiva é um fator de reforço de juridicidade e da 

efetividade dos direitos fundamentais
67

, possuindo importantes desdobramentos, que 

alcançam o reconhecimento da eficácia irradiante dos direitos fundamentais, de modo que os 

direitos fundamentais se constituem em impulsos e diretrizes para a criação, aplicação e 

interpretação do direito infraconstitucional; estritamente relacionada com a teoria dos deveres 

de proteção, segundo a qual cabe ao Estado a obrigação de zelar e promover 

permanentemente, inclusive de forma preventiva os direitos fundamentais
68

, inserindo-se, aí a 

segurança. 

O fato é que os direitos fundamentais, além de expressarem status negativus 

contra as intervenções do Estado (dimensão subjetiva), também exprimem status positivus 

(dimensão objetiva) na medida em que expressam direitos a ações positivas por parte deste 

mesmo Estado. 

Dentro da categoria desses direitos de status positivus estão aqueles que conferem 

ao indivíduo a exigência de determinada atuação do Estado, no intuito de melhorar sua 

condição de vida, garantindo os pressupostos materiais necessários para o exercício de suas 

liberdades, incluindo aquelas referentes aos direitos de status negativus. 

Para que se justifique a atuação interventora do Estado voltada à promoção e 

garantia dos direitos fundamentais, sustenta-se que é inquestionável a necessidade dos 

cidadãos terem acesso a condições mínimas materiais para o efetivo gozo dos direitos 

fundamentais; depois, os indivíduos particularmente considerados, e não apenas o Estado, são 

ofensores potenciais dos direitos fundamentais de terceiros. “Portanto, exige-se do Estado um 

comportamento positivo tanto para dotar universalmente os cidadãos dos bens necessários ao 
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gozo dos direitos fundamentais como para protegê-los das ameaças e agressões de seus 

direitos fundamentais por parte de particulares”.
69

 

No que se refere à aplicação de punição, tem-se, no aspecto de direito negativo, a 

limitação imposta pelos direitos fundamentais ao exercício do dever de punir do Estado. No 

aspecto de direito positivo, surge o dever de proteção, traduzido na obrigação de promover 

ações eficientes no sentido de proteger com medidas preventivas e repressivas os cidadãos 

contra a violação dos seus direitos. 

O dever do Estado em atender aos imperativos da segurança pública em sua 

integralidade implica, por exemplo, no fornecimento de policiamento ostensivo e investigação 

aos atos delituosos praticados, assegurando aos cidadãos a certeza de que os criminosos 

ficarão na prisão, se assim a justiça determinar, tratando esses mesmos agentes com a 

dignidade que merecem enquanto seres humanos. 

No exercício deste dever de proteção deve o Estado, tomado no conjunto de suas 

ações, funções ou poderes, mormente por meio do Legislativo, estabelecer ao Executivo e 

Judiciário instrumentos legislativos para atuação contra os atentados ou exposições a perigo 

de direitos fundamentais, reduzindo e concretizando o alto grau de abstração de proteção por 

meio da lei, de modo que a administração e o judiciário possam ter ciência dos limites 

concretos de atuação no exercício desse mesmo direito de proteção.
70

 

Tal atividade é chamada de dimensão organizativa e procedimental
71

 e impõe ao 

Estado, como consequência, a criação de procedimentos judiciais e administrativos, 

colaboração em organizações, articulação com organizações internacionais, dentre outras 

atividades, tudo com vistas à criação de uma efetiva rede de proteção a eventuais ameaças ou 

agressões aos direitos fundamentais, bem como à criação de mecanismos para que todos 
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sejam dotados das condições mínimas para o gozo dos direitos fundamentais.
72

 

Tal atividade vem sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal que tem reconhecido o dever do Estado em proteger os direitos fundamentais do 

indivíduo. No julgamento que tratou da figura da audiência de custódia
73

, o Ministro Luiz Fux 

reconheceu que os deveres de proteção do Estado podem concretizar-se por intermédio de 

órgãos ou procedimentos estabelecidos para a efetivação dos direitos fundamentais, de modo 

que, dentro dos direitos prestacionais lato sensu, também se reconhecem direitos 

fundamentais à proteção através da organização e do procedimento.
74

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso “Maria da 

Penha”
75

 explicitou que uma das obrigações do Estado é garantir o livre e pleno exercício dos 

direitos reconhecidos na Convenção a toda pessoa sujeita à sua jurisdição. Tal obrigação 

implica o dever de organizar todo o aparato governamental e, em geral, todas as estruturas 

mediante as quais se manifesta o exercício do poder público, de maneira que sejam capazes de 

assegurar juridicamente o livre e pleno exercício dos direitos humanos. 

Em decorrência dessa obrigação, os Estados devem prevenir, investigar e punir 

toda violação dos direitos fundamentais, além de procurar o restabelecimento, na medida do 

possível, do direito atacado e, quando for o caso, a reparação dos danos produzidos pela 

violação dos direitos humanos. 

Surge, portanto, muito fortemente o dever de agir, como resultado de um direito 
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de status positivus, exercitado através do poder político conferido pelo destinatário desta 

mesma proteção, razão pela qual, sob o viés filosófico jurídico-constitucional, deve ser 

considerado como dever-poder. 

Em relação à segurança pública, a prestação estatal enquanto dimensão objetiva 

dos direitos fundamentais ocorre por meio do oferecimento universal de um serviço 

monopolizado pelo Estado. Também se dá através de prestações normativas por meio da 

criação de normas jurídicas que tutelam interesses individuais. Os direitos fundamentais, 

dentro da concepção de sua dupla dimensão (subjetiva e objetiva) funcionam como elemento 

informador do funcionamento da sociedade e devem nortear a criação e aplicação de todo o 

ordenamento jurídico em busca não apenas do dever de ação ou proteção formal, mas de ação 

ou proteção eficiente. 

O Direito Fundamental à Segurança Pública, estabelecido no art. 144 da Constituição 

Federal76 engloba variáveis que vão da estrutura e funcionamento das polícias estaduais, guardas 

municipais e polícias federais; passando pelas decisões e a efetividade da Justiça Criminal; gestão 

adequada do sistema penitenciário; oscilações e casuísmos do legislador na construção de leis 

penais; problemas sociais das periferias das grandes cidades; até a cultura de violência estimulada 

pelos meios de comunicação.77 

Assim é que, mais do que um poder político, legitimado pela outorga do poder 

pelo povo ao Estado, o poder de punir aparece como um verdadeiro dever do Estado para com 

o indivíduo enquanto expressão objetiva do direito fundamental à segurança, razão pela qual é 

referido como dever-poder de punir devendo, portanto, ser compreendido nesta ótica de 

instrumento para a proteção de direitos fundamentais e, consequentemente, necessariamente 

vinculado à manutenção e proteção do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, 
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seguindo o comando normativo constitucional impresso no art. 1º, III da Constituição 

Federal.
78

 

Tal atividade, no que se refere ao poder de punir, manifesta-se, primordialmente, 

por meio do direito penal e processual penal, destacando-se ainda que o direito à segurança é 

prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas 

públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o 

efetivo acesso a tal serviço.
79

 

Importante ressaltar que quando se faz menção à intervenção do direito penal 

como incremento de tutela aos direitos fundamentais não se defende que tal intervenção deva 

ocorrer, legitimamente, apenas com a violação de um direito fundamental. Em fato, a 

intervenção do direito penal passa a ser justificada com a ofensa ao bem jurídico (vida, saúde, 

integridade física, patrimônio público ou privado, meio ambiente etc.) tutelado pela norma 

fundante do direito e não na violação do direito enquanto posição jurídica abstrata.
80

 

Ocorrendo, pois, algum fato ofensivo a bem jurídico-penal, ter-se-á legitimada a 

intervenção penal para, observado o devido processo legal, possibilitar a restrição de direitos 

fundamentais com aplicação da pena privativa de liberdade ou da pena restritiva de direitos 

previstas em lei. 
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3 RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E SUA APLICAÇÃO NO BRASIL 

 

A necessidade de estabelecer um fundamento para aplicação da pena advém de 

um período histórico em que o indivíduo ainda enxergava a figura do Estado como um ente 

estranho, um outro, não sedimentado na vontade popular e, portanto, alheio aos interesses 

deste mesmo indivíduo que, por sua vez, não participava da sua formação. Sustentava-se, 

portanto, que ou a pena seria justificada pela aquiescência do infrator que, ao saber, 

antecipadamente, as consequências advindas da prática do delito, consentia com a pena a ele 

imposta – previamente – numa espécie de relação contratual, ou a pena seria justificada como 

medida de retribuição, pois merecida ao delinquente.
81

  

Ora, considerando que maior prejuízo trazido pela transgressão é a desordem ao 

corpo social, tanto mais grave é a transgressão quanto maior a possibilidade de sua 

disseminação pelo grupo. Dessa forma, se o perigo é a desordem social, a função da execução 

é impedir a propagação dessa desordem.
82

 Tal fundamentação ganha espaço a partir do 

momento em que o Estado deixa de ser visto como “outro” e passa a ser compreendido como 

“todos nós”
83

, calcado que está na vontade popular. 

A justificação da pena, portanto, passa a ser a justificação da manutenção do 

próprio Estado. A doutrina de Enrico Pessina é no sentido de que a pena deve representar a 

negação da negação do Direito, contida no delito. Ou seja, é a afirmação da soberania do 

Direito sobre o indivíduo, através da anulação da desordem contida na aparição do delito. A 

reintegração do sistema jurídico violado pelo delito, operada por intermédio da aplicação da 

pena, abraçaria em sua concepção todos os fins atribuídos pelos sistemas científicos que 
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buscam estabelecer os fundamentos da pena.
84

 

Para o referido autor, a pena poderia ser definida como o ato da sociedade que, em 

nome do Direito violado, submete o delinquente a um sofrimento como meio indispensável 

para reafirmação do Direito, sustentando que a pena é remédio dirigido a fazer que o Direito 

reine inviolável na convivência humana e, por isso, podemos integrar a noção de pena 

jurídica, vendo nela uma reação do Direito por obra do Estado sobre a individualidade 

humana, em razão do delito por esta cometido, que consiste em fazer sofrer alguma provação 

em nome do Direito, propondo-se a reconstruir a violada soberania jurídica, como elemento 

essencial do organismo ético da sociedade humana.
85

 

Radbruch
86

 defende o mesmo ponto de vista, sustentando que a doutrina sobre a 

fundamentação da pena, baseia-se na doutrina da justificação do Estado, de modo que a 

necessidade de argumentação reside em justificar a pena para os fins do Estado, sociedade ou 

ordem jurídica. Como tal, deve ser analisada sob uma tríplice ramificação: justiça, finalidade 

e segurança jurídica. 

No primeiro aspecto tem-se que, fundamentada na justiça igualitária, a aplicação 

da pena reconduz a uma época em que o direito penal era ainda direito privado em que o 

Estado manipulava particularmente a pena em substituição à vingança dos lesados. Com o 

reconhecimento do direito penal como um direito público, ainda havia condições de se 

sustentar a aplicação da pena sob o fundamento da justiça igualitária, pois corresponderia à 

resposta do Estado no seu próprio interesse. Porém, a teoria da aplicação da pena como 

expressão da justiça distributiva apresenta-se como alternativa, em face da superação da 

concepção liberal do direto penal, sustentando que uma pena justa não significa simplesmente 

uma pena adequada ao delito, mas aquela aplicada, igualmente, a todos aqueles sobre os quais 

pesa a mesma acusação, sendo esta mesma pena aplicada na proporção da intensidade do mal 
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causado, quando o houver distinção de acusação. 

A crítica realizada contra a teoria pena como expressão da justiça distributiva, que 

contribuiu para a superação da mesma, reside no fato de que não há esclarecimento quanto ao 

critério para determinar as diferenças entre as acusações, e ainda quanto à duração e classe 

das penas. 

Surge, então, a necessidade de se adentrar no segundo aspecto, da finalidade da 

pena, segundo o qual a pena deixa, simultaneamente, os limites da ideia específica do direito, 

da justiça, para estar a serviço dos fins do Estado e da sociedade.
87

 Novamente, aparece uma 

concepção liberal da pena, porém, como ideia de adequação para um fim, por meio da teoria 

da intimidação.
88

 

Existe uma correspondência entre a ausência de um controle social externo e a 

ausência do controle emocional individual, de forma que fica permitido, neste caso, o livre 

curso das paixões e da agressividade entre os indivíduos que fazem parte dessa sociedade.. 

Quando não há qualquer instância capaz de constranger os indivíduos a se controlarem a 

violência passa a ser o único freio para a violência.
89

 

O grau e a variedade da violência e desrespeito pelas regras de conduta que dá a 

impressão de haver tomado conta do Brasil nas últimas décadas impõem reflexões que levam 

à constatação de que, apesar de uma massiva disseminação da informação de que o sistema 

prisional brasileiro é superpopuloso, paira sobre a sociedade brasileira veemente impressão 

relacionada à falta de punição. 

Por outro lado, de acordo com estudo do Conselho Nacional de Justiça, divulgado 
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em junho de 2014
90

, verifica-se que o Brasil detém a 4ª maior população carcerária do mundo, 

em números absolutos, com 563.526 detentos no sistema prisional. Computados os apenados 

em cumprem pena em regime de prisão domiciliar, o número chega a 711.463, assumindo o 

Brasil o 3º lugar mundial, atrás de Estados Unidos e China, com o agravante de estar 

utilizando 200% (duzentos por cento) das vagas existentes no sistema prisional. 

Entrementes, o sentimento relacionado à falta de rigidez no cumprimento das 

penas impostas traz o sentimento de que o Brasil é leniente na persecução penal, havendo um 

sentimento alastrado de falta de punição, expressando-se na impunidade e redundando no 

aumento da criminalidade e violência.
91

 

Para que se possa caminhar em direção à resposta ao questionamento que se 

apresenta quanto à correta aplicação da punição, imperiosa a abordagem acerca do direito de 

punir, inclusive, enquanto expressão de princípio constitucional e dever-poder estatal. 

O modelo de homem racional em relação aos seus direitos e deveres, inclusive e, 

principalmente, dentro da relação deste com o Estado que, por sua vez, teria um 

consentimento determinado sobre a observância de tais relações, com vistas a obtenção de 

determinado fim, qual seja, vida pacífica dentro de uma ordem social regrada, está presente na 

obra de diversos pensadores modernos.
92

  

Classicamente, entendia-se presente no ser humano, juntamente com aptidões 

intelectuais, algumas fontes de impulsos que ora ajudavam, ora prejudicavam o alcance de 

determinados objetivos úteis para a coletividade. Tais fontes seriam as paixões e a pena 
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consistiria em uma forma utilizada estimular a abstenção da prática de ações ruins ou 

indesejáveis.
93

 

De acordo com a definição dada por Hugo Grotius
94

, a punição seria “mal de 

paixão, infligido em virtude de uma má ação”.
95

 Dessa definição se apresentam duas 

interrogações cujas respostas servem para estabelecer os limites da punição: (i) qual a ofensa 

que justifica a punição legal e com que finalidade o delituoso é punido e (ii) qual a forma pela 

qual é aplicada a reprimenda.  

Kant fundamenta o direito de punir com viés puramente ideal, no qual a 

fundamentação da pena estaria presente na moralidade ou na justiça e não em uma certa 

específica autorização política, como em Beccaria, ou na lei do mais forte remanescente do 

estado de natureza, como em Hobbes.
96

 

Na linha de argumentação kantiana, considerando que os homens são dotados de 

razão, o crime somente pode ser entendido como uma ação comandada racionalmente para a 

delinquência, de modo que forçosa é a conclusão de que o escopo do criminoso, via de regra, 

é entregar-se ao delito. Como consequência, a punição é aplicada em razão do delinquente ter 

optado, livremente, por delinquir, sem qualquer relação com efeitos práticos (do crime ou da 

pena em si). Para ser justa, essa pena deve ser proporcional ao crime cometido. 

Outro aspecto considerado refere-se à obrigação da aplicação da pena. Dentro do 

pensamento hobbesiano, a pena é um instrumento guiador de vontades e deixá-la de aplicar 

poderia levar ao rompimento da ordem, vez que as paixões contra as quais se opõe não 

cessam de atuar, ao passo que a razão – que controlaria tais paixões – nem sempre está 

presente para resistir. A impunidade, para Hobbes, seria um incentivo do soberano à prática de 
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delitos pelos seus súditos. 

De acordo com a teoria retributivista, defendida por Kant, em contraponto ao 

utilitarismo de Hobbes, a pena seria um imperativo categórico. Dever incontornável da 

autoridade pública responsável por sua aplicação e execução. Concernente à quantidade de 

pena a ser aplicada, os utilitaristas defendiam que “o mal da pena deve ser moderadamente 

superior ao benefício trazido pelo crime”.
97

 Já para os retributivistas, a pena deveria 

corresponder rigorosamente ao mal do delito, para tanto, a natureza e consequência do crime 

eram os parâmetros utilizados. 

Os autores imediatamente anteriores ao chamado direito penal contemporâneo, 

como visto, não possuíam entendimento consensual sobre a indagação de por que, como e 

quando punir. As divergências envolviam aspectos políticos, antropológicos e morais, não 

havendo uniformidade quanto aos princípios incidentes e ainda a noção de proporcionalidade 

entre crime e punição. Havia, ainda, toda uma discussão sobre a imputabilidade que não será 

abordada no presente trabalho, conquanto parte-se do pressuposto de que a pena – em sua 

concreção – objeto de estudo é aquela destinada a imputáveis, não havendo necessidade 

sequer de tangenciar-se os estudos feitos nesta área para o alcance dos objetivos da presente 

pesquisa. 

Importante ressaltar que nos autores “pré-contemporâneos” a aplicação da 

violência estatal como instrumento de alcance da paz social e o entendimento de que o crime 

se constitui como algo socialmente indesejável, devendo o criminoso ser combatido aparece 

como conclusão inquestionável e ponto de consenso, aliado à compreensão de que o caráter 

de infalibilidade da pena deve estar presente, de maneira que apenas em casos muito extremos 

poderia deixar de ser aplicada. 

As opiniões encontradas na filosofia e na ciência do direito sobre como as ofensas 

                                                 
97

 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Idem, p. 122. 



47 

 

devem ser punidas e as razões para a aplicação da pena dividem-se entre três grandes grupos: 

(i) o grupo que afirma que é sempre justificável punir as violações das normas sociais e 

jurídicas, ainda que nem sempre seja possível na prática materializar-se a punição; (ii) o grupo 

que sustenta que a punição é, às vezes, justificável e, às vezes, não; e, (iii) finalmente, o grupo 

que defende ser a punição sempre desnecessária e injustificável. 

Ao largo dessa discussão filosófica, o que se verifica é que as cadeias no Brasil, 

em sua esmagadora maioria, são estabelecimentos onde são colocados homens a cumprir 

penas em celas superlotadas, como se participassem de um “experimento macabro”.
 98

 

Numa sociedade em que se constata a crescente e contínua aplicação de sanções 

criminais (vide o aumento da população prisional que, em 30 anos passou de cerca de 60.000 

para mais de 700.000 detentos
99

), causa espécie o sentimento comum de impunidade e o 

declínio dos valores que, em momento anterior, justificaram a previsão de sanção para os 

casos de seu desrespeito, onde os cidadãos aparentam haver perdido sua capacidade de 

indignação e o desrespeito às normas de convivência social é tido, por vezes, como natural. 

Assim, os laços que sustentam a teia social vão se afrouxando, havendo a necessidade de se 

fortalecer os fundamentos para aplicação da reprimenda face aos desvios, ou, então, de se 

perquirir os motivos pelos quais as penas aplicadas não venham surtindo o desejado efeito, 

seja de acordo com teorias absolutas, relativas ou mistas (que defendem a existência de 

características de prevenção e retribuição na pena).
100

 

Tomás y Valiente
101

, no início do chamado direito moderno, defenderam que 

faltava um conceito abstrato de “pena criminal”, havendo a necessidade, para diferenciá-la de 
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outras formas de intervenção estatal e de outros castigos que apenas diziam respeito a 

questões individuais, internas, de se estabelecer tal conceito. Para tanto, utilizou-se elementos 

que se verificavam presentes desde o século XIII e incluíam uma concepção estrita de 

punição, que não se confundia com a reparação civil; a percepção de que a punição deveria 

ser um mal, e consequentemente implicar algum tipo de sofrimento ou restrição; a ideia de 

que a punição deveria ser aplicada por, ou em prol de, alguma autoridade e ainda que a 

quantidade de pena aplicada deveria ser, pelo menos, igual ao tamanho do ilícito praticado. 

Em que pese tais características seculares, caracterizando a pena como um sofrimento 

aplicado pela autoridade em razão do mal praticado, no final do século XIX iniciou-se um 

grande embate teórico entre classicistas e positivistas criminais quanto aos fundamentos, 

natureza e funções das penas e medidas de segurança, redundando na disputa entre 

retributivistas e utilitaristas, disputa esta que permanece acessa até os dias atuais no campo da 

filosofia moral, inclusive com a existência de teorias mistas que conseguem transitar por 

ambos os campos. 

Diz Camila Dias que a passagem da vingança para a pena foi fundamental para o 

desenvolvimento de tais teorias, considerando-se a concepção segundo a qual a vingança é 

associada a uma reação violenta de um indivíduo ou grupo particular a uma infração, sendo 

extremamente prejudicial à ordem social por desencadear na comunidade um crescente 

processo de violência. A pena, por sua vez, seria uma reação de todo o corpo social a uma 

infração cometida. Ao contrário da vingança, a pena seria benéfica para a comunidade, uma 

vez que tem o objetivo de manter sua coesão. Independentemente da conceituação utilizada – 

a vingança também pode ser coletiva, por exemplo –, o fato é que essa transformação de uma 

reação à transgressão das normas, com essa reação deixando de ser individualizada para se 

tornar coletiva, é algo que produz uma nova configuração das relações de poder e uma nova 
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forma de regulamentar os conflitos.
102

 

No entender de Alessandro Baratta, a criminologia contemporânea realizou uma 

mudança considerada a mais significativa por meio da teoria estrutural-funcionalista do 

desvio e da anomia, inaugurada por Emile Durkheim e continuada por Robert Merton.
103

 Esta 

teoria trouxe uma abordagem diversa para a explicação da criminalidade, questionando a ideia 

positivista do princípio do bem e do mal. Partindo da construção de Durkheim, para quem o 

crime é um fenômeno natural em qualquer sociedade
104

, Merton desenvolve sua teoria calcado 

na afirmação de que o delito é fruto das desigualdades sociais e não somente decorrente das 

estruturas dessa mesma sociedade, pois, segundo o autor, “a desproporção entre os fins 

culturamente reconhecidos como válidos e os meios legítimos à disposição do indivíduo para 

alcançá-los está na origem dos comportamentos desviantes”.
105

 Estando ausentes os meios 

legais, mas presente a pressão para a conquista dos objetivos socialmente impostos esse vácuo 

– chamado de anomia – será preenchido por meio da utilização de meios ilegais. 

A crítica feita a tal teoria estrutural-funcionalista reside no fato de que ela serviria 

apenas para explicar os delitos cometidos pelas camadas mais baixas da sociedade, não se 

prestando para justificar os delitos cometidos por empresas ou os chamados crimes do 

colarinho branco, conquanto os sujeitos ativos de tais condutas teriam à sua disposição os 

meios legítimos para o alcance dos fins culturalmente impostos. A resposta à tal crítica se deu 

com a justificativa de que o aspecto subjetivo do agente que, absorvendo amplamente os fins 

culturais, não interiorizam as normas institucionais que determinam os meios legais para a 
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consecução daqueles fins.
106

 

Não são completamente infundados os estudos da teoria funcionalista, porquanto 

buscam relacionar a necessidade de alcance dos fins culturalmente impostos, e nestes 

inserem-se, necessariamente, aqueles imprescindíveis à sobrevivência do ser humano, dentro 

de uma concepção de que, independentemente do modelo da sociedade (de consumo, ou não) 

tais valores serão perenes, para compreender qual o papel do Estado no enfrentamento desta 

criminalidade. 

Porém, na atualidade parece estar claramente estabelecido que o quer que se faça 

aos delinquentes que são identificados e processados pelo sistema criminal, é improvável que 

se produza mais do que um pequeno impacto na quantidade de delitos existentes. A sociedade 

passa a se dar conta que no sistema penal existem dois problemas distintos: o que fazer com 

aqueles delinquentes que ingressaram na “rede institucional de decisões”
107

 e o que fazer para 

reduzir a criminalidade. São problemas completamente distintos e não se pode mais reduzir o 

problema da criminalidade ao problema do delinquente. Ocorre que a primeira tarefa do 

sistema criminal
108

 é a atribuição de culpa, que apenas se faz com os delinquentes que 

ingressaram no sistema penal e, por isso mesmo, não proporciona uma informação útil para as 

atividades de controle ou remediadoras de tais eventos. Por outro lado, quando são analisadas 

ocorrências que podem vir a ser criminalizadas, faz-se uma análise estreita dos fatos para se 

chegar à atribuição de culpa, deixando-se de analisar questões mais abrangentes relacionadas 

aos eventos em questão. 

Faz-se, assim, a crítica ao sistema penal através da reprovação do fato que este 
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tende a realizar uma construção não realista do ocorrido (por analisar o fato através de uma 

micro-visão
109

), tendo, como consequência, uma resposta também não realista, impedindo que 

as organizações formais (polícia e justiça) possam abordar de maneira adequada tais eventos e 

compreender as suas razões. Ainda, diz-se que a “criminalização” é injusta a tal ponto que, 

por meio de sua própria estrutura, nega a existência de diversidade na vida social e dos 

próprios “sentidos” que esta gera e, por isso, está incapacitada para percebê-la a tratá-la 

positivamente. Também é injusta, em seus próprios termos, porque não pode tratar 

equitativamente ao delinquente e à vítima (a maioria nem sequer aparece no sistema penal – 

cifra negra). Como regra, as situações são abordadas em outros lugares e de modo que não são 

sequer conhecidas dentro do sistema penal.
110

 

 

3.1 POLÍTICAS CRIMINAIS 

 

O instituto da prisão, desde sua estabilização como principal meio de punição, em 

que pese as incontáveis transformações sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 

tempo, tem, por causa mesmo destas alterações, sofrido readequações de suas funções como, 

por exemplo, diferentes regimes de disciplina e modelos penitenciários, de acordo com 

momentos históricos específicos, buscando atender os anseios e necessidades das respectivas 

sociedades que a adotou como modalidade punitiva por excelência. 

Até a década de 70 do século XX, no entanto, tais alterações não estavam 

dirigidas aos aspectos estruturais de sua existência, não alcançando sua dimensão 

ontológica
111

, passando, a partir de então, a sofrer transformações revestidas de maior 

radicalidade, dirigidas à sua função disciplinadora. 
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A necessidade de transformação se apresenta como consequência da observação 

do aumento vertiginoso no número de encarcerados, manifestação predominante nas 

sociedades capitalistas ocidentais, levando a prisão “à condição cada vez mais destacada de 

instrumental privilegiado para o controle social nessas sociedades.”
112

 

O desafio à manutenção do instituto da prisão consiste na conjugação de suas 

funções ante à nova ordem social, econômica e política que não encontra-se mais centrada em 

dispositivos disciplinares por excelência, mas em mecanismos de controle e dominação, 

havendo, ainda, a imperiosa necessidade de vencer o risco de superação por novas formas de 

segregação, contenção e controle social.
113

 

A finalidade deste capítulo é, portanto, abordar as transformações experimentadas 

pelo sistema punitivo, não como instituição isolada, mas integrada ao mundo social
114

, tendo 

como objetivo a compreensão da fundamentação histórica da prisão e a função da pena e do 

punir, na busca de conclusões para o questionamento que nos move acerca do 

equacionamento da dialética entre punição como exercício do dever-poder de segurança 

pública e dignidade da pessoa humana. 

Georg Rusche e Otto Kirchheimer, fazendo uma vinculação entre sistema de 

punição e processos econômicos, políticos e sociais, demonstraram a relação entre a ascensão 

da pena de prisão com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, argumentando 

que para o modelo feudal o aprisionamento em massa não atendia aos anseios econômicos 

vigentes.
115

 É que a predominância de uma economia agrícola onde a demanda de força de 

trabalho era constante, havendo uma relação tradicional entre servos e senhores feudais eram 
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propícios à existência de um meio punitivo cujo objeto principal era o corpo do delinquente, 

com o escopo principal de aplicar-lhe dor, não sendo buscada a obtenção de riqueza ou 

utilidade. De outro lado, a escassez verificada em tal época quanto à circulação de bens e 

riquezas próprias tornava inviável a aplicação de punição de caráter econômico, de forma que 

a vingança privada consagrava-se como meio de punição por excelência. 

Na Antiguidade, conforme apontado por Ruth do Prado Cabral, as penas 

privativas de liberdade e as prisões eram praticamente inexistentes, já que nesse período a 

pena de morte era utilizada como medida suprema. A verdade é que a detenção fazia-se 

necessária apenas preventivamente, enquanto o criminoso aguardava a execução da pena a si 

imposta e só mais tarde adquire um caráter repressivo para, então, tornar-se um tipo de 

penalidade e punição. A prisão preventiva só passa a ser necessária quando a responsabilidade 

dos atos deixa de ser coletiva para então ser individual; no caso das sociedades primitivas, o 

mal coletivo cometido individualmente é assumido pelo clã. É na medida em que a sociedade 

vai se desenvolvendo que a responsabilidade individual é, então, diferenciada da coletiva.
116

 

Com o advento do Mercantilismo, surgiram condições para que o aprisionamento 

começasse a ser adotado com escopo de atender às finalidades de vigilância, contenção e 

extração da força de trabalho, aplicando-se, preponderantemente, às classes sociais tidas por 

indesejáveis
117

, surgindo os primeiros asilos e casas de correção, destinados para os loucos de 

qualquer espécie, mendigos, vadios, idosos, prostitutas e condenados. Havia, porém, outras 

espécies de medidas aplicadas a título de sanção penal que concorriam com o aprisionamento: 

trabalhos forçados nas galés, deportações e pena de morte. Ocorre que, segundo Foucault, a 

gênese das prisões representou uma quebra no modelo orientador da questão criminal então 
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em voga, inaugurando novos entendimentos em relação à pobreza partir do que ele chama de 

mecânica diversa de poder que se investiria sobre os corpos, para o fim de extração de 

riqueza, através da força de trabalho subtraída dos prisioneiros, decorrente da escassez de mão 

de obra.
118

 

A constante e crescente utilização de modelos disciplinares, constantemente 

adequados ao modelo econômico vigente, redundou no estabelecimento da prisão como 

supremo mecanismo de punição criminal, atrelado ao surgimento das sociedades industriais, 

onde o novo modo de produção impunha a disciplinarização dos corpos como condição de 

produtividade.
119

 

As instituições prisionais eram sedimentadas em: punição de quem violasse os 

ditames éticos comuns da sociedade e correção, disciplinamento e reabilitação daqueles aos 

quais fosse possibilitado o retorno ao corpo social. 

Tal sedimentação, ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, foram precedidas de 

amplas discussões entre pensadores iluministas, com a construção de teorias liberais e 

reformadoras do sistema penal em busca da racionalização da economia das penas
120

, ainda 

no século XVIII, calcadas no dogma da igualdade formal, visava o estabelecimento de uma 

escala de adequação entre penas e delitos (retributividade), traduzindo em si objetivos de 

liberdade religiosa, moral e econômica e atribuía, de outro lado, a defesa da propriedade como 

o centro da proteção jurídica pela via penal. 

No século seguinte, em vez de uma punição focada na retributividade entre dano e 

proporcionalidade, tem-se a pena voltada para o indivíduo, não por suas ações concretas, mas 

por aquelas que poderiam ser cometidas, eringindo-se a questão da periculosidade como fator 
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de determinação da pena e a natureza da intervenção buscando a correção desse indivíduo.
121

 

É a busca da recuperação, disciplinamento e normalização do delinquente, o indivíduo 

anormal. No Século XIX, portanto, a prisão se realizaria por mecanismos de princípios 

diversos daqueles que inspiraram a reforma liberal do século XVIII. No centro de tal mudança 

de paradigma punitivo, encontra-se a urgente necessidade do estabelecimento de mecanismos 

garantidores da permanência da nova ordem social burguesa e sua riqueza, corporificada em 

bens (máquinas, mercadorias, matérias-primas...), vindo daí a necessidade da instalação de 

instrumentos promotores de vigilância às massas, para garantir o controle e a propriedade dos 

meios de produção. Em consequência, nas palavras de Alessandra Teixeira, “o poder de punir, 

configurado na espécie prisão, apresentar-se-á como a instância mais exemplar do modelo 

disciplinar” exigido por essa sociedade.
122

 

Conforme visto no início desde capítulo, a prisão surgiu sem preocupações outras 

além de atender necessidades voltadas à vigilância, contenção e extração da força de trabalho 

de uma categoria social tida por indesejável. Até então, as penas de reclusão eram aplicadas 

apenas de forma preventivamente, enquanto não executada a pena capital. A pena assumia, 

desde seu início, quando ainda revestida de caratê de vingança privada, o caráter explícito de 

punição, sem almejar diretamente qualquer outro objetivo, sendo claro, todavia, que o temor 

pela aplicação de um castigo pelo cometimento de um ato “ilícito” sempre esteve presente, 

pelo menos em tese, conquanto a reprimenda é decorrência direta do delito cometido. 

Surgida em 1552, a mais remota casa de detenção, chamada de workhouse, em 

Bridewell, Londres, aplicava a detenção mediante trabalho forçado e severa disciplina a 

ladrões, vagabundos e ociosos, sem qualquer outra finalidade voltada para a alteração das 

condições pessoais do prisioneiro.
123

 Seu modelo foi replicado em vários outros 
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estabelecimentos. Eram as casas de correção. 

O surgimento do capitalismo reclamava a obtenção de uma reserva da força de 

trabalho. Por outro lado, o trabalho tornava-se escasso e no mercado livre os valores altos para 

pagamento de salários e garantias de condições favoráveis de trabalho levaram a se buscar na 

força de trabalho dos prisioneiros a solução para tal demanda, extraindo riqueza de tal mão de 

obra.
124

 

 

3.1.1 Welfarismo penal 

 

Com o surgimento do modelo político do estado do bem-estar social na Europa 

após a 2ª Guerra Mundial, baseado na regulação econômica e na proteção social com o 

controle dos mercados, ampliação da seguridade social, interferência estatal na criação de 

empregos e distribuição de riquezas, houve, por influência de tal modelo político, alterações 

no sistema punitivo penal constituindo gerando o que David Garland veio a denominar de 

welfarismo penal.
125

 

Com tal modelo, deu-se o deslocamento do enfoque da prisão do tratamento para 

a ressocialização do criminoso. Essa passagem marca mais do que a instalação de uma nova 

mediação entre as orientações positivistas e liberais no que se refere à prisão, através de 

princípios humanitários, “ela demarca antes um novo campo de constituição jurídica do preso, 

sua posição como sujeito de direitos”.
126

 

Cumpria, assim, ao Estado a tarefa de reinserir socialmente aquele que, por 
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privações ou mecanismos deficitários de socialização, praticada algum delito, sendo tal 

intervenção estatal considerada como verdadeira política social. Possuía o Estado o dever 

social de fazer incidir sobre o preso regras segundo as quais deveriam ser-lhe oferecidas 

condições para o reingresso na sociedade. Tal mudança, inevitavelmente, implicaria na 

mudança de todo o aparelhamento penal, considerando-se a marcante mudança do tratamento 

do preso para sua ressocialização. 

De acordo com Garland, enquanto durou o welfarismo penal houve intensa 

mobilização no sentido de conformar a nova racionalidade que se atribuía à prisão, por meio 

de uma institucionalização técnica a agir dentro e fora desta por meio de psicólogos, 

assistentes sociais, educadores dentre outros profissionais, além de todo o aparato estatal, tudo 

com aprovação da sociedade.
127

 

No complexo do welfarismo penal o ideal de reabilitação não era apenas um 

elemento entre outros, era o princípio organizador hegemônico, o marco intelectual e o 

sistema de valores que mantinha unida toda estrutura e a fazia inteligível para seus 

operadores. Abarcava uma rede conceitual que aportava tudo e podia lançar-se sobre cada 

uma das atividades do campo penal, permitindo aos operadores fazer de seu mundo algo 

coerente e significativo, assim como dar-lhe práticas que, de outro modo seriam 

desagradáveis e problemáticas, um aspecto benevolente e científico. 

Assim, leis sobre sentenças penais que permitiam penas indeterminadas 

vinculadas à liberação antecipada e supervisão da liberdade condicional, justiça de menores 

com sua filosofia sobre bem-estar das crianças, o uso da investigação social e das perícias 

psiquiátricas, individualização do tratamento baseado na avaliação e classificação de peritos, 

investigação criminologia centrada em questões etiológicas e na efetividade do tratamento, o 

trabalho social com os delinquentes e suas famílias e os regimes de custódia que colocavam 
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em destaque os propósitos reeducativos do encarceramento e na importância do apoio para a 

reinserção após a liberação do apenado eram alguns dos princípios pelo qual se buscava 

contrapor-se ao uso do encarceramento, na medida em que se considerava a prisão – do ponto 

de vista da reforma e correção individual – contraproducente.
128

 

Nesta perspectiva, podiam ser mantidos privados de sua liberdade por períodos 

prolongados os delinquentes identificados como perigosos, reincidentes ou irrecuperáveis. 

Aqueles que tivessem uma base social respeitável ou fortes conexões com o trabalho e com a 

família podiam ser tratados de forma mais indulgente. As medidas penais podiam ajustar-se 

de acordo com o nível de obediência ou de risco que apresentava o delinquente, sendo, ainda, 

que os criminosos responsáveis por “crimes aberrantes” podiam ser condenados a castigos 

que fossem correlatos à sua culpabilidade e com as expectativas da população.
129

 

Nas décadas seguintes à 2ª Guerra mundial, a justiça penal se converteu em um 

território de oficiais de liberdade condicional, trabalhadores sociais, psicólogos, psiquiatras, 

peritos em tratamento de menores, educadores e reformadores sociais de todo tipo. O 

programa do welfarismo penal não consistia somente na civilização e reforma da justiça 

penal. Era também a colonização de um território antes dominado pelo direito das autoridades 

e grupos profissionais sociais. O progresso na reforma penal, além de outras coisas, consistia 

num incremento das determinações dos peritos sociais sobre o delito. O ideário corrente 

poderia ser expresso na afirmação de que “uma boa instituição correcional é uma oficina 

formada por uma equipe qualificada de pessoas interessadas em transformar criminosos 

vítimas de disfunção social em cidadãos úteis.”
 130

 

Tal grau de poder discricionário conferido a profissionais que não tinham que 

prestar contas de coisa alguma, que comumente tomavam decisões sem dar explicações e sem 

estar submetidas a revisão judicial, é um indicador do grau de confiança que gozavam estes 
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grupos profissionais e também da maneira pela qual se percebiam seus poderes. Em contraste 

com o poder judicial de castigar, que há muito tempo estava sujeito a análises e revisões, os 

poderes dos trabalhadores sociais e psicólogos eram vistos como mais benéficos e apolíticos. 

Suas visões sobre a psicologia, as fontes da conduta anti-social, a maneira em que deviam 

funcionar as famílias e como deviam comportar-se os indivíduos se consideravam juízos 

neutros e clínicos, baseados em dados científicos e na investigação empírica. Suas práticas de 

criação de normas e seus poderes na aplicação da lei também tendiam a escapar do controle 

externo, em que pese suas implicações na privacidade e liberdade dos indivíduos com os quais 

tratavam. Sua missão era considerada enaltecedora e civilizadora, distanciando-se dos 

mecanismos penais em cujo marco operavam.  

As modificações no direito penal, com a criação de novas penas, a reforma dos 

regimes institucionais, a criação dos regimes de liberação antecipada, tudo isto foi, em grande 

medida, resultado do trabalho deste modelo.  

Conquanto eram evitados, com tais expedientes, fugas e motins, a interferência 

política no funcionamento rotineiro do sistema prisional era mínima, assim como o 

envolvimento da população em geral ou de seus representantes políticos na maioria das 

iniciativas políticas que caracterizaram o período. 

Logicamente, o grau de compromisso com as medidas socializadoras do 

welfarismo penal variava muito. Os agentes de condicional, os servidores dos juizados de 

menores, os supervisores dos reformatórios, os administradores das prisões, os investigadores 

criminais, os funcionários de alto escalão e os psicólogos, psiquiatras e educadores do 

sistema, no geral, eram muito mais entusiasmados que os carcereiros, agentes de polícia ou o 

Ministério Público. Assim, o sistema não estava livre de debates e conflitos.  

Aos juízes cabia contrabalançar o apelo imediato de aplicação de uma medida 

individualizada com igual preocupação com condenar e proteger a sociedade. Tal problema se 
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via atenuado pela existência, em certos casos, de procedimentos posteriores à aplicação da 

pena que modificavam a sanção do indivíduo, tendo por base seu comportamento na prisão ou 

as próprias perspectivas de sua liberação.
131

 

Em verdade, o verdadeiro desacordo era sobre o “Justo equilíbrio” e não sobre a 

gama de considerações legitimamente envolvidas. Ambos os lados falavam em welfarismo 

penal e punham em prática seus princípios, fato que se evidenciava pelos resultados das 

administrações conservadoras e republicanas, esforçadas em estabelecer um contraponto a 

seus oponentes liberais e democratas. 

A constante discussão entre tais grupos terminou por gerar uma ontologia 

institucionalizada que definia em que consistia o problema do delito e a uma epistemologia 

que ditava o modo pelo qual se poderia conhecer e quais eram os meios apropriados para 

entender e enfrentar este mesmo delito, determinando o que era progressista e o que era 

reacionário, de acordo com o grupo de interesse, por suas diferentes posições. 

Os axiomas do wefarismo penal consideravam que a reforma social, juntamente 

com a influência econômica, eventualmente reduziria a frequência do delito, bem como que o 

Estado é responsável pela assistência aos delinquentes tanto quanto pelo sua punição e 

controle. 

No transcurso do século XIX o Estado havia assumido o monopólio – e 

racionalizado – do castigo aos delinquentes, tornando-o atividade pública, exercitada por meio 

de juízos. O entendimento dominante até a década de 1890 era o de que a assistência ao 
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apenado, inclusive quando de seu livramento, na satisfação de suas necessidades sociais 

deveria ficar a cargo das igrejas ou da filantropia privada, muito mais do que ao Estado. A 

partir da última década do século XIX, passou-se a considerar o Estado como o responsável 

pela reforma e bem-estar do criminoso. Assim, o Estado devia ser um agente de reforma tanto 

quanto de repressão, de assistência tanto quanto de controle, de bem-estar tanto quanto de 

castigo. 

Desta maneira, o Estado do bem-estar social já não era, pelo menos não 

exclusivamente, uma relação entre o Leviatã e um súdito rebelde. No lugar dele, a justiça 

penal estatal se converteu na parte do Estado de bem-estar e o sujeito delinquente – 

especialmente se era jovem, socialmente prejudicado, ou mulher – passou a ser visto como 

um sujeito necessitado tanto quanto um sujeito culpável, um “cliente” tanto quanto um 

deliquente. Nas décadas do pós-guerra, a resposta comum frente ao problema do delito – em 

certa medida, a resposta comum frente a maioria dos problemas sociais – foi uma combinação 

de “trabalho social e reforma social, tratamento profissional e provisão pública.”
 132

 

Uma vez que a competência das organizações da justiça penal estava limitada a 

tratar com o indivíduo, o mecanismo institucional padrão do controle do delito era a resposta 

da justiça penal, gerada por um ato delitivo específico e centrada em aplicar sanções “penais-

welfaristas” aos indivíduos delinquentes. Todavia, além deste mecanismo, havia uma política 

difusa e generalizada de bem-estar e reforma social que não apontava especificamente para o 

delito ou os delinquentes, porquanto se esperava que houvesse a redução do delito 

melhorando as condições de vida dos pobres e promovendo a justiça social. Conquanto a 

teoria criminológica apontasse para as raízes sociais da conduta delitiva e a necessidade de 

medidas sociais gerais de controle do delito, a lógica mais poderosa da diferenciação 

institucional e a especialização burocrática ditava que os esforços do governo para controlar o 
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delito, em grande medida, canalizaram-se por meio de instituições da justiça penal: agências 

governamentais encarregadas especificamente do delito, as quais recebiam o pressuposto 

estatal para o controle do crime. 

Por mais importante que fosse o papel que as medidas sociais deviam cumprir na 

redução dos índices de criminalidade, a estratificação burocrática determinava, em última 

instância, quais medidas seriam adotadas na prática. Desta forma, o controle governamental 

da criminalidade seguiu concentrando-se na sanção reativa frente aos indivíduos delinquentes, 

mais do que na prevenção social do delito. 

Tal divisão de funções era a causa subjacente de uma profunda frustração 

regularmente expressada pelos agentes da justiça penal e expressava o dato de que o ideal da 

reabilitação que se punha em prática sempre era reduzido e individualizado e que era levado a 

cabo apenas num contexto penal. Se o delito é um problema social – diziam os críticos – 

então tais respostas individualizadas inevitavelmente fracassariam no propósito de chegar às 

suas causas profundas, vez que agem depois que o dano foi produzido, atacando muito mais 

as consequências do que as causas, centrando-se em indivíduos já constituídos e em jovens 

incorrigíveis, quando o deveria ser nos processos sociais que já estavam produzindo efeitos 

nas próximas gerações. O welfarismo penal, portanto, inscrito dentro da justiça penal estatal, 

estava estruturado de um modo auto-limitante que assegurava a sua própria derrota. 

Inicialmente, a crise do welfarismo penal surge em razão da falência do modelo 

Estatal centralizador, pondo-se em dúvida não apenas a efetividade de uma política em 

particular, mas a capacidade básica do Estado para controle do crime e promoção do bem-

estar social. Surgem teses contra o modelo previcendiarista que terminam por deslegitimar 

teoricamente o modelo.
133
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O descrédito nos pressupostos do modelo welfarista motivou a transformação das 

práticas de controle do delito que passaram a ser observadas com a privatização de prisões, a 

retomada da centralidade das vítimas no processo penal, o surgimento da vigilância 

eletrônica, a gênese da justiça restauradora, ao tempo em que a prisão, então levada pelo 

welfarismo penal ao patamar de principal instituição no sistema punitivo, passa a servir de 

depósito para as categorias sociais excluídas e marginalizadas. Tais alterações originam-se, 

em grande parte, da desconfiança na capacidade da justiça penal, por si só, controlar o 

crime.
134

 

A percepção das elevadas taxas de criminalidade como um fato social, juntamente 

com as amplamente reconhecidas limitações do sistema de justiça penal, produziram o efeito 

corrosivo a um dos mitos fundadores da sociedade moderna, que era o de que o Estado 

soberano seria capaz de gerar “lei e ordem” e controlar o crime dentro dos limites do seu 

território.  Diz, ainda que, como consequência disto, a partir da década de 1980, notadamente 

após as crises econômicas que ocorreram na década de 1970
135

, verificou-se um padrão 

extremamente volátil e ambivalente de desenvolvimento de políticas públicas que parecem 

estar profundamente em conflito umas com as outras. Para debelar a crise, foram abandonadas 

as políticas do Welfare State, dentre elas, a política criminal. O passo seguinte, na ordem 

                                                                                                                                                         
[...] La tesis del peligro. Las práticas correccionalistas socavan princípios fundamentales como la autonomia 

moral, los derechos del individuo, el debido processo y el Estado de derecho. Las políticas de la rehabilitación 

comprometen  cruciales valores democráticos liberales.” GARLAND, David. Obra citada, p. 133. 
134

 MADEIRA, Lígia Mori. Trajetórias de homens infames: políticas públicas penais e programas de apoio 

a egressos do sistema penitenciário no Brasil. (Tese de Doutorado) UFRS. Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas. Programa de pós-graduação em Sociologia. 2008, p. 86. 
135

 “Os problemas econômicos iniciam-se em 1971 com a quebra da paridade dólar-ouro, a partir de rompimento 

unilateral dos EUA ao Acordo de Bretton Woods. Dois anos após o evento, irrompe a primeira crise do petróleo, 

fruto de retaliação da Arábia Saudita aos EUA em virtude do apoio deste a Israel na guerra do Yom Kippur. Entre 

1973 e 1974 dá-se o que os autores nominam estaginflação – estagnação do crescimento econômico somada a 

inflação crescente – em virtude dos desgastes sofridos com a crise petrolífera e do déficit ensejado pela Guerra 

do Vietnã. Ainda em fins da década, em 1979, sobrevém a queda do Xá Reza Palehvi no Irã, desencadeando a 

Revolução Iraniana e nova crise do petróleo. Na década seguinte, a guerra entre Irã e Iraque culmina nos maiores 

preços de barril de petróleo até então praticados, o que deflagra crise econômica geral. Os reflexos das 

dificuldades econômicas da década de 1970 recaem sobre as seguintes, nas quais os problemas de ordem 

econômica grassaram imensamente em todo o globo.”  AVILA, Gustavo Noronha de; MELLO, Marilia 

Montenegro Pessoa de; VIANNA, Tulio Lima. Criminologias e política criminal. Florianópolis: CONPEDI, 

2015, p. 517. 



64 

 

cronológica dos sistemas penais, leva ao que se convencionou chamar de Estado penal. 

 

3.1.2 Nova defesa social 

 

Caracterizado pelo aumento nas políticas criminalizadoras, o Estado penal, numa 

ótica sociológica, assumiu o papel de sistema punitivo no lugar do welfarismo penal com a 

finalidade de “garantir a contenção das desordens geradas pela exclusão social, desemprego 

em massa, imposição do trabalho precário e retração da proteção social”, no dizer de Katie 

Argüello.
136

 Notabilizado, principalmente, pelo aumento vertiginoso no número de 

encarceramento, o sistema de Estado penal teve sua gênese nos Estados Unidos da América, 

constitui a transformação de Estados-providência em Estados-prisão. 

Deixando de lado os compromissos firmados pela política que defendia a 

responsabilidade do Estado pela reintegração social daqueles que haviam sido socializados de 

forma insuficiente, permitiu-se que a natureza puramente retributiva da pena passasse a adotar 

contornos de primazia, sem, contudo, manter as mesmas nuances do que evidenciava no 

modelo liberal clássico, assumindo aspectos de vingança e expressividade, ao passo que o 

modelo liberal pregava proporcionalidade entre o crime e a pena, limitando a atividade 

punitiva.
137

 

Sobre o caráter retributivo da pena no Estado penal, fazendo um paralelo com o 
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retributivismo liberal clássico pode-se mencionar que naquele prevalece dispositivos da 

soberania essencialmente representados no caráter expressivo das punições e em sua 

desvinculação a qualquer lógica utilitarista. Trata-se de uma resposta austera e sem qualquer 

eficácia para o fim da contenção da criminalidade, amparada no elemento puramente 

simbólico da demonstração da força e no mito do restabelecimento da ordem por essa 

manifestação. Do mesmo modo, o oferecimento de respostas emergenciais ao delito, a partir 

de uma inflação legislativa que visa à contínua supressão dos direitos e garantias dos acusados 

e presos, é revelador do caráter populista do qual a política criminal contemporânea tem se 

revestido, e, mais que isso, da dimensão totalitária dessa intervenção.”
138

 

Com o fenômeno do abandono do conjunto de referências anteriormente 

existentes, seja na perspectiva assistencialista, seja na reintegratória com o reconhecimento de 

direitos aos presos, abriu-se espaço para que fosse inaugurada uma nova racionalidade penal, 

onde os meios de suspensão de direitos podem ser invocados em nome do princípio da 

(in)segurança.
139

 

Tal processo de endurecimento das políticas penais veio a caracterizar o que se 

chamou de defesa social, significando a proteção da sociedade contra o crime através de 

vigorosa repressão das infrações cometidas, ou seja, sinônimo de retribuição e castigo. A 

preocupação deveria ser com o homem que pratica o delito, no sentido de aplacar sua 

delinquência. 
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Como alternativa a este movimento de recrudescimento, numa forte reação 

humanista e humanitária, surge a Nova Defesa Social, movimento que, tendo como 

idealizador o italiano Filippo Gramatica, assume sentido de prevenção e tratamento do delito 

e do delinquente, com base em dados dos ciências sociais à luz da Criminologia. 

Passa-se, portanto, a abordar tais aspectos a partir deste ponto, numa tentativa de 

estabelecer subsídios para a compreensão dos elementos que, na Teoria de Sistemas na órbita 

da Ciência Política, abordada por Paulo Bonavides, seriam chamados de inputs, outputs e 

feedback.
140

 

Aponta Walter Nunes da Silva Jr. que, em resposta às atrocidades jurídicas 

cometidas pelo nazismo e fascismo, surgiu na Itália um movimento filosófico reformista 

objetivando repensar o problema penal, procurando enxergá-lo não sob o aspecto apenas 

referente ao homem delinquente e ao campo do Direito Penal e Processual Penal, mas encará-

lo como fenômeno social.
141

 

O problema passaria a ser encarado como social e não apenas propriamente 

criminal, surgindo o Direito Criminal como um dos instrumentos de defesa social. 

Constituíam-se, originalmente, como noções fundantes da nova defesa social a promoção da 

proteção da sociedade; a punição não apenas para castigar, mas para reeducar o delinquente; e 

a conservação da noção de pessoa humana em relação a este mesmo delinquente. 

A tese defendida por Filippo Gramatica era a de que a (nova) defesa social seria 

um sistema substitutivo do direito penal, não havendo espaço para ambos. Este foi o sentido 

presente na sua obra “Principi di difesa sociale”, de 1961, abolicionista do direito penal, 

portanto. Sustentava que a função do Estado não deve ser punitiva, mas preventiva, 

defendendo tal posição pela constatação da ineficiência dos cárceres, pregando, ainda, a 

reforma da essência do sistema penitenciário, com a substituição das penas por medidas 
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educativas e curativas.
142

 

Evidentemente, tal posição extremada sofreu inúmeras críticas, tendo Marc Ancel 

em publicação intitulada “Nova Defesa Social” defendido que esta não seria uma escola, mas, 

antes, uma tendência, um movimento; não pretende impor dogmática nova, nem substituir 

todas as teorias do direito penal por uma única. Disse o autor francês que a nova defesa social 

procura somente reunir todos aqueles que percebem que o mundo atual e o pensamento 

moderno irrompem no quadro das doutrinas e teorias de todas as escolas, “numa aspiração de 

renovação humana que ultrapassa todas as técnicas.”
143

 

Estabelecida a posição moderada, firmaram-se os postulados da nova defesa 

social: a) reação contra o excesso de juridismo (desjuridização), limitando o tecnicismo e a 

dogmática e valorizando as ciências humanas no estudo do fenômeno criminal e 

desenvolvendo uma política criminal que, situada entre o direito penal e a criminologia, 

busque o aperfeiçoamento das instituições penais; b) consideração da personalidade do 

delinquente e revisão do sistema de sanções, eliminando o sentido retributivo da pena; c) 

reinserção social do delinquente através de tratamento e proteção oriunda de uma reforma 

penitenciária; e d) distinção entre direito penal, criminologia e política criminal. Este era o 

chamado “programa mínimo” da escola da nova defesa social. 

Com o decurso do tempo, outras discussões sobrevieram, e o contato com 

sociedades fora da Europa com bases políticas e econômicas totalmente diferentes fez surgir 

uma profunda reflexão sobre as orientações emanadas do referido movimento. Produziu-se, 

então, um conjunto de regras fundamentais que servem de roteiro para os adeptos da nova 

defesa social que deixa de ser vista como uma escola, mas “conjugação das aspirações 

humanistas democráticas operadas nas legislações penais de todo o mundo”.
144
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Tais postulados, resumidamente, estabelecem o permanente exame crítico das 

instituições penais vigentes, buscando reformar e até abolir essas instituições; vinculação a 

todos os ramos do conhecimento humano, por entender que o direito penal não é o único 

instrumento de combate ao crime; manutenção de um plano de política criminal que garanta 

os direitos do homem, inclusive do cidadão chamado de delinquente; promoção da 

privatização dos presídios e reforma penitenciária para tratamento dos delinquentes; 

estabelecimento de descriminalização para os delitos de pequena monta, procedendo a um 

“enxugamento” da legislação penal; promoção da criminalização para as infrações à economia 

e para a criminalidade estatal (abuso de poder, corrupção, “colarinho branco” etc.); 

desenvolvimento de atividade socializadora de modo que seja colocado à disposição do 

condenado o maior número possível de condições que permitam a ele, voluntariamente, não 

voltar a delinquir; e, ainda, repúdio à pena de morte, ao uso indiscriminado das penas 

privativas de liberdade e prisão preventiva, além de todo e qualquer procedimento que venha 

a ferir os direitos humanos do delinquente que deve ser visto, segundo esta mesma corrente, 

antes de tudo, como um cidadão. 

A nova defesa social é, portanto, uma nova filosofia penal, consentânea ao regime 

democrático, que se opõe ao antigo conceito de defesa social como proteção da sociedade pela 

via repressiva, possuindo como vetor diretivo a ressocialização, inserida em um sistema 

humanitário tutelar dos direitos inerentes à qualidade da pessoa humana, com nítido caráter 

universalista, como é próprio das teorias que pretender estabelecer um moto de 

pensamento.
145

 

Claramente, a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais) foi 

influenciada pelo pensamento da nova defesa social, o que, contudo, não torna nosso 

ordenamento jurídico penal e processual penal uma expressão de tal corrente, porquanto, 
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apenas a título de exemplo, a Lei 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos) 

contém fortes traços da corrente da Lei e Ordem. Eclético, portanto, nosso ordenamento, 

sendo patente a necessidade de uma adequação do mesmo às aspirações modernas da 

sociedade, conquanto ainda presentes elementos que remontam a escolas penais do Século 

XIX. 

 

3.2 SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

No período colonial, naquilo que se refere ao sistema judicial e, 

consequentemente, prisional brasileiro, a distância observada entre as comunidades e o centro 

decisório do Império, onde estava concentrado o Poder, tornava a resolução judicial dos 

conflitos (inclusive penais) muito demorada, fazendo com que a perpetuação da indefinição 

sobre a querela trouxesse inúmeros desconfortos aos envolvidos.
146

 

Vigoravam as Ordenações Afonsinas, posteriormente substituídas pelas 

Manuelinas e, por fim, pelas Filipinas, as primeiras inspiradas pela legislação eclesiástica, 

com expressa previsão de aplicação subsidiária do Direito Canônico, porquanto o poder de 

Deus justificava a autoridade do Rei.
147

 As Ordenações Filipinas, por sua vez, eram marcadas 

pela forma de disseminar o terror, através da aplicação da pena de morte mediante suplício em 

praça pública, “sendo a prisão pouco usada como sanção, preferindo-se as penas infamantes, 

castigos corporais e mutilações.”
148

 

Às vésperas da independência do Brasil, inspirado pelo movimento reformista do 

Direito Penal, vigente na Europa do pós-Revolução Francesa, foram alteradas as disposições 
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legais relativamente à questão criminal, dando-se maior proteção aos direitos essenciais da 

pessoa humana, buscando estabelecer garantias processuais penais, combatendo-se a 

desumanidade dos julgamentos. 

Em que pese o avanço humanitário, na esteira do discurso de Beccaria, havia 

ainda a permissão para, depois de julgado e condenado, ser autorizado usar ao penitente, 

corrente, algemas, grilhões ou outros ferros quaisquer inventados para martirizar. Os 

estabelecimentos prisionais ainda eram utilizados muito mais como locais de custódia dos que 

aguardavam a execução da pena capital, fato este que permanecia em destaque desde o início 

da criação das prisões. 

As instalações físicas dos estabelecimentos prisionais pouco mudaram desde o 

século XVIII: “um salão, escuro, lajeado, escorregadiço, com duas janelas para a rua Grande e 

uma para o poente abrigando o grupo de criminosos, velhos e moços, misturados, sem 

suspeita de higiene, ideia de asseio, esperança de piedade.”
149

 

Com a independência do Brasil, foi editado do Código de Processo Criminal de 

1832, revestido dos anseios liberais que estavam em voga na Europa, influenciando o mundo 

ocidental. Surgiu, portanto, o referido instrumento legal como uma resposta ao sistema 

existente nas Ordenações Filipinas “herança normativa do Absolutismo, que tinha o Direito 

Penal e Processual Penal como instrumentos de demonstração do pleno domínio do Estado 

sobre a pessoa do acusado.”
150

 

Por estabelecer sensíveis alterações no sistema penal e processual penal brasileiro, 

com deslocamento de atribuições que antes eram afetas ao aparato policial para a 

magistratura, houve a publicação de várias outras normas hierarquicamente inferiores que 

buscaram equacionar os problemas de ordem práticas, merecendo destaque a Lei nº 2.033, de 

20 de setembro de 1871 que, dentre outras disposições, estabeleceu esbarros ao chamado 
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policialismo reacionário, modificou regras a respeito da prisão preventiva, fiança, recursos 

criminais, habeas corpus e criou a figura do inquérito policial.
151

 

Proclamada a República, veio a lume a Constituição de 1891, que estabeleceu 

competência aos Estados-membros para legislarem em matéria de Direito Processual Penal, o 

que, em si, não apresentou nenhum avanço para a proteção dos direitos e garantias 

fundamentais, paulatinamente fortalecidos pelas reformas na legislação processual penal 

desde a Revolução Francesa. Em 1934, com a nova Constituição, retomou-se a unidade 

processual penal, com a previsão da criação de comissão para elaboração de um novo Código 

de Processo Penal. Inspirada por ideais positivistas, a comissão formada por Bento de Faria, 

Plínio Casado (Ministros do Supremo Tribunal Federal) e Gama Cerqueira, tendo como 

revisor o jurista Vicente Ráo, então Ministro da Justiça. 

Os aspectos fundamentais do projeto residiam na restrição progressiva do júri; 

eliminação do inquérito e retorno ao juizado de instrução; e equivalência de direitos, da 

sociedade e do acusado, no curso do processo, numa clara inspiração da Escola Positivista que 

possuía como dogma reformista do Processo Penal a supressão do tribunal do júri e a 

igualdade de direitos entre sociedade e defesa.
152

 

Antes, porém, de discutido e votado o projeto, foi dado o Golpe de Estado de 

1937, estabelecendo-se nova comissão para criação do Código de Processo Penal, desta feita 

formada por Narcélio Queiroz, Cândido Mendes (substituído, em razão de seu falecimento, 

por Florêncio de Abreu), Vieira Brada, Roebrto Lyra e Nelson Hungria. Os trabalhos da 

referida comissão resultaram no esboço do Código de Processo Penal publicado em 13 de 

outubro de 1941
153

, ainda em voga, onde houve considerável influência do Código de 
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Processo Penal italiano de 1930, editado durante o governo de Mussolini, sob a vigilância de 

Arturo Rocco, à época Ministro do Governo e fundador da Escola do Tecnicismo Jurídico.
154

 

Na exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1941, consta a 

revelação da ideologia que o inspirou. Redigida pelo Ministro Francisco Campos, a referida 

exposição afirma que as leis processuais então em vigor conferiam um extenso catálogo de 

garantias e favores aos réus, sendo necessário ajustá-las para que servissem de instrumento 

para uma maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra os delinquentes. Para 

tanto, necessário a abolição da “injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da 

tutela social”, não se podendo “contemporizar com pseudo-direitos individuais em prejuízos 

do bem comum.”
155

 A força repressiva passava a ser o norte do novo Código de Processo 

Penal. 

Por outro lado, havia regras que traziam proteção à liberdade e garantias 

individuais, tais como o tratamento dado ao direito de defesa, a dispensa da fiança ao réu 

pobre, possibilidade de impetração de habeas corpus por qualquer pessoa e seu deferimento 

de ofício, prevalência da decisão mais benéfica ao réu, em caso de empate em julgamento 

colegiado, entre outras. 

De qualquer forma, tem-se que o Código de Processo Penal de 1941 reflete o 
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Estado ditatorial perante o qual foi erigido, pensado mais como um instrumento colocado à 

disposição de um Estado antidemocrático do que como instrumento garantista de limitação do 

direito de punir estatal.
156

 

Nesta configuração ideológica-doutrinária, a regulamentação da execução penal 

seguiu os mesmos moldes, buscando o isolamento daqueles que punham em insegurança a 

sociedade. 

Em meados da década de 1970, com a instalação de comissão parlamentar de 

inquérito (CPI) para proceder ao levantamento da situação penitenciária no país, a questão 

carcerária veio a ser tema dominante no debate público. Naquela ocasião, conforme aponta 

Alessandra Teixeira
157

, discutia-se a forma pela qual se poderia recuperar no detento sua 

condição de sociabilidade que pudesse, desta forma, fazê-lo retornar ao seu meio, como um 

elemento gerador de riqueza e melhoria do nível de vida. Muito embora o ideal 

ressocializador no cumprimento da pena estivesse em declínio nos Estados Unidos e 

Europa
158

, na época da referida CPI, cujo desdobramento mais importante foi a reforma do 

Código Penal, em 1984, bem como a promulgação da lei de execução penal. Em ambos os 

textos legais, a tônica da prisão e do cumprimento da pena em si se constituírem num 

mecanismo de reforma do preso esteve presente, inspirados que foram pelas discussões e 

conclusões da referida CPI, fortemente pautada pelo ideal ressocializador
159

 – o qual, 

conforme destacado, já estava em franco e “assombrosamente repentino” enfraquecimento – 

conforme relato de David Garland
160

, calcado nos ensaios de Francis Allen produzidos na 

década anterior.
161
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Inobstante o reconhecimento científico internacional de que estava ultrapassado o 

modelo de punição como ressocialização, foi promulgada em 1984 a Lei de Execução Penal 

(LEP) que, em face da condição política então vivida no Brasil, representou um enorme 

avanço na garantia dos direitos constitucionais da população encarcerada e, ao mesmo tempo, 

expressou a impossibilidade prática de cumprimento dos dispositivos nela elencados. A LEP 

emergiu como um conjunto ideal de medidas para a execução penal que nunca se chegou 

sequer a ser tentado, tamanha a discrepância entre o que estava previsto na letra da lei e a 

realidade das instituições prisionais no Brasil.
162

 

Promulgada em um momento de início de abertura política, a LEP buscava a 

implantação de um modelo onde o reconhecimento de direitos dos apenados surgia como 

condição necessária para que fossem atingidas as finalidades de ressocialização e 

reintegração, através da regeneração e da cura. Tal modelo esteve em voga nos Estados 

Unidos e na Europa desde o pós-guerra até os anos 1970, chamado de welfarismo penal.
163

 

Apartado de necessárias políticas de integração, regulação e de garantias de 

direitos sociais, não havia condições de se estabelecer a política do welfarismo penal.
164

 A 

simples previsão de mecanismos institucionais para aplicação deste modelo não era suficiente 

para seu funcionamento e, acima de tudo, seu êxito. 
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chegava de forma robusta ao país. O próprio modelo econômico em si estava em declínio desde os anos 1970, 

com crescente endividamento público e recessão, dando espaço para o surgimento do liberalismo econômico. 

Assim, quando tentou-se aplicar o modelo de welfarismo penal no Brasil, com a Lei de Execução Penal, em 

1984, este já vinha sendo substituído, desde a década passada, pelos países onde era anteriormente aplicado. 

ZANOTELLI, Luciana Avila. Crise do welfare state, neoliberalismo e criminalização em massa no brasil. 

Disponível em <https://www.academia.edu/3479954/ CRISE_DO_WELFARE_STATE_NEOLIBERALISMO 

_E_CRIMINALIZA%C3%87%C3%83O_EM_MASSA_NO_BRASIL>. Acesso em 20/10/2015. 



75 

 

O movimento de defesa dos direitos humanos no sistema prisional obteve reforço 

na primeira metade dos anos 1990, através do Programa Nacional de Direitos Humanos, que 

buscou inserir os direitos humanos na agenda política brasileira
165

 sem, todavia, conseguir 

fazer a conexão, para o cidadão comum, entre direitos humanos e segurança pública, com a 

proteção de tais direitos como requisito desta última. 

Permanecia, assim, o sentimento de insegurança em grande parcela da população, 

havendo a retomada de cenário favorável aos setores criticados pelos movimentos de defesa 

dos direitos humanos para reacender o autoritarismo social. Sérgio Adorno destaca tal 

movimento “reacionário”, informando que armaram estratégias de defesa e ataque, atraindo a 

seu favor opiniões favoráveis a uma intervenção autoritária no controle da ordem pública; ou 

seja, reforçando percepções da população segundo as quais a única forma legítima e 

imperativa de conter a violência do delinquente é o recurso à violência policial sem interditos 

legais ou morais. Iniciaram campanha contra os “direitos humanos do preso”, qualificados 

como privilégios conferidos a bandidos em uma sociedade onde o “homem de bem”, 

trabalhador honesto, não tem a proteção das leis, das políticas sociais e do poder público.
166

 

Nascido fadado ao insucesso, seja pela falta de políticas sociais para sua 

ancoragem, seja pelo conservadorismo de boa parte da sociedade de então, o modelo do 

welfarismo penal no sistema prisional brasileiro perdurou até a edição da Lei de Crimes 

Hediondos
167

, quando começou a esmaecer, tendo em vista a previsão de aumento de tempo 

de cumprimento de pena em regime fechado para obtenção de progressão ao regime semi-

aberto para os crimes ali referidos, bem como vedando a possibilidade de concessão de 

liberdade provisória e pagamento de fiança aos acusados de tais delitos, num inegável 

recrudescimento contra os direitos individuais dos apenados, até a promulgação da “nova Lei 
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 ADORNO, Sérgio. Insegurança versus direitos humanos: Entre a lei e a ordem. In Tempo Social, São Paulo, 

v.11, n. 2, 2000, p. 146. 
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 ADORNO, Sérgio, Insegurança versus direitos humanos: Entre a lei e a ordem. Obra citada, p. 134. 
167

 Lei n.º 8.702, de 25 de julho de 1990. 
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de Execução Penal”
168

 que, dentre outras alterações, trouxe para o arcabouço normativo das 

execuções penais a figura do regime disciplinar diferenciado (RDD), inserido, por meio de 

Resolução
169

, no arcabouço normativo atinente à execução penal do Estado de São Paulo, 

desde 2001.
170

 

Referido modelo, todavia, não ajudou, conforme se alardeava
171

, a melhorar o 

quadro então existente no sistema penitenciário no Brasil.  

 

3.2.2 Mutirões Carcerários – CNJ 

 

Preocupado com o quadro caótico que se verificava no sistema prisional 

brasileiro, em 2009 o Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Gilmar Mendes e tendo na pessoa do Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, Gilson Dipp, o Corregedor-Nacional da Justiça deu início a um projeto de mutirões 

carcerários com o objetivo de diagnosticar os principais problemas existentes no referido 

sistema, analisando processos de execução penal em curso e visitando os estabelecimentos 

prisionais para, apontar caminhos para, nos casos concretos específicos, buscar uma melhoria 

tanto na parte jurisdicional quanto na parte estrutural. 

Tendo sido visitadas, no desenrolar dos trabalhos, durante mais de 5 anos, de 
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 Lei n.º 10.792, de 10 de dezembro de 2003. 
169

 Resolução SAP 26/2001. 
170

 Destaca Alessandra Teixeira que, por ironia, o relator do projeto que viria a ser aprovado no Congresso como 

o texto final da Lei n.º 10.792/2003, foi o deputado Ibrahim Abi-Ackel que, em 1976 foi o relator da CPI do 

Sistema Prisional, destacando-se na elaboração e promulgação da Lei de Execução Penal de 1984. O deputado, 

portanto, em 2003, foi o responsável pelo “desmonte dos princípios e orientações dos quais fora ele, um dia, um 

importante defensor.” TEIXEIRA, Alessandra. Do sujeito de direito ao estado de exceção: O percurso 

contemporâneo do sistema penitenciário brasileiro, obra citada, p. 162. 
171

 Diz Camila Dias que “O período de 2003 a 2004 se caracterizou por uma relativa estabilidade nas prisões 

paulistas, considerando-se a significativa diminuição dos episódios de rebelião e motim. Foi um período em que, 

de acordo com os presos, o PCC “esteve com a bandeira branca hasteada”, isto é, impôs à população carcerária 

uma ordem, segundo a qual estavam proibidas rebeliões e motins, assim como a resolução violenta de conflitos 

dentro das prisões. Embora não sejam conhecido os termos e condições de um suposto acordo que envolveria o 

PCC e as autoridades políticas – e se ele efetivamente existiu –, a questão é que nesse período os eventos de 

ruptura da ordem nas prisões de fato foram drasticamente reduzidos, o que levou algumas autoridades, entre elas 

o então governador Geraldo Alckmin, a declarar que o PCC tinha acabado, o RDD sendo o responsável por sua 

desarticulação”. DIAS, Camila Caldeira Nunes. Obra citada, p. 145. 
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forma initerrupta, instituições prisionais em todo território nacional, analisados os processos e 

procedimentos de execução penal aplicados nos Tribunais visitados, foram publicados 37 

relatórios com o diagnóstico dos quadros encontrados em todas as unidades da federação, 

desde 2010, com medidas a serem adotadas pelos órgãos de justiça submetidos ao controle do 

CNJ e encaminhadas proposições de melhorias aos demais órgãos, não afetos ao controle do 

referido órgão censor.
172

 

Conforme informações constantes da página do Conselho Nacional de Justiça na 

rede mundial de computadores, especificamente no local destinado ao projeto dos Mutirões 

Carcerários
173

, desde o início do programa foram analisados mais de 400.000 processos de 

presos, com a concessão de mais de 80.000 benefícios, nos quais incluem-se não somente 

progressões de pena, mas também liberdade provisória, autorização para trabalho externo, 

indulto, dentre outros. 

No que concerne ao reconhecimento de cumprimento integral da pena e 

consequente liberação do apenado, foram soltos mais de 45.000 presos, pelo que se pode 

afirmar que a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, ao instalar e manter em execução o 

referido Programa contribuiu para uma melhora no sistema prisional, mormente no que se 

refere às responsabilidades do Poder Judiciário. 

No Estado do Rio Grande do Norte, o CNJ realizou duas visitas cumprindo com o 

projeto de Mutirões Carcerários, nos anos de 2011 e 2013.
174

 

Dentre as irregularidades encontradas pela equipe do Conselho Nacional de 

Justiça a superlotação das unidades prisionais foi a maior irregularidade constatada. 

Encontrou-se unidades com mais do dobro da capacidade. Em celas que comportam somente 
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 Relatórios disponíveis no endereço <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-

carcerario/relatorios>. 
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 <http://cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario>. 
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 Disponíveis em <http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-

carcerario/relatorios/riograndedonorte.pdf>  e <http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-

carcerario/relatorios/relatorio_final_rn_2013.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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1 preso, havia 9.
175

 Desta superlotação advém a maioria das demais carências e 

irregularidades. Há presos que dormem sentados, em redes e até mesmo dentro de banheiros. 

Uma outra questão recorrente diz respeito à forma pela qual o esgotamento dos 

dejetos humanos dos presos é realizado. Segundo constatado, trata-se de um grave problema 

de saúde pública, já que, além de correr a céu aberto por dentro da unidade prisional, o esgoto 

segue para o lado externo, escorrendo pelas calçadas e ruas, expondo toda a população ao 

contágio de doenças, já que os presos estão em um ambiente totalmente insalubre e não há o 

mínimo controle de doenças, especialmente as infectocontagiosas. Repete-se o quadro 

relatado como impróprio ao cárcere, em 1878, pelo então chefe de polícia da Cidade do Natal, 

Joaquim Tavares da Costa Miranda, descrito por Luís da Câmara Cascudo.
176

 

Outro ponto destacado foi o fato do Estado haver criado unidades através de atos 

administrativos. Onde eram delegacias de polícia foram criados Centros de Detenção 

Provisória, simplesmente trocando-se os nomes, já que nem mesmo uma adaptação foi feita 

nas antigas delegacias. Assim, foram criadas, no papel, vagas que não eram contabilizadas por 

serem decorrentes de carceragens de delegacias de polícia. Não há banho de sol e a visitação 

em certas unidades raramente acontecem, já que não há segurança ou espaço adequado para 

isto.
177
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 Centro de Detenção Provisória da Zona Sul – Candelária. 
176

 “É um edifício onde mal penetra a luz, tendo dois pavimentos, um térreo, dividido em três compartimentos, 

um central, que serve de enxovia, e dois calabouços laterais, outro superior, onde está a sala livre; é um lúgubre 

edifício, cujo interior contrista, e o exterior é uma campa dealbada, em comparação com o exterior, 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. Dentro da mesma enxovia os detentos lavam carne e cozinham; tudo ali é tétrico e medonho: 

tudo denuncia uma postergação da lei da higiene; tudo diz que ali está um lugar em que a sociedade exercer a 

vindicta, e não a mansão de recolhimento e meditação em que a consciência do delinquente sob a farpa dos 

remorsos o regenera para entregá-lo de novo à comunhão social. A prisão é comum; o sistema celular nunca foi 

aqui ensaiado. Os sentenciados não tem espaço para dormir, ficam ali tão conchegados, como abelhas na 

colmeia.” CASCUDO, Luís da Câmara. Obra citada, p. 199-200. 
177

 A unidade prisional masculina do Complexo João Chaves, por exemplo, era uma unidade semiaberto e que há 

muito está sendo usada por presos do regime fechado, já que são presos que descumpriram o regime semiaberto 

e que aguardam a transferência para o presídio. No entanto, o banho de sol é feito uma ou outra vez por semana, 
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Nos presídios e mesmo nos CDPs
178

 (que, ainda que irregularmente, abrigam 

presos já condenados), não há oficinas de emprego.
179

 Com isto o preso, além de ficar sem 

qualquer ocupação, fica impedido de remir sua pena e até mesmo se autossustentar ou ajudar 

no sustento da família, fazendo com que esta, muitas das vezes o abandone. 

Verificou-se que o quadro da Defensoria Pública é muito limitado, sendo quase 

inexistente sua atuação nas unidades prisionais, limitando-se a comparecer na unidade onde 

ocorrem as audiências para regressão de regime. Esta situação contribui em muito para o 

quadro evidenciado. A ausência de defensores públicos também conduz à inquietude do preso, 

já que o mesmo não tem conhecimento qualquer de sua situação processual. 

As assistências são quase que inexistentes. As unidades, em sua totalidade, 

somente fornecem alimentação, contra as quais os detentos apresentam severas críticas, e 

alguns poucos medicamentos, na maioria dipirona e paracetamol. Sabonete, escova de dente, 

pasta dental, lençol, colchões e até mesmo produtos de limpeza para as celas, são fornecidos 

pelos familiares dos presos.  

Verificou-se, quanto ao andamento processual, uma demora excessiva no 

julgamento dos processos, provavelmente em decorrência da sobrecarga em muitas Comarcas 

que sequer possuem magistrado titular, além de uma defasagem no número de servidores, 

com isso, a expedição das guias de execução para cumprimento definitivo demoram muito.
180

 

Pontuou-se, no tocante à administração das unidades prisionais que a mesma é 

“falha, amadora e improvisada”. Constatou-se que muitos diretores sequer possuíam 2º grau 

completo ou algum conhecimento legal sobre o funcionamento de estabelecimentos 

prisionais. Tal carência implica na fragilidade dos procedimentos administrativos disciplinares 

para apuração de qualquer tipo de falta, que quase não foram instaurados, até mesmo em caso 

                                                                                                                                                         
em um corredor, o qual é quase que totalmente fechado e pouca ou nenhuma luz do sol entra. 
178

 Centros de Detenção Provisória 
179

 A exceção é a Penitenciária de Alcaçuz, que conta com 3 oficinas de trabalho. 
180

 Verificou-se, por exemplo, o caso de uma detenta recolhida no CDP de Parnamirim que já havia sido 

condenada, sem interposição de qualquer recurso, mas a “carta de guia” somente foi enviada após seis meses. 
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de algumas ocorrências de falta grave, como se deu na Penitenciária de Alcaçuz onde várias 

mortes violentas não foram investigadas pela administração.
181

 

Por ocasião da segunda inspeção realizada no Estado do Rio Grande do Norte 

pelo Conselho Nacional de Justiça, em abril de 2013, constatou-se que a administração 

prisional não possuía os livros indispensáveis ao funcionamento das unidades prisionais. 

Verificou-se o desuso, por exemplo, do livro de controle de óbitos, de modo que não há 

qualquer meio de registro da causa mortis dos presos.  

Da mesma forma, também não há livro nas unidades prisionais apto a atestar as 

últimas inspeções judiciais realizadas, não existindo, ainda, controles básicos dos presos, 

como saber informar quantos são provisórios ou condenados, ou mesmo dividir os que já 

possuem condenação e estão na unidade respondendo a outro processo ou aguardando 

possível regressão de regime por descumprimento do semiaberto.  

Também não se tem controle sequer da quantidade de vagas na unidade, já que 

muitas não possuem camas e não há como saber qual a capacidade nominal. 

No tocante aos recursos físicos, foi destacado um fato reputado pelo órgão censor 

como “gravíssimo” relacionado ao racionamento e até mesmo a total falta de fornecimento de 

água às unidades. Na maioria delas é necessário um racionamento severo, sendo preciso que 

os presos tenham vários baldes para enchê-los nos poucos minutos em que a água é fornecida 

para poder ter o que beber e com o que tomar banho durante o dia. 

Esta situação, evidentemente, é fator preponderante para a precariedade da higiene 

e insalubridade das unidades, afetando diretamente a saúde do preso.
182
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 Tal fato repercute na vida processual e cotidiana do preso já que os procedimentos administrativos para 

apuração de falta, raramente são instaurados e quando o são, não obedecem a regras legais e constitucionais 

básicas, como contraditório, devido processo legal e ampla defesa. 
182

 O reparo em algumas unidades, depredadas em razão de fugas ou motins também constitui-se como fator de 

atenção, citando-se o exemplo do CDP feminino de Parnamirim onde a ausência de uma cerca de arame no pátio 

de banho de sol, violada por ocasião de fuga ocorrida cerca de seis meses antes da visita da equipe de inspeção, 

implicava na suspensão do banho de sol das detentas, trazendo prejuízos para sua saúde. No tocante à segurança 

contra incêndio, constatou-se que as unidades não possuem hidrantes ou extintores, ou os existentes estão 

quebrados, sem mangueiras, vencidos e descarregados. Nas unidades convertidas de delegacia para CDPs não há 
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Quanto à comunicação institucional das unidades, muitas não possuem telefone 

muito menos internet. Tal fato agrava em muito não somente a superlotação, mas também a 

vida do preso já que, para o cumprimento de eventual alvará de soltura, leva-se dias, posto 

que todo o processamento para seu cumprimento é feito manualmente.  

No tocante à assitência à saúde, com exceção da Penitenciária de Parnamirim e do 

CDP feminino da mesma cidade, nenhuma outra possui assistência médica na própria 

unidade, nem mesmo qualquer profissional de enfermagem. Não há consultórios médicos, 

enfermaria ou gabinetes odontológicos. Os poucos remédios que as unidades fornecem, se já 

não estão vencidos, somente se prestam para dor (paracetamol e dipirona). O atendimento à 

saúde é feito tão somente externamente, quando o preso já se encontra bem grave, sendo 

necessária até mesmo a ajuda do SAMU, o qual, não raras vezes, se nega a prestar socorro, 

alegando desvio de função. Também não há plano de controle, combate e campanhas para 

doenças infectocontagiosas como tuberculose e hepatite. Não são raros os casos de epidemia 

colocando em risco não somente a saúde do preso como também dos agentes e das visitas. 

Verificou-se, ainda, que as visitas dos magistrados responsáveis pela correição do 

respectivo estabelecimento não ocorriam de forma frequente, fato este apurado por meio de 

informação verbal do diretor da unidade, em razão das mesmas não possuírem livros para 

controlar as inspeções judiciais. 

As unidades, principalmente os CDPs oriundos das delegacias de polícia
183

, não 

possuem condições para funcionar como unidades prisionais de qualquer tipo de preso, seja 

provisório, seja condenado.
184

 Não há espaço para banho de sol e as celas são abafadas, 

                                                                                                                                                         
rotas de fuga e a ocorrência de incêndio certamente ocasionaria não somente a morte de presos como também de 

funcionários. 
183

 Por meio da Ação Civil Pública 001.06.026377-7 que tramitou perante a 4ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de Natal, o Estado do Rio Grande do Norte foi condenado a retirar  das carceragens das delegacias de 

polícia todos os detentos, transferindo-os para cadeias públicas ou penitenciárias. 
184

 Do corpo da sentença proferida na ACP 001.06.026377-7 extrai-se: “Busca-se, pois, compelir o Estado a 

cumprir os mandamentos constitucionais, inclusive os afetos à segurança pública – pois não há dúvida que toda 

discussão deste autos passa por ela -, e foi isso exatamente que determinou a decisão interlocutória deste Juízo. 

Reafirmo, agora, que o que não tem sentido é que o Estado permaneça simplesmente se omitindo no dever 
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escuras e úmidas, contribuindo ainda mais para a proliferação de doenças infectocontagiosas. 

Nas delegacias de policia
185

 não há sequer fornecimento de alimentação. São os parentes dos 

presos que providenciam, na maioria das vezes, somente uma refeição diária. Os presos 

denunciam maus tratos, espancamentos, torturas e corrupção. Em algumas unidades, os presos 

que trabalham em atividades de manutenção das unidades (faxina, cozinha, limpeza etc.) 

possuem algumas regalias como até mesmo dormir fora das celas, em quartos localizados 

junto à administração da unidade. Estes presos, em razão dos privilégios, não podem conviver 

                                                                                                                                                         
constitucional de prover e zelar pela segurança pública do cidadão e, ainda, demita-se das consequências que 

resultam do cumprimento desse mesmo dever, como por exemplo, não alocar recursos para a construção de 

presídios e cadeias, não recuperar e aparelhar as delegacias, não fazer concurso público para a contratação de 

pessoal, não disponibilizar agentes penitenciários para a segurança e transportes de presos, não adotar medidas 

para combater os desvios de funções, dentre outros. Essa omissão do Estado configura falta de serviço, que pode, 

inclusive, induzir as pessoas a buscarem a responsabilização civil objetiva do poder público – alías, já existem 

muitas demandas nesse sentido nas Varas de Fazenda da capital e do interior - considerado o dever de prestação 

pelo Estado, a necessária existência de causa e efeito (nexo de causalidade), omissão administrativa e danos 

sofridos pelas vítimas diárias dessa falta de ação objetiva do Poder Público. O certo é que, em suma, o combate à 

omissão do Estado, ao desprestígio por ele desencadeado em relação aos princípios da legalidade e da eficiência, 

buscado através da presente ação civil, não pode resultar em outra solução que não seja aquela já reconhecida na 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito. O que se deseja, o que se almeja, no fundo, é evitar situações de 

danos graves à vida e ao patrimônio das pessoas, riscos inaceitáveis à vida, à saúde e à segurança das pessoas, 

pois esses malefícios ocorrem no dia a dia em relação a elas, e não em relação ao poder público. E não é 

aceitável o argumento de que pode haver lesão ao princípio da legalidade orçamentária ou do financeiramente 

possível. Esse argumento não resiste a um sopro de crítica se comparado, por exemplo, aos milhões que se gasta 

com propaganda. Ademais, essa questão orçamentária, levantada pelo Estado na sua contestação, é um interesse 

secundário, em matéria de finanças públicas, quando se compara ele com o direito fundamental das pessoas, que 

é o direito à vida com segurança. E não há opção possível ao Poder Judiciário, nessa relação dilemática, senão 

destacar, senão dar primazia, senão fazer prevalacer o direito à efetiva segurança, para que se possa preservar 

aquilo que o ser humano tem de mais sagrado, que é o direito à vida. Pessoas estão morrendo todos os dias, 

pessoas estão sendo vítimas de assaltos todos os dias, e isso precisa parar, e não será com um argumento de 

“ofensa ao princípio da legalidade orçamentária” que se vai impedir que o Judiciário interfira nessa questão para 

que se possa preservar o direito das pessoas de ter autonomia para sair de casa, para ter o seu patrimônio íntegro, 

para poder andar com segurança, enfim para que se reconheça e se preserve, como deve ser necessariamente 

reconhecido e preservado, o direito de se buscar a felicidade, de se manter em paz, que é resultado do princípio 

da dignidade da pessoa humana. Quem preserva uma vida, preserva toda a humanidade. Não se pode mais 

aceitar que o direito à segurança pública seja apenas uma proclamação constitucional meramente retórica. 

Proclamações constitucionais não podem ser encaradas como declarações inconsequentes do Poder Público, 

alinhavadas sob o argumento de que são normas meramente programáticas. O que se precisa é dar real 

efetividade às normas programáticas e reconhecer efetivamente o direito à segurança pública, o direito à vida, o 

direito à preservação do patrimônio, que são bens e valores essenciais que devem ser preservados pelas 

autoridades públicas, pelo Estado. Dentre os diversos princípios constitucionais trazidos ao debate na presente 

ação, não há menor sombra de dúvida de que o direito do cidadão à segurança pública, à vida, ao patrimônio, 

deve prevalacer sobre os princípios da legalidade orçamentária ou da reserva do possível em matéria 

orçamentária. Trata-se, no fundo, do direito fundamental do cidadão de obter do Poder Público os meios e 

recursos necessários que tornem efetivo o acesso dessas prerrogativas delicadissímas e essenciais que são o 

direito à vida e à segurança. E a Carta de Princípios deste País garante ao cidadão o uso da prerrogativa de exigir 

do Poder Público o cumprimento das suas promessas constitucionais. Daí a intervenção do Ministério Público, 

como defensor da sociedade, para buscar, em nome dela, que o Judiciário torne efetiva as promessas 

constitucionais, diante da omissão do Poder Pùblico. E essa efetividade o Judiciário não pode negar, sob pena de 

ser ele o omisso.” DJe de 6/12/2006, p. 46-49. 
185

 A determinação do CNJ neste caso específico foi para que os presos das delegacias de polícia fossem 

removidos com absoluta urgência, não pela precariedade da unidade, mas pela total ausência de condições. 
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com a população carcerária comum. 

Quanto a outro direito dos presos, referente à visita íntima, esta não é totalmente 

garantida, sendo que na unidade da Cadeia Pública de Nova Cruz, por exemplo, mesmo bem 

estruturada, não é permitida a visitação íntima, não havendo qualquer motivo que justifique 

tal proibição, o que vem ocasionando o abandono das mulheres em relação aos seus maridos 

presos. Há descontentamento geral entre estes.  

Por ocasião da realização do mutirão do ano de 2013, houve tentativas e fugas em 

unidades prisionais, como as tentativas de fugas na Penitenciária de Alcaçuz e no CDP da 

Ribeira e a fuga no CDP da Zona Sul – Candelária. Na penitenciária de Alcaçuz houve fuga 

do último pavilhão inaugurado, o qual possui administração independente, e recebeu o nome 

de Penitenciária Rogério Coutinho Madruga, onde 41 presos fugiram de uma única vez, 

pulando muros e serrando grades do banho de sol, no momento em que a referida unidade 

estava totalmente abandonada, sem qualquer agente penitenciário e sem policiais nas guaritas. 

41 presos da Penitenciária Rogério Coutinho Madruga (Alcaçuz), poucos dias após sua 

inauguração, conseguiram escalar o muro do pátio do banho de sol, serraram a grade de 

proteção, pularam para fora do pátio, serraram a escada da caixa d’água e a utilizaram para 

pular o muro que dava acesso diretamente à rua. Constatou-se que no momento da fuga os 

detentos estavam sozinhos na unidade, sem qualquer vigilância, não havendo qualquer agente 

penitenciário na unidade e nem mesmo policiais nas guaritas. 

No tocante ao número de mortes violentas nas unidades, verificou-se, apenas na 

Penitenciária de Alcaçuz, o maior estabelecimento prisional do Estado, um total de 20, entre 

os anos de 2007 a 2013, não havendo qualquer informação no período compreendido entre a 

inauguração da unidade (1998) e o ano de 2007.
186
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 Das 20 mortes ocorridas a partir do ano de 2007, 2 não tiveram inquérito policial instaurado: Silas Aureliano 

do Nascimento, falecido em 29.10.2008 e Rivanildo Firmino, falecido em 05.09.2012. 2 inquéritos policiais 

aguardavam dilação de prazo, 1 ainda não havia sido enviado e 14 já foram enviados ao Fórum devidamente 

relatados e já se transformaram em ações penais. 
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No que se refere ao policiamento externo da Penitenciária de Alcaçuz, 

especialmente no que se refere as guaritas, já que havia várias desativadas, possibilitando a 

fuga dos presos, foi determinada a melhoria do mesmo. Foi feita uma solicitação pelo 

comandante do pelotão militar, responsável pela segurança da unidade, no sentido de se 

melhorar a segurança em outubro de 2012, mas até o momento da inspeção nenhuma 

providencia havia sido tomada.  

Tal insegurança também se verifica nas demais unidades, o que é de fácil 

constatação pelos números de fugas verificados. Há unidades como a Cadeia Pública de Nova 

Cruz que não possui muro, mas somente alambrado, não havendo qualquer iluminação, 

possibilitando que quem está do lado de fora monitore totalmente o dia a dia da unidade. 

As unidades não possuem qualquer controle de quantos presos estão em 

tratamento de saúde, como HIV, DST, hepatite, tuberculose, hipertensão, diabetes etc, sendo 

tudo informado pela lembrança do diretor da unidade ou os agentes penitenciários. 

Importante ressaltar que, independentemente das atividades desenvolvidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, através do projeto dos mutirões carcerários, no período 

compreendido entre os anos de 2009 e 2012, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 

Rio Grande do Norte criou grupo de trabalho que possuía como objetivo atuar nos processos 

de execução penal de todo o Estado, razão pela qual visitou, por mais de uma vez, todos os 

estabelecimentos prisionais localizados dentro dos limites territoriais da referida Unidade da 

Federação e pode constatar a completa ausência de distinção de critérios de cumprimento de 

pena, de acordo com a natureza do crime praticado, assim como inexistência de qualquer 

análise comportamental do apenado antes de se conceder um benefício, seja ele de progressão 

de regime ou outro qualquer, além de todos os pontos destacados pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 
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Tais inspeções geraram inúmeros relatórios oficiais
187

 que foram remetidos aos 

órgãos competentes com atuação no cenário do sistema carcerário estadual, a saber, o 

Governo do Estado, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Nacional 

de Justiça, Ministério da Justiça e Conselho Penitenciário, dentre outros, sem qualquer 

registro, até o momento, de nenhuma medida para a alteração do quadro então evidenciado. 

 

3.2.3 Situação atual do sistema prisional no Rio Grande do Norte 

 

Apesar das providências solicitadas tanto pelo Conselho Nacional de Justiça 

quanto pela Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, pouco ou nada mudou no 

quadro referido no item anterior. 

A situação vem mantendo-se inalterada, no que se refere aos recursos físicos dos 

estabelecimentos prisionais, agravada pela interdição de alguns
188

, agravando-se a questão 

referente à superpopulação prisional.  

Com o encerramento das atividades do Grupo de Apoio à Execução Penal, da 

Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, os magistrados responsáveis pelo 

acompanhamento dos processos de execução penal no Estado voltaram a experimentar 

dificuldades no acompanhamento dos prazos para obtenção de benefícios pelos apenados, o 

que gerou instabilidade na massa carcerária. 

O quadro fático verificado, portanto, não tem melhorado, ao inverso, as 

evidências apontam que o mesmo piorou. Fugas em massa ocorridas durante todo o ano de 

2014, motins e rebeliões constantes no início do ano de 2015 culminaram com a publicação 

                                                 
187

 Todos os relatórios das inspeções prisionais realizados pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Norte, no período de 2009 a 2012 estão disponíveis através da página do referido órgão na rede 

mundial de computadores, através do link 

<http://corregedoria.tjrn.jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=161&Itemid=102>. 

Acesso em 19/2/2014. 
188

 Por exemplo, Centro de Detenção Provisória das Rocas. 
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do Decreto 25.017, de 17 de março de 2015, declarando situação de calamidade pública no 

sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte, instituindo força-tarefa para tentar 

controlar a situação de caos evidenciada nos presídios.  

O Decreto foi publicado após uma onda de motins nos estabelecimentos, 

amplamente noticiados pela imprensa.
189

 Em setembro de 2015 foi prorrogada a vigência do 

decreto de calamidade pública do sistema prisional, por mais 180 dias. 

É de se ressaltar que, durante a vigência do Decreto anterior, até a sua renovação, 

ao menos 9 episódios de fugas foram registradas nas unidades prisionais do Rio Grande do 

Norte. Pelos menos 84 presos fugiram em tais episódios, não havendo informações sobre 

quantos presos haviam sido recapturados. Na Penitenciária de Alcaçuz, neste período, foram 

registradas duas fugas: uma em 6 de abril e outra em 22 de abril. Em junho 4 presos fugiram 

do CDP de Pirangi, na Zona Sul de Natal. No mês seguinte foi registrada uma fuga na Cadeia 

                                                 
189

 “A Coordenação de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte registrou o quarto motim em 

unidades prisionais nesta segunda-feira (16) na Grande Natal. O Centro de Detenção Provisória da Ribeira, na 

Zona Leste de Natal, teve seis celas destruídas durante a tarde. Antes disso, outras três unidades prisionais 

registraram rebeliões na região metropolitana nesta segunda. Os motins vêm acontecendo desde a semana 

passada e já atingiram seis unidades prisionais. Os 112 presos que estavam nas seis celas foram levados para a 

quadra. De acordo com o diretor da unidade prisional, Francisco Vieira, o CDP só pode funcionar 

adequadamente se metade dos detentos forem transferidos. O motim começou por volta das 15h30 e terminou às 

17h, segundo a direção do centro de detenção. Além do CDP da Ribeira, a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, a 

Penitenciária Estadual de Parnamirim e o Complexo Prisional João Chaves também registraram motins de 

presos. Todas as três rebeliões foram controladas no início da tarde, no entanto as grades e celas dos pavilhões 

foram destruídos. Após as rebeliões, o governo anunciou a exoneração do advogado Zaidem Heronildes do cargo 

de secretário estadual da Justiça e da Cidadania. Na quarta (11), quinta-feira (12) e sexta-feira (13) da semana 

passada, detentos se rebelaram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta; no Presídio Provisório 

Professor Raimundo Nonato, na Zona Norte de Natal; Centro de Detenção Provisória (CDP) da Zona Norte, 

também na capital; e na Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP), na cidade da região metropolitana. Os 

motins continuaram nesta segunda em três unidades prisionais. Além da Penitenciária Estadual de Alcaçuz e 

Penitenciária Estadual de Parnamirim, desta vez o Complexo Prisional João Chaves também registrou um motim 

de presos. Todas as três rebeliões foram controladas no início da tarde, no entanto as grades e celas dos pavilhões 

foram destruídos. A Coordenação de Administração Penitenciária ainda não tem um balanço dos prejuízos. As 

informações das direções das unidades prisionais é que as ordens para os presos iniciarem os motins partiram da 

Penitenciária Estadual de Alcaçuz, a maior unidade prisional do Rio Grande do Norte. O Ministério Público do 

Rio Grande do Norte instaurou inquérito civil para investigar a falta de vagas nos presídios do estado. O 

inquérito vai apurar medidas usadas pelos órgãos públicos responsáveis pela gestão do sistema penitenciário 

estadual. Segundo o MP, não há unidades prisionais suficientes no estado. De acordo com o MP, a população 

carcerária no RN é de, aproximadamente, 7.650 pessoas e o Estado disponibiliza cerca de 4 mil vagas. Devido à 

recente série de rebeliões nos presídios, o órgão investigará as condições estruturais das unidades prisionais e a 

gestão do sistema penitenciário. A "grave ineficiência funcional dos agentes públicos responsáveis pela gestão 

deste sistema" é citada na publicação do Diário Oficial local como um dos principais motivos para a 

superpopulação carcerária.” Disponível em <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/03/presos-

destroem-cdp-em-natal-motim-e-o-4-registrado-nesta-segunda.html>. 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/03/presos-destroem-cdp-em-natal-motim-e-o-4-registrado-nesta-segunda.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/03/presos-destroem-cdp-em-natal-motim-e-o-4-registrado-nesta-segunda.html
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Pública de Mossoró. 

Já em setembro foram registradas 4 fugas do sistema prisional em menos de 24 

horas.  A primeira aconteceu no dia 8 na Penitenciária Estadual de Alcaçuz.Um detento fugiu 

e outro ficou preso na saída do túnel. No mesmo dia, quatro detentos fugiram da Cadeia 

Pública de Mossoró. Uma nova fuga foi registrada na Cadeia Pública de Mossoró no dia 9 e 

também na Cadeia Pública de Caraúbas.
190

 

Em janeiro de 2016, 46 detentos escaparam da Penitenciária de Alcaçuz, na maior 

fuga registrada na história do Rio Grande do Norte, ainda que em pleno vigor o decreto de 

calamidade pública do sistema prisional. 

Quando de sua publicação, destacou-se que o Decreto permitiria que medidas de 

emergência fossem adotadas como forma de restabelecer a normalidade do sistema. A força-

tarefa criada autorizaria a adoção e execução de medidas urgentes como construção, 

restauração das unidades parcialmente destruídas, reformas, adequações e ampliações com 

objetivo de criação de novas vagas. 

À força-tarefa também caberia a contratação emergencial de projetos construtivos; 

nomeação de agentes penitenciários aprovados no último concurso público para atendimento 

dos serviços de vigilância e estabelecimento de relações administrativas com órgãos federais 

para concessão de financiamentos. 

As medidas da situação de calamidade, segundo informou o Governo do Estado 

na ocasião, foram propostas após a apreciação do relatório de Situação e Diagnóstico, e 

consideram a destruição por parte dos rebelados de mil vagas divididas entre Alcaçuz (450), 

Presídio Estadual de Parnamirim (250) e Cadeia Pública de Natal (300). 

Na oportunidade, o Governo do Estado solicitou ao Ministério da Justiça apoio 

para a solução dos problemas do sistema prisional. Também foi solicitado o auxílio da Força 
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 <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/09/governo-prorroga-calamidade-no-sistema-

penitenciario-do-rn.html> 
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Nacional e do Departamento Penitenciário Nacional, Depen. Tais apoios foram prestados e, 

mesmo com a participação da Força Nacional, ocorreu a maior fuga da história do sistema 

prisional do Estado do Rio Grande do Norte. 

É fato notório a instalação de grupos e facções criminosos dentro do sistema 

prisional do Rio Grande do Norte, demonstrando que a ausência do Estado na garantia dos 

direitos fundamentais da população carcerária impõe a estes mesmos detentos a busca de 

subterfúgios para sua sobrevivência. 

Dentro do universo prisional, entre aqueles que estão no cumprimento de suas 

penas privativas de liberdade, cria-se uma rede de relacionamento diferente da que se verifica 

fora dos muros dos estabelecimentos prisionais. A violência generalizada contra os direitos 

fundamentais dos apenados fez com que estes passassem a organizar-se em grupos, 

inicialmente, para buscar melhorias das condições de sobrevivência no cárcere, 

principalmente, pela diminuição e controle da violência brutal reinante entre os próprios 

detentos, que passa a ser monopolizada por esses grupos organizados que possuem, na sua 

coesão sua força e, apoderando-se do monopólio da violência privada intramuros do 

estabelecimento prisional, passam a controlar a vida dentro da prisão, impondo suas próprias 

regras, às quais o apenado submete-se incondicionalmente, abrindo mão de sua já quase 

inexistente liberdade de conduta, para submeter-se às determinações dos comandantes do 

grupo, segundo seus interesses. 

Inicialmente estabelecidos para atuar em âmbito interno, voltados para defender 

“os interesses da massa carcerária” tais grupos passaram a organizar-se, travando dentro das 

unidades prisionais uma verdadeira guerra pela hegemonia do seu controle, seja cooptando 

novos membros, seja exterminando os membros de grupos rivais e, posteriormente, passando 

a executar atividades criminosas dentro e fora dos presídios.
191

 

                                                 
191

 ““Em conferências telefônicas, PCC do Paraná dá ordens a presos do RN: Presos da Penitenciária 

Estadual de Alcaçuz, localizada em Nísia Floresta (região metropolitana de Natal), foram flagrados em 
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A reconfiguração das relações sociais na prisão, resultado da monopolização das 

oportunidades de poder pelas facções criminosas, notadamente o PCC, trouxe mudanças 

marcantes na forma pela qual se constroem as hierarquias sociais neste espaço, bem como nas 

práticas que compõem a dinâmica desta figuração social.
 192

 

A ausência do controle, por parte do Estado, já em decorrência da precariedade da 

estrutura física e de pessoal, provenientes de anos de falta de investimento no sistema 

prisional, conforme referido anteriormente, torna propício o surgimento de tais organizações, 

prejudicando, ainda mais o alcance do equilíbrio entre o dever-poder da segurança pública e a 

observância dos direitos fundamentais dos apenados, mantém-se as condições que, já em 

1878, eram criticadas como imprestáveis para a custódia de seres humanos. 

  

                                                                                                                                                         
conferências telefônicas com líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital) no Paraná. Nelas, os detentos 

discutem questões financeiras e administrativas, ordens de assassinatos e a contabilização do pagamento mensal 

da "cebola" --mensalidade que as facções cobram dos presos. Segundo o juiz da 12ª Vara Criminal de Natal, 

Henrique Baltazar Vilar dos Santos, pelo menos 90 presos foram identificados em interceptações de ligações 

telefônicas autorizadas pela Justiça originadas em Alcaçuz. Outros 40 presos foram citados nas gravações, mas 

ainda não tiveram os apelidos associados aos nomes. "Os presos usam telefone celular abertamente em Alcaçuz 

por causa da superpopulação carcerária. Os agentes penitenciários não entram nos pavilhões. Também não 

existem agentes penitenciários suficientes, são sete por escala de serviço para monitorar 1.100 presos", disse o 

magistrado. Em Alcaçuz, existem duas facções que controlam o presídio. O PCC e a Facção RN, que é um grupo 

local ligado à facção Al Qaeda, da Paraíba. De acordo com o juiz, quem entra em Alcaçuz é obrigado a pagar R$ 

700 ao PCC. Para a Facção RN, a mensalidade é de R$ 400,00. "Todo preso é obrigado a pagar e aqueles que 

não têm dinheiro as famílias têm de fazer o pagamento", disse Santos. Os presos inadimplentes também quitam 

as dívidas da "cebola" com entrada de drogas e celulares trazidos por familiares. Muitos deles também são 

obrigados a assumirem a autoria de crimes que não cometeram para aliviar a pena dos subchefes. Alcaçuz é o 

maior presídio do Rio Grande do Norte e quando foi inaugurado, em 1998, era unidade de segurança máxima do 

Estado. Porém, problemas estruturais e de segurança fizeram o presídio ficar interditado por dois meses, agosto e 

setembro de 2012. A unidade é conhecida pelos inúmeros túneis escavados abaixo do prédio, que foi construído 

em uma área de dunas. A Penitenciária Estadual de Alcaçuz tem capacidade para 620 presos, mas atualmente 

custodia 1.100 homens. A Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania) respondeu a questionamento do 

UOL sobre as conferências telefônicas realizadas pelos presos. Em nota, a secretaria afirma que tem ciência do 

problema do uso de celulares e drogas por presos dentro das unidades prisionais do Estado, mas diz que a prática 

"se torna comum dada a má fé de visitantes que acabam servindo como atravessadores". A Sejuc não comenta na 

nota as ligações feitas por presos do RN para líderes do PCC do Paraná. Em Alcaçuz, existe apenas um portal 

detector de metais, localizado na entrada de pedestres da unidade. Não existe nenhum aparelho portátil. A 

secretaria informou que realiza revistas regulares para apreender os produtos ilegais. O órgão afirma que há 

instauração de processos de investigação interna para cada apenado que é encontrado portando armas, drogas, 

celulares ou com perfis atualizados em redes sociais.”” Disponível em 

<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/03/05/em-conferencias-telefonicas-pcc-do-parana-da-

ordens-a-presos-do-rn.htm>. acesso em 19/1/2016. 
192

 DIAS, Camila Caldeira Nunes. Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do 

Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. 2011 386f. Tese (Doutorado em 

Sociologia) Departamento de Sociologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2011. Disponível em 

<http://pct.capes.gov.br/teses/2011/33002010028P1/TES.PDF>. Acesso em 15/10/2015. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/03/05/em-conferencias-telefonicas-pcc-do-parana-da-ordens-a-presos-do-rn.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/03/05/em-conferencias-telefonicas-pcc-do-parana-da-ordens-a-presos-do-rn.htm
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4 PROPOSTA DE UM NOVO PARADIGMA NA EXECUÇÃO PENAL BRASILEIRA 

 

As atividades científicas desenvolvem-se buscando explicar ou descrever a 

natureza em modelos, limites e esquemas conceituais, para que surjam respostas ao 

determinado problema evidenciado, sempre por meio de observações, experimentos e 

comprovações de acerto ou erro. Alcançado algum resultado que possa justificar, sob 

determinado prisma, o fato estudado, provado e comprovado, estabelecem-se primados. 

Paradigmas. 

No dizer de Thomas Kuhn, os “paradigmas são as realizações cientificas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornece problemas e soluções 

modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.”
193

 Para ele, a prática 

cientifica é uma tentativa de forçar a natureza a encaixar-se dentro dos limites 

preestabelecidos e relativamente inflexíveis fornecido pelo paradigma. Acredita que as 

mudanças ocorrem de tempo em tempo e o progresso acontece mediante saltos. Dessa forma, 

as crises instalam-se e com elas chega uma revolução científica, porém o momento anterior à 

revolução é um período caracterizado pelo desacordo e pela discussão de fundamentos. Vê 

uma grande importância dos paradigmas, já que são esses que vão determinar os padrões de 

conhecimento e que coordenam e dirigem a forma das pessoas trabalharem. Assim, a 

revolução científica é um período de mudança de paradigmas e com ela muda-se a forma de 

olhar o mundo.
194

 

Estabelecido um paradigma, passa-se a buscar sua confirmação ou refutação, 

incessantemente, “o desenvolvimento da maioria das ciências têm-se caracterizado pela 
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KUHN, Thomas. S. A estrutura das revoluções científicas. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 1998, p. 13.  
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 COSTA, André Galindo da; TONELO, Daniel. Filosofia das ciências e mudança de paradigma: uma breve 

revisão da literatura. Disponível em <http://www.fclar.unesp.br/Home/Departamentos/ 

AdministracaoPublica/RevistaTemasdeAdministracaoPublica/andregalindodanieltonelo.pdf>. Acesso em 

14/2/2016. 

http://www.fclar.unesp.br/Home/Departamentos/%20AdministracaoPublica/RevistaTemasdeAdministracaoPublica/andregalindodanieltonelo.pdf
http://www.fclar.unesp.br/Home/Departamentos/%20AdministracaoPublica/RevistaTemasdeAdministracaoPublica/andregalindodanieltonelo.pdf
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contínua competição entre diversas concepções de natureza distintas”
195

, de forma que a 

ciência
196

 se desenvolve por revoluções de paradigmas. A passagem de um paradigma para 

um novo paradigma constitui uma revolução científica. Esta revolução não está no descarte 

das informações que antes eram paradigmáticas. A comunidade ao aceitar um novo paradigma 

está reajustando os dados anteriores, mas o faz de maneira que atenda as novas necessidades, 

por meio de várias etapas. 

A primeira delas é o momento que a comunidade científica segue num período de 

calmaria e as pesquisas seguem em linhas abertas orientadas por um paradigma. A segunda 

etapa é marcada pelo surgimento não previsto de anomalias, estabelecendo uma fase de crises, 

onde o paradigma afrouxa suas regras de poder para conter os contra-exemplos
197

. A partir do 

surgimento dos contra-exemplos se faz necessário o estabelecimento de uma nova orientação 

para a comunidade científica. O paradigma não é simplesmente abandonado, mas é 

reajustamento para dar conta da anomalia, configurando a terceira etapa. Dada esta fase de 

superação, começa então a luta pela imposição do novo paradigma, a quarta etapa, que só 

terminará no momento que a comunidade científica, dentro de suas linhas de pesquisa, volta à 

calmaria, chamada de “ciência normal”, que marca então a quinta etapa. 

No que se refere às constatações inerentes ao Direito Processual Penal, 

notadamente no campo da execução penal, dentro dos objetivos motores das ciências normais, 

é preciso que, constatada a superação do paradigma da punição por meio da aplicação de pena 

privativa de liberdade como método para a recuperação do apenado, não alcançando, sequer, o 

objetivo de frear a crescente criminalidade no país, sejam buscadas outras respostas para o 

problema. 

                                                 
195

 COSTA, André Galindo da; TONELO, Daniel. Filosofia das ciências e mudança de paradigma: uma breve 

revisão da literatura. Obra citada, p. 22. 
196

 “A ciência normal, atividade na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente quase todo seu tempo, 

é baseada no pressuposto de que a comunidade científica sabe como é o mundo. Grande parte do sucesso do 

empreendimento deriva da disposição da comunidade para defender esse pressuposto – com custos consideráveis 

se necessário.” KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. Obra citada, p. 24. 
197

 FREIRE-MAIA, Newton. A ciência por dentro. 5. Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 104. 
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A constatação de que o cumprimento de pena privativa de liberdade, através de 

seu mecanismo de excelência (prisão) nunca trouxe ao apenado o alcance da finalidade 

ressocializadora, mas, ao contrário
198

, traz a necessidade de buscar um novo olhar para o 

sistema punitivo em geral, a fim de que se alcance a garantia da paz, o sustento da existência e 

a defesa dos direitos do cidadão.
199

 

Com certa razão os teóricos do “previdenciarismo penal” quando afirmavam que o 

enfrentamento da criminalidade não pode restringir-se apenas à aplicação de punição ao 

delinquente, porquanto este é apenas efeito das vicissitudes do complexo tecido social que nos 

envolve. 

Conforme abordado no item 2.2 o Estado brasileiro tem o dever, decorrente da 

dimensão objetiva do direito fundamental à segurança, utilizando-se da função organizatória e 

procedimental
200

, de adotar medidas comissivas para contornar o problema evidenciado, 

buscando soluções para o quadro referido nos itens 3.2.2 e 3.2.3. 

Aliás, o acompanhamento do noticiário local e nacional é bastante para constatar-

se que o Estado precisa movimentar-se de forma urgente nesta direção, conquanto o 

encarceramento ultrapassou o limite da capacidade de custódia em todas as unidades da 

                                                 
198

 “A resposta penal, representada pela pena de prisão, há muito já mostrou esse fracasso histórico, e nos 

questionamos, nos indagamos o porquê da continuidade de se mandar aos cárceres aquele que de lá sairá pior. É 

a maneira – como alguém já disse – mais tola de se investir em alguém para transformá-lo em um ser pior 

quando do seu retorno à sociedade, porque esse indivíduo, recolhido aos cárceres, submetido a maus-tratos, em 

função do problema da superpopulação carcerária à falta de higiene, à falta de trabalho, à carência médica, à 

carência jrurídica, ao uso de drogas, à corrupção, aos abusos sexuais e a outras violências, enfim, que lhes são 

alvo no dia-a-dia, em verdade, bestializa-se. Esse indivíduo saberá, no momento aprazado, quando do seu 

reingresso à sociedade, quando da sua reinserção social – como quer a nossa Lei de Execução Penal, ou seja, que 

o preso volte reinserido, ressocializado, reintegrado às normas de conduta, em relação às quais todos nós 

pautamos nossos comportamentos –, que voltará de forma mais violenta, a transgredir com mais veemência essas 

mesmas normas de conduta, porque o mínimo de dignidade que ainda tinha, lamentavelmente perdeu-a nos 

cárceres por meio das sevícias que lhe foram impostas.” KUEHNE, Maurício. Privatização dos presídios. 

Disponível em <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/426/607>. Acesso em 15/3/2016. 
199

 Cf ROXIN, Claus. Tem futuro o direito penal?. Revista dos Tribunais. Vol 790. Págs. 459/474. Rio de 

Janeiro: RT. 2001, p. 474. 
200

 “A partir do conteúdo das normas de direitos fundamentais é possível extrair consequências para a aplicação e 

interpretação das normas procedimentais, e também para uma formatação do direito organizacional e 

procedimental que auxilie na efetivação da proteção aos direito fundamentais, evitando-se os riscos de uma 

redução do seu significado e conteúdo material.” SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; 

MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 310. 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/426/607


93 

 

federação e cada vez mais o déficit de vagas no sistema prisional se agrava
201

, havendo uma 

incessante necessidade de construção de novas unidades prisionais para fazer frente a uma 

demanda inesgotável de espaço para novos presos, quase sempre reincidentes. O déficit 

existente não considera, ainda, a quantidade de mandados de prisão a cumprir, de modo que 

somado o quantitativo de mandados de prisão a cumprir existentes no Brasil (499.374, em 

29/02/2016)
202

 ao número de 203.531 vagas faltantes, o número de vagas a serem criadas para 

suprir toda a demanda do sistema prisional brasileiro ultrapassa o patamar de 700.000 

unidades. Destaque-se que, conforme já referido, com base em estudo realizado pelo 

Conselho Nacional de Justiça
203

 e ratificado por estudo do Conselho de Direitos Humanos da 

Assembléia Geral das Nações Unidas
204

, a população carcerária do Brasil é de 711.463, 

considerados os incluídos em prisão domiciliar. Há 30 anos, o número de encarcerados era em 

torno de 60.000 pessoas. 

A ineficiência do sistema prisional brasileiro é patente, por todos os fatores já 

abordados no decorrer do presente trabalho e, em que pese não se encontrar dados estatísticos 

analisando os percentuais de reabilitação ou ressocialização de egressos do sistema prisional 

brasileiro, notória a necessidade de mudança de paradigma para a questão prisional e 

carcerária no Brasil. No já citado estudo do Conselho de Direitos Humanos da ONU, há a 

menção de que o Brasil fez um progresso significativo no tocante à legislação, salvaguarda, 

prevenção e reforma institucional no que se refere ao combate à tortura e outros meios cruéis 

e desumanos ou degradantes de tratamento ou punição, mas apenas “no papel”, estando a 

                                                 
201

 De acordo com o 9º anuário brasileiro de segurança pública (2015), disponibilizado pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, em 2014 no Brasil havia um déficit de 203.531 vagas no sistema prisional. Disponível em 

<http://www.forumseguranca.org.br/produtos/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/9o-anuario-brasileiro-de-

seguranca-publica>. Acesso em 04/2/2016. 
202

 Cf. dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, disponível em http://www.cnj.jus.br/bnmp/#/relatorio. 

Acesso em 29/2/2016. 
203

 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>. 

Acesso em 14/02/2016. 
204

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembléia Geral. Report of the Special Rapporteur on 

torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission to Brazil. 

Disponível em  <https://documents-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/G16/014/13/PDF/G1601413.pdf? 

OpenElement>. Acesso em 14/2/2016. 

http://www.forumseguranca.org.br/produtos/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/9o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica
http://www.forumseguranca.org.br/produtos/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/9o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica
http://www.cnj.jus.br/bnmp/#/relatorio
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implementação de tais mudanças muito aquém do necessário.
205

 

Com a diminuição dos índices de criminalidade, poder-se-ia melhor gerir o 

sistema punitivo, voltando-se as atenções, esforços e recursos do sistema estatal para os casos 

que realmente merecem tratamento penal. 

Evidente que não se pode afirmar que a criminalidade seja consequência direta 

pobreza e os chamados “crimes do colarinho branco” são prova de tal fato. Por outro lado, 

pelo menos nos crimes cometidos contra o patrimônio, a relação causal entre miséria e crime 

opera nos locais em que há grande desnível socioeconômico. 

De imediato, oportuno e necessário destacar que não se faz, neste trabalho, 

qualquer consideração ofensiva aos pobres ou à qualquer camada social, muito pelo contrário. 

Ocorre que a criminalidade que mais afeta a população no dia a dia, ou seja, 

delitos contra o patrimônio, como roubo e furto, com ou sem violência (nesta incluído o 

resultado morte), é produto da má distribuição da riqueza. Bastaria um argumento para provar 

isto: esta espécie de criminalidade é escassa em países como Suécia, Dinamarca, Noruega, 

Holanda, Bélgica, Suíça, Canadá, entre outros em que a desigualdade social é reduzida.
206

 

A diminuição desse verdadeiro abismo existente no Brasil poderia reduzir, 

sensivelmente, o número de delitos dessa natureza, responsável por grande parte dos que estão 

cumprindo pena nos estabelecimentos prisionais brasileiros e causadores do “ingresso no 

sistema prisional” da quase totalidade de criminosos do Brasil. 

Claus Roxin faz a advertência de que a criminalidade não se deixa eliminar por 

meio de reformas sociais e, evidentemente, não apenas das classes mais baixas advém os 

sujeitos ativos dos tipos penais
207

, mas é preciso que sejam fornecidos a tais classes – 
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 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembléia Geral. Report of the Special Rapporteur on 

torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission to Brazil, p. 20. 
206

 PEREIRA, Sérgio Gischkow. Miséria e criminalidade. Disponível em 

<http://www.ajuris.org.br/2014/04/07/miseria-e-criminalidade-por-sergio-gischkow-pereira/>. Acesso em 

2/2/2016. 
207

 Diz Claus Roxin: “...quando camadas inteiras da sociedade passam fome, surge uma grande criminalidade de 

http://www.ajuris.org.br/2014/04/07/miseria-e-criminalidade-por-sergio-gischkow-pereira/
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estatisticamente de onde vem os maiores números de delitos e delinquentes – instrumentos 

básicos de gozo de direitos fundamentais tais como saúde, educação e segurança. 

A ausência de acesso a tais bens jurídicos mínimos diariamente, sem perspectiva 

de mudança no status quo traz consequências terríveis. Inimagináveis transtornos decorrem 

para aqueles cujos direitos fundamentais são negados.
208

 

A garantia de gozo a tais direitos, (saúde, principalmente) antes de qualquer coisa, 

constitui-se proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que 

possibilita aos cidadãos o acesso aos elementos básicos de subsistência. A proteção e 

valorização do elemento humano, independentemente das suas condições sociais, devem 

constituir-se como ponto fundamental das políticas públicas do nosso país, obedecendo ao 

comando constitucional inserto no preâmbulo e art. 1º, III da Constituição Federal. 

É preciso que haja uma ênfase, com maciço incremento de verbas por parte do 

Poder Executivo em programas sociais de saúde, educação e segurança, para todas as camadas 

da população, sobretudo àquelas em maior situação de risco, na melhoria da qualidade de vida 

da população. 

Diferentemente do que fora defendido pelo welfarismo penal, é preciso que os 

investimentos nessas áreas sociais sejam realizados não como um instrumento de prevenção 

ao crime, mas dentro de uma política de Estado que tenha por objetivo o exercício do direito 

fundamental do acesso à saúde, educação e segurança essenciais, diferentemente do que se 

                                                                                                                                                         
pobreza (Armutkriminalität); quando a maioria vive em boas condições econômicas, desenvolve-se a 

criminalidade de bem-estar (Wohistandskriminalität), relacionada ao desejo de sempre aumentar as posses e, 

através disso, destacar-se na sociedade.” ROXIN, Claus. Tem futuro o direito penal?. Obra citada. 
208

“O sofrimento de passar fome todos os dias; sofrer com a falta de agasalho, perambulando pelas ruas, sob 

qualquer clima, para pedir esmola, mesmo sendo criança de pouca idade; sofrer toda a sorte de violências e 

humilhações, inclusive sexuais, porque precisa estar nas ruas esmolando; morar em um casebre, onde entram 

frio, chuva e vento, com mais os pais e 10 irmãos, quando só caberiam duas pessoas, o que implica, entre outras 

consequências ruins, presenciar as relações sexuais dos pais; não ter a oportunidade de frequentar a escola; 

conviver com adolescentes que já foram para o caminho da prática de atos infracionais; padecer de doenças e 

dores sem possibilidade de adequado atendimento médico; ser obrigado pelos pais a se prostituir.  Esta lista de 

horrores é exemplificativa, pois toda ela não caberia nos limites de espaço deste artigo. E tudo isto contemplando 

a riqueza da outra parcela da população e o que desfrutam as crianças e adolescentes privilegiados. Ora, alguém 

terá a ousadia de pretender ignorar tudo isto e continuar dizendo que a miséria em nada influi na criminalidade?! 

Muitos adolescentes e adultos não suportam aquele fardo e explodem” PEREIRA, Sérgio Gischkow. Miséria e 

criminalidade. Obra citada, p. 2. 
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verifica na realidade. 

No tocante à saúde, deve ser fortalecido o sistema de saúde pública, para que 

sejam ofertadas as condições mínimas de funcionamento aos serviços públicos de saúde, tanto 

emergenciais quanto clínicos, ofertando à população da saúde básica ao tratamento das 

doenças mais graves. 

É preciso que seja garantido à população atendimento médico e medicamentos 

suficientes e necessários para o tratamento das principais questões de saúde pública, 

conferindo-se a todos, verdadeiramente, o efetivo exercício do direito de acesso ao sistema 

público de saúde, nem que, para tanto, seja necessário o pagamento de alguma taxa 

escalonada pela faixa de renda familiar do paciente de modo que os que tivessem maiores 

rendas subsidiariam o tratamento dos menos providos de recursos básicos. 

A diminuição da miséria da população interfere diretamente nas taxas de 

criminalidade e isto, por sua vez, altera, diretamente, o sistema punitivo. Em sendo menor o 

número de apenados, inegavelmente, torna-se mais eficiente a fiscalização do cumprimento de 

suas penas e, principalmente, a observância do alcance da finalidade pretendida por estas 

mesmas punições. 

Ocorre que tal medida, por si só, não é bastante para a resolução do problema, 

visto que, conforme assinalado anteriormente, a criminalidade não vai deixar de existir 

através de reformas sociais. É preciso ir além. 

Considerando que o sistema penal brasileiro não contempla a pena de morte, 

muito menos a pena de prisão perpétua, o apenado que ingressa no sistema prisional, um dia, 

algum dia, irá deixá-lo, voltando ao propalado “convívio social”. Consoante reiterado no 

curso deste trabalho, o cumprimento de pena em estabelecimento prisional não se presta a 

operar “ressocialização” alguma, de forma que, custoso e ineficiente precisa ser revisto, 

mudando-se, inclusive, as formas de nele ingressar. 
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É preciso que sejam encontradas alternativas à solução do encarceramento, 

inclusive com a descriminalização de delitos naquelas situações onde não tenha havido abalo 

à paz social. Situações onde o fato delituoso tenha atingido a moral, a religião ou tenha sido 

apenas “políticamente incorreto”, bem como em situações de autopericlitação, podem ser 

resolvidas independentemente de aplicação de sanção penal, havendo, inclusive, defensores 

de que o impedimento a tais condutas não é tarefa do direito penal, que trata (ou deve tratar) 

apenas da proteção de danos a terceiros e garantir as condições de coexistência social. Ainda, 

havendo outros meios à eliminação do distúrbio social por meios menos gravosos que a 

cominação de pena, tais meios devem prevalecer, porquanto o direito penal – pelo princípio 

da subsidiariedade – somente pode ser a ultima ratio da política social.
209

 

Ainda, é preciso que seja possibilitada a não aplicação de pena nos casos de 

crimes mais leves – cometidos sem violência – em que se verifique que autores não habituais, 

pelo simples início de processo criminal em face de delito eventual, tenham um 

constrangimento tamanho que não voltem mais a delinquir, tornando supérflua a punição, 

porquanto alcançada a prevenção por ela buscada. Seriam casos em que o fato de estar sendo 

processado criminalmente, por si só, já fosse punição bastante ao réu que, por sua vez, não 

seria absolvido, mas apenas isento de aplicação de outra modalidade de pena. 

Com tal possibilidade, ficaria restrita a aplicação de pena apenas aos casos em que 

estas fossem indispensáveis, sobretudo em razão de que nos delitos pequenos e médios e 

ressocialização não se dá através de penas privativas de liberdade. 

Não se pode aprender a viver em liberdade e respeitando a lei através da supressão 

da liberdade; a perda do posto de trabalho e a separação da família, que decorrem da privação 

de liberdade, possuem ainda mais efeitos dessocializadores, conforme vaticina Claus 

Roxin.
210

 De mais a mais, “a força preventiva do direito penal não depende da natureza da 

                                                 
209

 Cf. ROXIN, Claus. Obra citada, p. 465. 
210

 Idem. Ibidem, p. 469. 
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sanção, e sem de se o Estado reage ou não de modo reprovador.”
211

 

Passa-se a apontar sugestões de medidas a serem adotadas pelos Poderes da 

República para que se possa buscar uma alteração no quadro evidenciado. 

 

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS (ATIVIDADES A CARGO DO PODER EXECUTIVO) 

 

Evidentemente, o protagonismo da mudança de paradigma no sistema punitivo, 

dentro do qual se insere a execução penal, cabe ao Poder Executivo e deve ser aplicado como 

política de Estado e não meramente plano de governo. Este caracteriza-se pela forma mais 

elementar de formulação e implementação de determinadas medidas para responder às 

demandas colocadas na própria agenda política (interna ou externa). Pode até envolver 

escolhas complexas, mas pode-se dizer que o caminho entre a apresentação do problema e a 

definição de uma política determinada (de governo) é bem mais curto e simples, ficando 

geralmente no plano administrativo, ou na competência dos próprios ministérios setoriais. 

Política de Estado, por outro lado, é a que envolve mais de uma agência do 

Estado, passando pelo Legislativo ou por instâncias diversas de discussão, depois que sua 

tramitação dentro de uma ou mais esfera da máquina do Estado, envolvendo estudos técnicos, 

simulações, análises de impacto horizontal e vertical, efeitos econômicos ou orçamentários e, 

geralmente, envolvem mudanças de outras normas ou disposições pré-existentes, com 

incidência em setores mais amplos da sociedade.
212

 

Assim, a alteração do panorama do sistema punitivo deve passar por um maciço 

investimento nas áreas de educação, saúde e segurança, para que haja uma melhora no IDH. É 

preciso que sejam dadas condições para que o homem não seja levado a praticar o delito como 
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 ROXIN, Claus. Idem. Ibidem. 
212

 Cf. ALMEIDA, Paulo Roberto de. Sobre políticas e governo e políticas de Estado: distinções necessárias. 

Disponível em <http://www.institutomillenium.org.br/artigos/sobre-politicas-de-governo-e-politicas-de-estado-

distincoes-necessarias/>. Acesso em 8/2/2016. 

http://www.institutomillenium.org.br/artigos/sobre-politicas-de-governo-e-politicas-de-estado-distincoes-necessarias/
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uma consequência natural do ambiente que o cerca. É preciso ensinar o homem a ser homem 

e, para tanto, as circunstâncias culturais são indispensáveis, nelas incluídas as condições de 

vida, englobando, necessariamente, saúde e educação, no mínimo, são inerentes à promoção e 

defesa da dignidade humana, enquanto expressão da nossa humanidade.
213

 

Vários estudos tem procurado a relação entre desenvolvimento socioeconômico e 

criminalidade, havendo várias conclusões a respeito, inclusive a de que o aumento do IDH 

contribui para o aumento da incidência de uma determinada categoria de crimes violentos.
214

 

Analisando a questão sob um enfoque mais complexo, constatou-se que as taxas 

de homicídios eram maiores nos locais onde as sobreposições de carências eram maiores, 

combinadas com: a concentração da população jovem; a ausência de idosos; a ausência de 

empregos; o baixo grau de escolaridade dos chefes do domicílio; e a ausência de políticas 

públicas para amenizar o impacto da pobreza na falta de investimentos em habitação, em 

infraestrutura e em saúde. A combinação de fatores sugeriu que as carências não eram 

temporárias, mas se estendiam no tempo. 

A “sobreposição da violência e das carências de direitos econômico-sociais” 

                                                 
213

 “A vida boa humana, humana é vida boa  entre seres humanos, caso contrário pode até ser vida, mas não será 

nem boa nem  humana. As coisas podem ser bonitas e úteis, os animais (pelo menos alguns) podem ser 

simpáticos, mas nós, homens, queremos ser humanos, e não ferramentas ou bichos. Também queremos ser 

tratados como humanos, pois essa história de humanidade depende em boa medida do que fazemos uns com os 

outros (...)o homem não nasce  já totalmente homem, e nunca chega a sê-lo sem a ajuda dos outros. Por quê? 

Porque o homem não é apenas uma realidade biológica, natural, mas é também uma realidade cultural. Não há 

humanidade sem aprendizagem cultural e, para começar, sem a base de qualquer cultura (e portanto fundamento 

de nossa humanidade): a linguagem. O mundo em que nós, seres humanos, vivemos é um mundo lingüístico, 

uma realidade de símbolos e leis sem a qual seríamos incapazes não só de nos comunicar uns com os outros 

como também de captar o significado do que nos cerca. Mas ninguém pode aprender sozinho a falar, pois a 

linguagem não é uma função natural e biológica do homem (embora tenha sua base em nossa condição 

biológica, é claro), mas uma criação cultural que herdamos e aprendemos de outros homens. (...) a humanização 

é um processo recíproco. Para que os outros possam fazer-me humano, tenho de os fazer humanos; se para mim 

todas as pessoas são como coisas ou animais, também eu não serei mais do que uma coisa ou um animal. Por 

isso, dar-se uma vida boa não pode ser muito diferente, afinal, de dar uma vida boa. Por isso, falar com alguém e 

escutá-lo é tratá-lo como uma pessoa, pelo menos começar a lhe dar um tratamento humano. É só um primeiro 

passo, sem dúvida, pois a cultura dentro da qual nós nos humanizamos uns aos outros parte da linguagem, mas 

não é simplesmente linguagem. Há outras formas de demonstrar que nos reconhecemos como humanos, ou seja, 

estilos de respeito e de considerações humanizadoras que temos uns para com os outros. Todos nós queremos ser 

tratados assim, senão protestamos.” SAVATER, Fernando. Ética para meu filho. Trad. Mônica Satahel. São 

Paulo : Martins Fontes, 1993, p. 73-75 
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 CÁRDIA, Nancy; ADORNO, Sérgio; POLETO, Frederico. Homicídio e violação de direitos humanos em São 

Paulo. Estudos avançados, São Paulo, v. 17, nº. 47, 2003. 



100 

 

tornava alguns grupos sociais que habitam em determinados bairros ou distritos censitários da 

Região Metropolitana de São Paulo “potencialmente mais expostos, mais vulneráveis e em 

situação de risco de serem vítimas potenciais de ocorrências fatais”. Segundo os autores da 

pesquisa, essa relação não era direta, mas “mediatizada pelo mundo das instituições privadas e 

públicas”, sendo “cenários de graves violações de direitos humanos” que tendiam a 

“enfraquecer as relações dos grupos sociais com as instituições de proteção social.”
215

 

Outros estudos estabeleceram relações entre distribuição espacial da violência e a 

distribuição espacial das condições de vida e de infraestrutura urbana na cidade de São Paulo. 

Neles detectou-se que as regiões em que ocorreram as mais elevadas taxas de homicídio são 

também aquelas que mantinham, no mesmo espaço, alta concentração populacional, 

crescimento demográfico, congestionamento domiciliar, região de menor oferta de emprego, 

de leitos hospitalares e menor oferta de espaços e agências de promoção de lazer.
216

 

Assim, não basta, apenas, o aumento da renda per capita para que se dê a 

diminuição do índice de criminalidade. É preciso, segundo as conclusões das pesquisas 

realizadas na área, ir além, combatendo a desigualdade social por meio de um 

desenvolvimento sustentado e solidário.
217

 

Assim, deve o Executivo, dentro de um programa de Estado, perseguir a melhora 

dos indicadores de qualidade de vida da comunidade, investindo mais na qualidade da 

educação básica, perseguindo a redução das desigualdades educacionais, além de 

investimentos em infraestrutura e novas tecnologias, para a ampliação da capacidade 
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 Cf. KLEINSHMITT, Sandra Cristina; LIMA, Jandir Ferrera de; WADI, Yonissa Marmitt. Relação entre o 
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Rio de Janeiro, v. 13, nº 1, 2011, p. 65-90. 
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 “Para erradicar a pobreza e consequentemente combater a desigualdade social, o primeiro passo a ser dado é a 

mudança cultural na herança legada à maioria dos brasileiros do “crescer sempre mais”, sem aliar esse 

crescimento ao desenvolvimento econômico, social e cultural que gera melhorias na qualidade de vida. O 

desenvolvimento sustentado e solidário pode ser uma das formas de combater a desigualdade social e 

consequentemente diminuir a incidência cada vez mais elevada de criminalidade violenta no país..” 

KLEINSHMITT, Sandra Cristina; LIMA, Jandir Ferrera de; WADI, Yonissa Marmitt. Obra citada, p. 88. 
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produtiva da economia, e incentivos ao treinamento para a força de trabalho, como meio para 

elevar o nível de vida da população, promover o desenvolvimento social e diminuir as taxas 

de criminalidade.
218

 

Tais medidas, de cunho eminentemente preventivo, não afastam a adoção e 

aperfeiçoamento de outras, repressivas. 

É preciso que o aparato de segurança pública seja fortalecido e aperfeiçoado para 

que os delitos que sejam cometidos venham a sofrer a respectiva reprimenda, para que seja 

presente e eficaz a finalidade exemplificativa da pena, de modo que delinquentes eventuais 

sejam desestimulados a cometer delitos, pela perspectiva de sofrer punição, diminuindo-se a 

impunidade. 

É preciso que haja investimento na qualificação do policiamento ostensivo e 

repressivo, bem como estruturação de todas as unidades destinadas ao cumprimento de pena 

privativa de liberdade, tanto no que se refere a aspectos físicos quanto a recursos humanos, 

com servidores capacitados, valorizados e motivados.
219

 

Ainda, deve-se investir no sistema prisional com criação de vagas suficientes para 

a população carcerária existente, em condições mínimas que atendam às necessidades básicas 

de saúde. Não se admite falar em “tratamento” da criminalidade por meio de encarceramento 
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 “As sociedades mais seguras parecem, isso sim, focar em diminuir o acesso aos meios que podem produzir 
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East St Louis, tu chuta uma pedra e tu acha um 38 e uma fábrica fechada. Em Chicago, tu tem um renascimento 

urbano.” PONTIM, Fabrício. Utilitarismo, determinismo e sistema prisional. Disponível em 

<https://distropia.wordpress.com/2012/03/05/utilitarismo-determinismo-e-sistema-prisional/>. Acesso em 

18/2/2016. 
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relação ao número de presos” DIAS Camila Caldeira Nunes. Da pulverização ao monopólio da violência: 

expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. Obra 

citada, p. 321. 
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nos moldes atualmente experimentados nas instituições prisionais existentes do Brasil, com a 

ressalva de poucas exceções. 

Segundo levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) 

em 2014
220

, em um espaço concebido para abrigar 10 presos havia 16 detentos sendo, 

portanto, de 160% a taxa de ocupação das vagas do sistema carcerário no Brasil. Segundo o 

relatório, o Estado do Rio Grande do Norte possuía em 2014 uma taxa de ocupação de 157%, 

com 29 dos 32 estabelecimentos prisionais existentes no Estado com população carcerária 

acima do número de vagas previsto. Quando o foco é voltado para os estabelecimentos 

destinados ao público feminino, constatou-se que todas as unidades do Estado do Rio Grande 

do Norte estavam com ocupação acima da capacidade do limite de vagas. 

Deve-se entender que, ainda que a finalidade do cumprimento da pena privativa 

de liberdade, em seu regime fechado, não seja o de recuperar ou ressocializar o delinquente, 

não pode agravar a sua condição criminológica
221

 tornando-o mais propenso ao cometimento 

de outros crimes ainda mais violentos
222

. Assim, deve haver o aprimoramento da estrutura dos 

estabelecimentos prisionais para que seja possível a aplicação das determinações da Lei de 

Execuções Penais, no que se refere à segregação dos internos, entre si.
223
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 “A prisão não ressocializa. Ela dessocializa. Ela não integra, mas segrega. Se ela ensina algo, são estratégias 
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comete crimes como se inimigo dosse, mesmo que isso coloque em questão o Estado Democrático de Direito, o 
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inocuização dos detentos, no que se aproxima muito da lógica de segregação e incapacitação dos inimigos, típica 

da Alemanha Nazista. (...) Como evitar a reincidência se o “tratamento” prescrito visa a pura e simples 

neutralização? Como educar para a liberdade em condição de não liberdade?” ROSA, Alexandre Morais da e 

KHALED JÚNIOR, Salah H. Obra citada, p. 3-4. 

Transcrição de fala de responsável pela gestão de vagas em estabelecimento prisional, extraído de relatório de 

pesquisa sobre reincidência crimininal no Brasil, feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - ipea: 
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estuprador para um lado, homicida para o outro, provisório do condenado, fechado do semiaberto, diferenciado 

do aberto, só que você vai criar essa estrutura?”. (pág. 92) Disponível em 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/11/080f04f01d5b0efebfbcf06d050dca34.pdf
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No que se refere ao cumprimento da pena privativa de liberdade em si. É preciso 

que se trabalhe no sentido de garantir o alcance da sua finalidade primeira: isolamento do 

ambiente extra-muros. A modernização dos meios de comunicação trouxe um problema para o 

sistema prisional (que muito pouco ou quase nada mudou desde o estabelecimento da prisão 

enquanto instituição por excelência da aplicação da reprimenda penal) no que se refere à 

incomunicabilidade dos apenados. 

Salvo muito poucas exceções, nas prisões e cadeias do Brasil o uso de aparelho de 

telefonia celular é fato corriqueiro entre os presos, ainda que a posse de telefone celular pelo 

reeducando preso quebra regra básica da execução penal, qual seja, sua incomunicabilidade 

com o mundo exterior.
224

 Cotidianamente, o noticiário refere apreensões de celulares em 

presídios, assim como divulga gravações de interceptações telefônicas autorizadas pelo 

Judiciário nas quais verifica-se que, munidos de aparelhos de comunicação telefônica celular 

e de dados, de dentro dos estabelecimentos prisionais, os detentos continuam a praticar 

delitos, sendo que não se pode mais garantir a sua incomunicabilidade.
225

 

Nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro medidas vem sendo adotadas, neste, há 

mais de 10 anos, no sentido de instalar solução tecnológica para que se possa aplicar a regra 

da incomunicabilidade aos detentos, evitando, com isso, que continuem na prática delitiva, 

ainda que encarcerados. 

No Estado de São Paulo, por exemplo, foram investidos, no primeiro trimestre do 

ano de 2015, R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais) para manter em operação 

                                                                                                                                                         
<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150611_relatorio_reincidencia_criminal

.pdf . Acesso em 12/2/2016. 
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  Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma, HC 64.442/RJ, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, disponível em 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200601756605&aplicacao=processos.ea>. 
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 Exemplos de notícias de apreensão de celular em presídio: Operação apreende facas e celulares em presídio 

de Campina Grande (http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/02/operacao-apreende-facas-e-celulares-em-

presidio-de-campina-grande.html) Detento comandava crimes pelo celular de dentro de presídio, antes de fugir 

(http://cidadeverde.com/noticias/211426/detento-comandava-crimes-pelo-celular-de-dentro-de-presidio-antes-de-

fugir) Interno vende celular dentro de presídio não recebe e é ameaçado de morte 

(http://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/interno-vende-celular-dentro-de-presidio-nao-recebe-e-e-

ameacado-de-morte). 
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bloqueadores de telefonia celular em 16 dos 163 estabelecimentos prisionais existentes 

naquele Estado, conforme dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Administração 

Penitenciária de São Paulo
226

, demonstrando que é possível, ainda que a altos custos, 

promover o estancamento da utilização de telefones celulares para a continuidade da atividade 

delitiva. 

Ressalte-se que a incomunicabilidade dos detentos não é absoluta, por direito 

constitucional os presos podem ter contato, embora indireto e sem a presença física direta, 

com advogados e familiares, não sendo tal acesso à comunicação, todavia, amplo no sentido 

de ser-lhes adjudicado o direito à utilização de aparelhos de telefonia celular. Neste aspecto, 

deve o Estado agir, também como expressão do dever decorrente do âmbito objetivo do 

direito fundamental à segurança. 

No que diz respeito ao enrijecimento das regras para cumprimento da pena 

privativa de liberdade em regime fechado, veio à lume em 2003 a Lei 10.792, trazendo para o 

arcabouço jurídico da execução penal brasileira a figura do regime disciplinar diferenciado 

(RDD), com os seguintes parâmetros: “I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem 

prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um 

sexto da pena aplicada; II - recolhimento em cela individual; III - visitas semanais de duas 

pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; IV - o preso terá direito à saída 

da cela por 2 horas diárias para banho de sol”. Acrescente-se a tais regras a proibição de 

aparelhos de televisão ou rádio nas celas e controle dos livros. As visitas dos advogados 

também são objeto de limitação. Neste regime, os presos não têm contato direto com os 

visitantes. As visitas se dão em locais em que o preso e o parente são separados por um vidro. 

Os presos neste regime perdem o direito à visita íntima. 

Surgido no sistema prisional do Estado de São Paulo, foi alardeado como resposta 
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do Estado ao crime organizado, tendo se afirmado que, com a adoção do RDD se havia 

acabado com a organização criminosa responsável pela megarrebelião ocorrida no Brasil em 

2001. 

Ocorre que, antes de resolver o problema do crime organizado dentro das 

instituições prisionais do Brasil, conforme estudo realizado por Camila Caldeira Nunes 

Dias
227

, o RDD acabou por contribuir para a consolidação de lideranças dentro do sistema 

prisional. A construção da autoridade das lideranças no interior de organizações tais como o 

PCC se dá a partir da valorização de alguns atributos do indivíduo, especialmente ligados à 

autonomia e independência frente a qualquer poder ou autoridade formal de modo que o preso 

que recebe como punição a alguma falta a remoção para o RDD acaba encarnando a imagem 

exemplar da insubmissão às regras oficiais do Estado.
228

 

É preciso, portanto, que seja o regime diferenciado aplicado com cautela para que, 

a exemplo do que vem acontecendo nos Estados em que o mesmo é adotado
229

, o mesmo não 

figure como o último refúgio da administração pública para lidar com os problemas das 

prisões. É preciso que haja não apenas o aumento do número de vagas, mas também a 

melhoria nas condições de habitalibilidade dos estabelecimentos e promoção de programas de 

educação e trabalho dentro do cárcere. Caso contrário, o RDD seguirá como remédio, ineficaz 

a longo prazo, para resolver as mazelas do sistema prisional, enquanto a sociedade exige do 

poder público uma resposta “firme e dura” contra a criminalidade. 

No tocante ao acompanhamento da ressocialização dos apenados, segundo dados 

disponibilizados pelo Ministério da Justiça, referentes ao ano de 2014, apenas uma unidade da 

Federação (RO) possuía patronato, que é o estabelecimento, público ou privado, destinado a 

oferecer assistência aos egressos do sistema prisional e as pessoas cumprindo pena em regime 
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aberto
230

, contrastando com o mesmo dado apontado em 2008, que apontava a existência de 

10 patronatos em 4 unidades da Federação (BA, MS, PR e RJ), além de entidades 

equivalentes em atividade em outros 11 Estados.
231

 

Estudo científico realizado na unidade existente no Estado de Goiás, constatou-se 

uma taxa significativa de procura por orientações e apoio nos diferentes âmbitos (social, 

pedagógico e jurídico), o que remete à importância e à necessidade de um espaço específico, 

direcionado ao egresso.
232

 É preciso ir além do fornecimento de cestas básicas e acesso à 

saúde básica. O acompanhamento ao egresso do sistema prisional, seja através dos patronatos 

ou de instituições que lhes façam as vezes, representa uma das atividades do Estado em busca 

da efetivação da dimensão objetiva do próprio direto à segurança, na medida em que inserindo 

o egresso do sistema prisional no mercado de trabalho evita-se, ou pelo menos espera-se isso 

ocorra, que volte a praticar delitos. 

Um programa de acompanhamento de egressos bem estruturado, com 

indispensável apoio da iniciativa privada, que deve ser estimulada a colaborar por meio da 

concessão de incentivos fiscais ou benefícios de outra natureza como, por exemplo, critério de 

desempate ou preferência em procedimento licitatório para contratação com o Poder Público, 

constitui-se como mais um pilar para a mudança do quadro evidenciado. 

Dada a complexidade da questão, as possíveis soluções ou alternativas de melhora 

são, igualmente, intrincadas, não se podendo dar solução simplista para problemas elaborados. 

De modo que ao apenado que encerrar o seu período de cumprimento da reprimenda a si 

aplicada deve ser garantido tal acompanhamento, seja como desdobramento de seu próprio 
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direito fundamental à vida digna, seja como desdobramento do direito fundamental coletivo à 

segurança. 

Uma medida que pode vir a ser aplicada, com o apoio do Executivo, mas apenas 

de forma indireta, é a utilização do método APAC, que ocorre por meio da intervenção da 

iniciativa privada, através de voluntariado, segundo uma metodologia de trabalho pela qual a 

execução penal deve se mostrar capaz de eliminar os fatores criminógenos na personalidade e 

modus vivendi do apenado, permitindo que a sanção penal alcance seu objetivo de expiar o 

crime e reformar o criminoso.
233

 

O aludido método, surgido no início da década de 1970 no Estado de São Paulo, 

posteriormente implementado no Estado de Minas Gerais, parte da ideia de que a prática 

delituosa não é uma opção pessoal totalmente livre do condenado, mas resultante de fatores 

internos e externos; de desvios de conduta e personalidade, mas ao mesmo tempo de 

influências e necessidades do meio em que vive. Por essa razão, de acordo com a chamada 

“filosofia apaqueana”
 234

 a tarefa punitivo-ressocializadora deveria atacar o tripé sobre o qual 

se sustentaria o crime: a personalidade individual do condenado, a estrutura familiar e 

comunitária em que vive e a marginalização econômico-social que sofre. 

Funda-se o método APAC, portanto, na valorização do ser humano
235

 com a 

utilização do senso de responsabilidade do próprio apenado, chamado de recuperando, 

servindo como base para a construção do modelo que busca recuperar o preso, socorrer a 

vítima, promover a justiça e proteger a sociedade. 
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Os elementos do referido método englobam a participação da comunidade e 

voluntariado, inclusive com esteio na previsão do art. 4º da Lei de Execução Penal
236

, sendo 

que, no método APAC, a própria comunidade se encarrega da execução penal; de forma que 

os órgãos oficiais de administração carcerária, policiais e agentes carcerários são substituídos 

por membros da sociedade civil que exercem diferentes papéis, desde a ocupação de cargos de 

direção da unidade prisional até a simples colaboração financeira.
237

 Ainda, os chamados 

recuperandos são estimulados a ajudarem-se mutuamente, indiretamente através de atividades 

em grupo, ou diretamente, através dos representantes de cela
238

 e do Conselho de Sinceridade 

e Solidariedade (CSS).
239

 

O trabalho, a assistência jurídica e à saúde, a valorização humana, a utilização da 

religião, o envolvimento familiar, o centro de reintegração social e o destaque ao mérito do 

recuperando na obtenção de progressões são outros elementos formadores do referido método 

que, conforme demonstrado nos estudos realizados sobre índices de reincidência dos egressos 

do método APAC, alcança índices muito baixos de reincidência, que varia em torno de 8 a 

15%, bem inferior aos mais 70% estimados junto aos demais detentos, conforme dados do 

Conselho Nacional de Justiça que, inclusive, recomenda a expansão das APACs para a 
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 “Art. 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e medidas 

de segurança.” BRASIL. Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União. 

Brasília, DF, 13 jul. 1984. 
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 SILVA, Fernando Laércio Alves. Método APAC: modelo de justiça restaurativa aplicada à pena privativa 

de liberdade.  Obra citada, p. 114. 
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  “A representação de cela tem a finalidade de manter a disciplina e a harmonia entre os recuperandos, a 

limpeza e disciplina pessoal e da cela, o treinamento de líderes, acentuando o rompimento do ‘código de honra’ 

existente entre a população prisional, em que os mais fortes subjulgam os mais fracos.” OTTOBONI, Mário. 

Ninguém é irrecuperável: APAC: a revolução do sistema penitenciário Obra citada, p. 68. 
239

 “O Conselho de Sinceridade e Solidariedade, exigível em cada um dos regimes de pena tem o papel de 

auxiliar a Direção na administração da APAC. Compõe-se de 04 ou 05 membros, todos recuperandos do regime, 

sendo o presidente de livre escolha da diretoria e os demais escolhidos pelo próprio presidente do CSS. Não 

possui poder decisório, mas é importante órgão consultivo, podendo opinar em todas as atividades 

desempenhadas na Instituição, muitas vezes oferecendo soluções simples e rápidas para os problemas que 

surgem. Trata-se também de órgão extremamente interessante no sentido de ensinar aos recuperandos a 

importância de contar uns com os outros e a respeitar as normas de convívio social criadas.” SILVA, Fernando 

Laércio Alves. Método APAC: modelo de justiça restaurativa aplicada à pena privativa de liberdade.  Obra 

citada, p. 116. 
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redução da reincidência criminal no país.
240

 

São tais elementos que fazem afirmar que a adoção do modelo APAC apresenta-se 

como uma alternativa viável e que, pelos resultados evidenciados em termos de condições de 

respeito à dignidade da pessoa humana, baixos índices de reincidência comparado ao modelo 

tradicional e o reduzido custo com os apenados
241

, deve ser considerada como opção para 

aplicação da pena privativa de liberdade. 

Outro ponto que vem sendo abordado como possível medida a ser adotada numa 

tentativa de melhoria das condições do sistema prisional, no que se refere aos custos de 

manutenção dos apenados e melhoria da estrutura dos estabelecimentos prisionais é o atinente 

à privatização das prisões. 

O tema tem sido objeto de posicionamento em sentido diametralmente opostos, no 

que se refere à sua constitucionalidade, não havendo notícia de decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal sobre tal questão. Ambos os lados (os que defendem a privatização 

e os que são contrários a ela) convergem na afirmação de que os direitos fundamentais dos 

detentos não são respeitados pelo Estado no modelo atualmente aplicado no sistema prisional 

e que é preciso buscar alternativas. 

Os adeptos à solução da chamada “privatização” sustenta que tal situação trará 

benefícios no sentido de aumentar a capacidade de vagas no sistema prisional, proporcionar o 

cumprimento de pena de maneira mais digna ao apenado, estabelecer parcerias com a 

sociedade no sentido de oferecer trabalho ao apenado facilitando a sua ressocialização, além 

de desonerar o Estado no que se refere a investimentos a curto prazo com a construção de 
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 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61552-cnj-recomenda-expansao-das-apacs-para-a-reducao-

da-reincidencia-criminal-no-pais>. Acesso em 15/3/2016. 
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 “Enquanto no sistema prisional comum, o custo mensal para manutenção de um preso varia entre R$ 1.800 e 

R$ 2.800, na Apac não ultrapassaria R$ 1.000.” MARTINO, Natália. Índice de reincidência no crime é menor 

em presos das Apacs. BBC Brasil.com. Disponível em 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140313_prisoes_apac_nm_lk>. Acesso em 15/3/2016. 
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novas unidades prisionais.
242

 O argumento de não haver vedação expressa na Constituição 

Federal e na Lei de Execução Penal é utilizado pelos defensores da legalidade da 

“privatização” para contrapor posicionamentos no sentido de ser tal hipótese contrário aos 

ditames constitucionais. 

Os argumentos contrários a tal movimento iniciam por questionar a validade 

constitucional da transferência à iniciativa privada da administração do dever-poder de agir do 

Estado presente no direito de punir. Ocorre que, nem na Constituição Federal, nem na Lei 

7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) não há proibição expressão à 

privatização dos estabelecimentos prisionais.
243

 Todavia, conforme destacado por Maria 

Cristina de Souza Trulio, muito embora não haja vedação expressa para a privatização, a 

metéria deve ser examinada de forma mais aprofundada, levando em consideração os 

princípios constitucionais. É preciso, pois, atentar para os direitos fundamentais individuais e 

coletivos; para os preceitos legais, em especial para o exercício do poder disciplinar da 

Administração Pública, para o objetivo da iniciativa privada e para as finalidades da pena.
244

 

Entende-se que não há inconstitucionalidade de fundo na questão, desde que seja 

a participação da iniciativa privada ocorra de acordo com o regramento legal que regule e 

estabeleça mecanismos de controle, por parte do Estado, da atividade realizada pela iniciativa 

privada, a exemplo do que já ocorre com a prestação de outros serviços públicos de natureza 

essencial. 

Outros países, como França, Estados Unidos e Inglaterra utilizam a privatização 

de estabelecimentos prisionais sem maiores questionamentos quanto à legalidade de tal 
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 Cf. MAURICIO, Célia Regina Nilander. A privatização do sistema prisional. Dissertação (Mestrado em 

Direito Penal). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2001. 
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 A Lei 10.792, de 1º de dezembro de 2003, alterou a redação da Lei de Execução Penal, para acrescentar o § 2º 

ao art. 34, prevendo a possibilidade os governos federal, estaduais ou municipais celebrarem convênios com a 

iniciativa privada para implantação de oficinas de trabalho, sendo tal fato utilizado como argumento no sentido 

de defender a possibilidade de atuação mais contundente da iniciativa privada no sistema prisional. 
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 TRULIO, Maria Cristina de Souza. Privatização dos estabelecimentos prisionais no Brasil: uma 

reavaliação da proposta após experimentação em alguns Estados ante a sua pretensão em contribuir para 

o desenvolvimento humano. Dissertação (Mestrado em Direito) Universidade Cândido Mendes, 2009. 
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medida. No modelo francês, cujo sistema jurídico, assim como o brasileiro, difere modelo do 

Common Law americano e inglês, há uma dupla gestão, incumbindo ao Estado e também ao 

grupo privado o gerenciamento e a administração conjunta do estabelecimento prisional.
245

 

Pelo modelo francês, ao Estado cabe a nomeação do diretor-geral da unidade prisional, bem 

como a responsabilidade pela segurança – interna e externa – da prisão e o tratamento das 

questões jurisdicionais; à empresa privada cabe o fornecimento e gestão de trabalho, 

educação, transporte, alimentação, lazer, assistência social, jurídica, espiritual e saúde física e 

mental do detento, recebendo do Estado um valor determinado por cada preso.
246

 

São, portanto, medidas viáveis ao Executivo na busca da mudança do quadro de 

desrespeito aos direitos fundamentais, seja no aspecto subjetivo ou objetivo, verificado dentro 

do sistema prisional brasileiro.  

 

4.2 ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

 

Ao Executivo, todavia, não cabe todas as medidas necessárias à mudança do 

quadro existente no sistema prisional, no tocante à alteração do modelo adotado, buscando-se 

a preservação da dignidade da pessoa humana em relação ao apenado. 

Várias alterações nas normas de regência são necessárias, seja para modificar o 

regramento existente, seja para possibilitar o cumprimento do regramento legal que já existe, 

seja para permitir que sejam realizadas medidas a cargo do Executivo, tarefa que deve ser 

desempenhada pelo Poder Legislativo. 

Inicialmente, impõe-se a descriminalização de fatos atualmente previstos como 

crimes que, por não possuírem repercussão direta perante terceiros ou interferirem na 

coexistência social, não merecem ser considerados delitos, podendo ser solucionados na 
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 MAURICIO, Célia Regina Nilander. A privatização do sistema prisional. Dissertação (Mestrado em Direito 

Penal). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2001, p. 108. 
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 Idem. Ibidem, p. 109. 
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esfera administrativa. 

Ora, considerando-se que, de acordo com o princípio da ultima ratio, o direito 

penal somente pode ser aplicado como último remédio, deve ser cominada pena somente 

quando a eliminação daquele distúrbio social não puder ser obtida através de meios 

extrapenais menos gravosos.
247

 

O campo das infrações de trânsito é repleto de exemplos em que o 

estabelecimento de infração administrativa para uma determinada conduta é suficiente para 

que a mesma seja reprimida.
248

 

A mesma solução pode vir a ser aplicada para os casos, por exemplo, os crimes de 

posse de substância entorpecente, no caso de configuração de o agente ser usuário.
249

 

Em situações em que a aplicação de sanção penal seja imprescindível
250

 a 

utilização de outros meios de sanção penal, substitutos da pena privativa de liberdade, pode 

ser bem aplicada, com resultados satisfatórios. Desta forma, a aplicação de pena privativa de 

liberdade seria restrita aos delitos mais graves, onde a segregação aparece como fator 

essencial para o alcance de sua finalidade punitiva e preventiva. 

Considerando-se que as instituições carcerárias e os recursos financeiros 

necessários para a humanização da execução penal, com respeito ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, estão muito aquém do necessário, é preciso restringir o ingresso nesse sistema 

prisional apenas aos casos em que a aplicação da prisão seja inafastável. Aqui, reafirma-se a 

assertiva de Claus Roxin, segundo a qual “a força preventiva do direito penal não depende da 
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 CF. ROXIN, Claus. Tem futuro o direito penal?. Obra citada, p. 466. 
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 A utilização obrigatória de cinto de segurança, por exemplo, foi objeto de massiva campanha publicitária, 

onde se destacou a imposição de severa multa pecuniária para os casos de seu descumprimento, tendo sido 

difundida a cultura, a partir de então, da utilização do referido item de segurança. 
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 Ressalte-se que, apesar de variadas e profundas pesquisas científicas existentes sobre o tema, não é objeto da 

presente pesquisa abordar o tema da descriminilização das drogas, motivo pelo qual não serão tecidos maiores 

comentários sobre o tema, restringido a sua menção, apenas, à exemplificação de situação que, hodiernamente, já 

recebe tratamento diferenciado na lei, podendo, todavia, ser objeto de total isenção de pena, sendo aplicado ao 

seu tratamento as mesmas regras e princípios que envolvem a sanção a infrações administrativas. 
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 Claus Roxin faz menção aos casos de furto, por exemplo, onde não há violência mas há a imperiosa 

necessidade de uma resposta penal ao cometimento do delito. 
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dureza da sanção, e sim de se o Estado reage ou não de modo reprovador”
251

 ao qual 

acrescenta-se: eficientemente! De mais a mais, as pesquisas na área de criminologia 

demonstram que a imposição de penas diversas das privativas de liberdade, nos casos de 

delitos menos graves – sobretudo os cometidos sem cometimento de violência – constituem-

se em meios mais humanos, baratos e propícios à ressocialização e tão eficientes quanto as 

penas privativas de liberdade. 

A previsão de pena de multa, nos delitos cometidos por pessoas jurídicas
252

 

aparece como solução adequada, considerando as dificuldades naturais decorrentes da 

aplicação de outro tipo de pena em casos de crime praticado por pessoa não natural. 

A modalidade de serviço comunitário
253

 aparece como possível substitutivo da 

pena privativa de liberdade em determinados casos. Para sua eficácia, é preciso que o 

penitente compreenda o caráter punitivo do mesmo, aliado à sua natureza construtiva, 

oportunizando ao mesmo a realização de uma atividade que, verdadeiramente, represente 

alguma utilidade comum.
254

 Pode, ainda, ser aplicado como substitutivo da pena de multa, 

caso o apenado faça a opção, voluntariamente, por tal modalidade de pena, com a vantagem 

de que, na pena de multa, não há uma participação maior do delinquente no cumprimento da 

pena, além de efetuar o pagamento do valor referente à multa, de modo que, em termos de 

colaboração à ressocialização, a prestação de serviço comunitário possui mais eficácia do que 

a pena de multa em si. 
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 ROXIN, Claus. Obra citada, p. 469. 
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 Neste ponto, novamente, não se deterá sobre a possibilidade, ou não, das pessoas jurídicas serem sujeito ativo 
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de serviço de reparo, manutenção e limpeza de prédios a participação em programas de educação, a depender das 

habilidades do apenado e, principalmente, sua disponibilidade em, voluntariamente, aderir ao esforço de 

promoção da melhoria da coletividade. 
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No que se refere aos delitos de perigo presumido, devem ser repensados os tipos 

legais que se constituem como hipótese normativa, para manter no centro da proteção do 

Direito Penal o bem jurídico relevante e não simplesmente aquele que apenas é tangenciado 

pela conduta descrita.  

Há quem aponte, ainda, medidas para absorver legalmente, como excludente de 

culpabilidade, a inexigibiliade de conduta diversa; a adoção da teoria da culpabilidade, ante a 

omissão do Estado em relação aos seus deveres sociais; estabelecimento de previsão legal 

para a adoção da atipicidade material como excludente do tipo diante da lesividade ao bem 

jurídico tutelado, estabelecendo-se que, com base na ausência de elementos do crime, estaria 

o órgão acusatório legitimado a não oferecer denúncia.
255

 

Há interessante contribuição apresentada por Geraldo Prado e Rubens Casara, 

segundo a qual deveria ser prevista a existência de “processos penais de liberdade necessária”, 

como antítese ao antigo instituto da “prisão de curso forçado”, sendo, em tais casos, vedada 

expressamente a determinação de prisão cautelar. Além do estabelecimento da substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito como regra geral, sendo vedada a adoção 

de tal substituição apenas nos casos em que, diante das circunstâncias do caso concreto, a 

privação de liberdade fosse medida indispensável.
256

 

Tais sugestões viriam a redundar na diminuição de condenações em penas 

privativas de liberdade, deixando estas apenas restritas aos casos em que a aplicação de tal 

medida seja justificada pela gravidade do delito por sua violência ou pelo grau de 

perniciosidade que traz à vida social. 

Essas, portanto, algumas das medidas que se mostram, dentre outras, passíveis de, 
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em sendo adotadas pelo Legislativo, contribuir para que se caminhe em direção a uma maior 

efetividade do dever-poder de segurança devido pelo Estado aos cidadãos, sem olvidar-se da 

proteção à dignidade da pessoa humana. 

 

4.3 SISTEMATIZAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL 

 

Ao Judiciário cabe importante parcela de contribuição na mudança do cenário da 

execução penal atualmente existente, enquanto órgão de cumprimento das normas de 

regência, garante dos direitos fundamentais e executor e detentor da guarda jurídica daquele 

que se encontra no cumprimento de pena, independentemente da sua natureza. 

Algumas medidas vem sendo utilizadas com sucesso, no que se refere à efetivação 

do dever-poder de segurança, com manutenção do princípio fundamental da dignidade 

humana. 

A adoção da chamada justiça restaurativa (estruturada em um modelo não 

punitivo) vem sendo apresentada como modelo alternativo, conforme destacado em trabalho 

científico realizado por Virgínia Rego Bezerra, no qual destaca que “a despeito da lei de 

execução penal não prever, ainda, a justiça restaurativa, como método viável dentro dos 

presídios, é factível sua inserção para as penitenciárias como forma de oferecer oportunidade 

para os presos e humanizar o sistema.”
 257

 

No trabalho acima referido, faz-se referência a experiências com a utilização da 

justiça restaurativa
258

 aplicada a processos de execução penal, para acolhimento do preso no 
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 BEZERRA, Virginia Rêgo. Justiça Restaurativa: novo paradigma de política judiciária nacional. fl.202. 
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sistema penitenciário nos regimes fechado e semiaberto, na progressão de regime entre estes 

para o regime aberto, e ainda no livramento condicional. 

Diz a pesquisadora que tal utilização na execução penal seria uma via para 

preparar o cumpridor de pena ao seu retorno à sociedade, com o apoio da família e, às vezes, 

com possibilidade de retorno às atividades laborais.
259

 

São mencionadas, ainda, experiências observadas no Estado do Piauí, junto à Vara 

de Execuções Penais de Teresina, onde se aplica o modelo de justiça restaurativa entre os 

apenados dos regimes semiaberto, aberto e do livramento condicional, buscando alcançar a 

reinserção social, bem como a redução da violência e da criminalidade, fomentando uma 

cultura de paz no sistema prisional com reflexo na sociedade. 

Aponta, ainda, a possibilidade da utilização do modelo de justiça restaurativa e 

mediação, buscando um melhor fim integrador na execução penal, na apuração de faltas 

disciplinares eventualmente praticadas pelos apenados, substituindo o modelo atualmente 

existente, onde praticamente não há procedimento administrativo válido, sem obediência ao 

devido processo legal.
260

 

Uma última sugestão feita pelo já referido trabalho de Virgínia Rego Bezerra no 

que se refere à aplicação do modelo de justiça restaurativa no âmbito da execução penal é a 

sua adoção como sugestão para os próprios apenados resolverem seus conflitos internos, 

deixando de utilizar o argumento da força para tanto. Faz referência a experiências bem 

sucedidas em estabelecimentos prisionais nos Estados Unidos onde oficinas sobre justiça 

restaurativas foram aplicadas aos detentos.
261

 

Uma outra possibilidade é a adoção, pelos magistrados responsáveis pela 

execução penal, da alternativa ao encarceramento dos apenados submetidos aos regimes 
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semiaberto e aberto, por meio da utilização do monitoramento eletrônico, conforme previsão 

do art. 146-B da Lei de Execução Penal. 

Quando da concessão da progressão de regime do fechado para o semiaberto, 

ocorrendo a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado
262

, ou o apenado 

permanece recolhido ao presídio, contrariando seu direito individual à progressão, ou a ele é 

deferida a prisão domiciliar, sem qualquer controle ou monitoramente a não ser a obrigação 

de comparecimento para recolhimento noturno, nos locais onde exista casa de albergado. 

Com a utilização do monitoramento eletrônico, o apenado passa a ter prisão 

domiciliar monitorada. 

Considerando que, conforme estudos realizados pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN)
263

, a questão das vagas para cumprimento da execução penal no regime 

semiaberto é um problema em todo o Brasil, porquanto não existem unidades prisionais 

adequadas para o semiaberto com vagas suficientes para a demanda, tal medida poderia ser 

uma eficaz opção para uma sensível melhora. 

No Estado do Rio Grande do Norte, os dados do Tribunal de Justiça dão conta de 

que só existe um presídio adequado para abrigar presos do regime semiaberto, em Mossoró. 

No restante do Estado, os apenados que se encontram no regime aberto, na prática, vão 

diretamente para o regime aberto. Em Natal, por exemplo, só há 120 vagas para os 420 presos 

que possuem autorização para ficar o dia em liberdade, devendo recolher-se para dormir no 

estabelecimento prisional. Como tal quantidade é insuficiente, adotou-se o regime de rodízio 

entre os presos como uma forma de adaptação.
264
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Como forma de alternativa a este quadro de ausência de vagas, com a utilização 

da tornozeleira eletrônica, o apenado não precisa mais comparecer à casa de albergado para 

pernoitar, sendo-lhe autorizado a permanência em prisão domiciliar, gerando, assim, mais 

vagas no complexo penitenciário.
265

 Evidentemente, a utilização de tal modo alternativo de 

cumprimento de pena no regime semiaberto depende de aceitação por parte do apenado, em 

proteção à sua dignidade, não podendo ser imposta tal medida à sua revelia, ainda que lhe 

traga benefícios e ao sistema punitivo como um todo. 

Com a adoção de tais medidas, espera-se que haja uma alteração, ainda que a 

longo prazo, do quadro evidenciado, no que se refere ao sistema prisional e punitivo brasileiro 

como um todo.  

As mudanças em um sistema que vem se consolidando ao longo de mais de 3 

séculos não podem – e nem devem – ocorrer de forma brusca, porquanto dizem respeito à 

mudança de uma cultura fortemente arraigada. De outro lado, é preciso que se tome 

precauções contra a tentadora opção do endurecimento – puro e simples – do sistema 

punitivo, enquanto resposta imediata da sociedade contra a criminalidade cada vez mais 

presente e violenta. Recrudescimento de penas e aumento da previsão normativa de tipos 

penais não diminuem a criminalidade isoladamente. 

É preciso investir em prevenção, com melhoria da qualidade de vida da 

população, notadamente das camadas mais baixas. Melhores condições de vida – e não 

necessariamente de renda per capita, conforme referido no item 4.1 – são fator importante 

para a diminuição dos índices de criminalidade, mas não resolve totalmente o problema. É 

preciso, assim, cuidar de toda a estrutura do sistema punitivo, abolindo a incidência de pena 

nos casos em que se possa alcançar a finalidade preventiva e repressiva da pena por meios 
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diversos, ainda que administrativos, adotando mecanismos de punição diversos de medidas 

privativas de liberdade e, naqueles casos em que tal medida se impõe, aplicá-la de forma que 

não seja desrespeitada a dignidade da pessoa humana do apenado. 

Os custos para a implementação de medidas de humanização do sistema prisional 

– não apenas para ser digno, mas para recuperar aquele que tem condições de ser recuperado e 

manter segregado o que precisa ser segregado, ainda que sem finalidades ressocializadoras 

diretas – não são baixos mas totalmente necessários e justificados, na medida em que são 

expressões da obrigação do Estado em cumprir com as dimensões subjetiva (referente à 

dignidade humana) e objetiva (referente à segurança) dos direitos fundamentais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Em razão da abordagem realizada no corpo da presente dissertação, tem-se que os 

direitos fundamentais, no seu âmbito subjetivo, limitam a atuação do Estado, traçando uma 

linha limite de atuação deste frente à liberdade individual. Por outro lado, de acordo com o 

aspecto objetivo destes mesmos direitos fundamentais, ao Estado se impõe um fazer, uma 

atuação governamental em face do indivíduo para lhe assegurar direitos básicos, sociais, que 

devem ser garantidos para que os direitos de liberdade possam ser executados com a 

substancial liberdade. 

O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana aparece como valor 

informador de todos os direitos fundamentais e deve ser defendida como tal, sem comportar  

temperamento ou  hipótese de não incidência, porquanto não se constitui como direito 

fundamental, mas fundamenta a sociedade constituída e eventualmente a ser constituída, gera 

uma força protetiva pluridimensional, de acordo com a situação de perigo que ameaça os bens 

jurídicos de estatura constitucional. 

Portanto, considerando que a compreensão dos aspectos históricos da formação da 

prisão enquanto instituição, reforçam a constatação da inoperância do sistema prisional 

brasileiro, notadamente os seus estabelecimentos carcerários, que ainda funcionam baseadas 

na mentalidade autoritária desde a sua fundação, culminando na continuidade de criação de 

espaços excludentes no mundo civilizado, tendo por base utopias penitenciárias e legalistas, 

com o intuito final de livrar os bons homens dos perigosos, é preciso alcançar outras formas 

de solucionar o problema. 

Os questionamentos que motivaram a realização da presente pesquisa vão sendo 

respondidos ao tempo em que se constata que o Estado não vem exercendo, eficazmente, o 

seu dever-poder de punir, consoante inúmeros relatórios emitidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça e uma variedade enorme de trabalhos científicos sobre o tema, demonstrando a 
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situação de grave crise pela qual passa o sistema prisional e penitenciário, seja em âmbito 

nacional, seja em âmbito regional e até mesmo local. 

A estrutura física dos presídios e cadeias públicas pouco diverge da realidade 

evidenciada no final do século XIX. Os altos índices de criminalidade e reincidência 

demonstram que ao egresso do sistema carcerário não é dado qualquer suporte ou 

acompanhamento para que sua condição social seja diversa daquela na qual se encontrava 

antes de entrar neste mesmo sistema.  

Uma vez que no ordenamento jurídico nacional não há previsão de pena de morte 

ou prisão perpétua, a consequência natural para aquele indivíduo que começa a cumprir pena 

privativa de liberdade é que um dia saia do cárcere e com alguma melhora na sua condição, 

considerando que o sistema normativo penal brasileiro, notadamente na parte que regulamenta 

a execução penal, prevê a ressocialização como uma das finalidades da pena. Ocorre que, pela 

constatação realizada no presente estudo, pode-se afirmar que além de não haver 

ressocialização alguma, na maioria das vezes há o agravamento da condição sociológica do 

apenado que, além de todo o contexto social anterior ao início do cumprimento da pena, passa 

a enfrentar a brutal realidade carcerária, aprendendo a sobreviver em um ambiente muito mais 

complexo do que se imagina, marcado pela opressão e submissão. O resultado não poderia ser 

diverso do que a constatação de que não se pode esperar recuperação e ressocialização de 

ninguém pela submissão à prisão. 

Os principais entraves para que o Estado brasileiro possa cumprir com o seu papel 

enquanto garante da segurança pública com eficiência, sem descurar da proteção à dignidade 

humana dos que cumprem pena privativa de liberdade são dentre outros: as condições físicas 

dos estabelecimentos prisionais havendo uma relação de 160% entre o número de “ocupantes” 

do sistema em relação ao número de vagas existentes, de acordo com dados do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN); o próprio sistema normativo que ora é rígido demais 
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(utilização de regime disciplinar diferenciado – RDD – como mecanismo de controle da 

massa carcerária) ora é leniente ao extremo (progressão de regime pelo simples critério 

objetivo da contagem de tempo de cumprimento da pena no regime). 

O encarceramento massivo verificado nas últimas décadas não condiz com a 

impressão corrente de que a criminalidade não está diminuindo, ao contrário, e que a 

impunidade é característica do sistema punitivo brasileiro. 

A ineficácia das instituições do sistema de justiça criminal, além de produzir o seu 

descrédito e o seu desprestígio, amplia os sentimentos de insegurança coletiva e alimentam 

demandas por lei e ordem que, paradoxalmente, passam pelo desrespeito e pela transgressão 

às garantias constitucionais conquistadas de amplos estratos sociais, particularmente aqueles 

que reúnem os cidadãos mais pobres da sociedade.  

Neste sentido, a alta taxa de letalidade policial é associada a sua eficiência, sendo 

que o inverso é também verdadeiro. Ainda nesta direção, quaisquer projetos de controle das 

ações e práticas dos agentes dessas instituições – polícia e administração prisional, sobretudo 

– é visto como restrição ao seu trabalho e, portanto, como causas da sua incompetência; e, 

assim, como responsável pelo aumento constante das taxas de delitos que compõem a 

representação social acerca da violência urbana. 

Para que possa o Estado desincumbir-se da atividade punitiva, sem olvidar dos 

direitos fundamentais do apenado sobretudo a dignidade humana, necessário se faz assumir 

que o cumprimento de pena privativa de liberdade, através de seu mecanismo de excelência, 

nunca alcançou sua finalidade ressocializadora. Ao contrário, torna o preso mais afastado do 

“modelo normal” de cidadão, e, em consequência, traz a necessidade de buscar um novo olhar 

para o sistema punitivo em geral, a fim de que se alcance a garantia da paz, o sustento da 

existência e a defesa dos direitos do cidadão. 

A busca da diminuição dos índices de criminalidade perpassa pela promoção de 
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acesso às classes sociais mais baixas dos instrumentos de gozo de direitos fundamentais como 

saúde, educação e segurança na medida em que possibilita aos cidadãos o acesso aos 

elementos básicos de subsistência. 

É preciso que os investimentos nessas áreas sociais sejam realizados não como um 

instrumento de prevenção ao crime, mas dentro de uma política de Estado que tenha por 

objetivo o exercício do direito fundamental do acesso à saúde, educação e segurança 

essenciais, o que não se na atualidade. 

A melhoria no IDH da população interfere diretamente nas taxas de criminalidade 

e isto, por sua vez, altera, diretamente, o sistema punitivo. Em sendo menor o número de 

apenados (em razão da diminuição da quantidade de crimes cometidos e, consequentemente, 

de condenações), inegavelmente, torna-se mais eficiente a fiscalização do cumprimento de 

suas penas e, principalmente, a observância do alcance da finalidade pretendida por estas 

mesmas punições. 

Alternativas ao encarceramento devem ser buscadas, despontando a 

descriminalização como possibilidade para as condutas que podem ser reprimidas por meio de 

penas administrativas. A aplicação de penas diversas da privação de liberdade podem ser 

adotadas, para que haja diminuição e até mesmo restrição ao ingresso de mais indivíduos ao 

sistema prisional, deixando este apenas para os casos mais graves onde a aplicação de pena 

seja imprescindível. 

Casos de delitos cometidos sem violência, por autores eventuais, em que o fato de 

ser demandado judicialmente em processo criminal fosse suficiente para a finalidade 

repressiva e preventiva da pena, poderiam ser dispensados de cominação de pena, em razão da 

sua desnecessidade, mantendo-se o sistema punitivo apenas para os que dele não podem ser 

dispensados. 

A adoção de medidas pelas esferas de Poder que foram apontadas nos itens 4.1, 
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4.2 e 4.3 não esgotam, por óbvio, as tentativas de imprimir um modelo de execução penal 

mais humanizada, consentâneo com o respeito à dignidade humana e, em consequência, com 

os direitos fundamentais de primeira e segunda geração, em seus aspectos subjetivos e 

objetivos, mas são as contribuições que se julgou relevantes para a mudança do quadro 

constatado na execução penal brasileira, sob o prisma da necessária mudança de paradigma 

que deve ocorrer quanto às formas do Estado atuar no seu dever-poder de aplicar a pena. 

A mudança, necessariamente a longo prazo, é imperiosa, não podendo os 

operadores do Direito esquivarem-se da mesma, cabendo à pesquisa científica a busca de 

respostas satisfatórias aos questionamentos que se lhe apresentarem, até que se firmem novos 

paradigmas. 
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