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RESUMO 

 

Os excessos e desvios, no curso da execução penal, ocorrem pela inobservância dos limites 

impostos pela Lei de Execução Penal à execução prática das sanções penais dispostas em 

sentença. Após o cometimento de um delito, sendo o agente processado e julgado, quando 

reconhecida a tipicidade, ilicitude e culpabilidade do agente imputável ou semi-imputável, 

será exarada uma sentença penal condenatória, e imposta ao sujeito ativo uma sanção penal – 

pena, ou, reconhecendo a tipicidade, ilicitude e periculosidade do agente semi-imputável ou 

inimputável, será exarada uma sentença penal absolutória imprópria, prevendo ao sujeito ativo 

uma sanção penal – medida de segurança. E, em ambos os casos, a Lei de Execução Penal 

determinará os limites de atuação do Estado, sendo aos condenados ou internados preservados 

todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. No entanto, não é isso que se observa 

nos presídios nacionais. Tais inobservâncias de direitos geram violações de direitos 

fundamentais das pessoas inseridas no sistema carcerário brasileiro. A partir daí, o presente 

trabalho, através de pesquisa bibliográfica e análise dos dados constantes das Comissões 

Parlamentares de Inquérito do Sistema Carcerário da Câmara dos Deputados de 2008 e 2015 e 

o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN – do Departamento 

Penitenciário Nacional – DEPEN – de junho e dezembro 2014 e junho de 2016, irá verificar a 

ocorrência de tais excessos e desvios na execução penal e demonstrar o Estado de Coisas 

Inconstitucional (ECI) do sistema carcerário nacional. O ECI decorre das violações massivas 

de direitos fundamentais, pela verificação de falhas estruturais na implementação de políticas 

públicas e omissão das autoridades públicas. Tal doutrina foi importada da Corte 

Constitucional Colombiana, e ganhou divulgação nacional pelo trâmite no Supremo Tribunal 

Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sob nº 347/DF, que relata o 

caos diário vivido nas unidades prisionais brasileiras e busca a declaração do ECI como 

paradigma de mudança a esta realidade. Além de medidas compensatórias aos presos que se 

encontram em situação de violação de direitos, medidas estruturais devem ser tomadas por 

uma atuação positiva do Supremo que interfira na atuação da administração pública 

competente para efetivação de direitos fundamentais, implementação de políticas públicas, 

dotação orçamentária, e atuação em conjunto de outros órgãos para impedir tal violação. Tudo 

aliado à conscientização acadêmica, social e política na busca de efetivação e tutela de 

direitos fundamentais dessa parte da população que carrega sobre seus ombros o status de não 

cidadão. 

 

Palavras-Chaves: Direitos Fundamentais. Estado de Coisas Inconstitucional. Excessos e 

Desvios de Execução. Lei de Execução Penal. 
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ABSTRACT 
 

The excesses and deviations in the course of practical sentence enforcement occur due to the 

nonobservance of the limits and standards set by the Brazilian Law for Sentence Enforcement 

“Lei de Execução Penal”. After a criminal offense, the agent goes through trial for the 

sentencing. When typicality, unlawfulness and culpability of an imputable or semi-imputable 

agent are acknowledged, a criminal conviction shall be issued (criminal penalty); or when 

typicality, unlawfulness and dangerousness of the semi-imputable or unenforceable agent are 

acknowledged, an improper criminal acquittal will be issued, providing the active subject with 

a criminal sanction - a security measure. In both scenarios, the Brazilian Law for Sentence 

Enforcement “Lei de Execução Penal” will determine the limits of the State, in an effort to 

preserve all rights not mentioned or limited in the sentence or law. However, that is not the 

reality of the Brazilian penitentiary system, where the non-observance of said Law often 

incurs in human rights violations. The present work is based on bibliographical research and 

analysis of the data contained in the Parliamentary Commission of Inquiry on the Prison 

System by the House of Representatives “Comissões Parlamentares de Inquérito do Sistema 

Carcerário da Câmara dos Deputados” from 2008 and 2015 and the National Survey of 

Penitentiary Information INFOPEN “Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias” 

by the National Penitentiary Department - DEPEN “Departamento Penitenciário Nacional” 

from June and December 2014 and June 2016. It aims to verify the occurrence of excesses 

and deviations in sentence enforcement and demonstrate the Unconstitutional State of Things 

“Estado de Coisas Inconstitucional - ECI” of the Brazilian penitentiary system. The “ECI” 

results from widespread violations of fundamental human rights, caused by structural failures 

in the implementation of public policies and by the omission of public authorities. Such 

understanding emerged at the Colombian Constitutional Court and it gained attention in 

Brazil during the Process no. 347 / DF under Arbitration for Non-compliance Fundamental 

Precept “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental”, in the Brazilian Supreme 

Court. This case reports the daily chaos experienced in Brazilian prisons and penitentiaries, 

while seeking the declaration of the “ECI” as a paradigm of the start of change to this reality. 

In addition to compensatory measures for those prisoners who are subjected to human rights 

violations, structural measures must be taken as a positive action of the Supreme Court, 

aiming to interfere with the public administration and the way it carries itself, as to preserve 

fundamental rights, implement public policies, better allocate budget, and coordinate with 

other bodies to prevent such violations. The work also aims to align academic, social and 

political awareness in the search for effectiveness and protection of fundamental rights of that 

part of the population that carries on its shoulders the status of non-citizen. 

 

Keywords: Fundamental Rights. Unconstitutional State of Things. Excess and Execution 

Deviations. Sentence Enforcement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar os excessos e desvios no curso da 

execução penal e o estado de coisas inconstitucional no qual se encontra o sistema carcerário 

brasileiro diante de tantas afrontas a direitos fundamentais dos presos, em inúmeros aspectos, 

que cumprem sanção penal no Brasil, além de verificar a necessidade de regulamentação, 

proteção e promoção desses direitos fundamentais a esta parcela da população. O enfoque 

principal é a análise do estado de coisas inconstitucional a que as pessoas submetidas a uma 

sanção penal encontram-se submetidas no sistema penitenciário brasileiro, seja pelo 

encarceramento massivo, sejam pelas condições indignas em que se encontram pela negativa 

de acesso a todo tipo de assistência dentro das unidades prisionais, pela atuação ineficiente do 

Estado, pela falta de acolhimento da sociedade quando do seu retorno ao convívio, ou pela 

atuação ineficiente ou ausente de atuação dos órgãos públicos, visando diminuir essa violação 

de direitos fundamentais. 

Para isso, em um primeiro momento, faz-se pertinente analisar o porquê do uso desta 

terminologia - direitos fundamentais, a sua afirmação, declaração e reconhecimento por meio 

de uma análise da perspectiva histórica destes direitos e a forma como eles foram 

conquistados ao longo de anos e anos, por intermédio de muitas batalhas, não merecendo 

estas batalhas caírem por terra na verificação de tanta violação a direitos como se tem visto 

atualmente, contrariando, inclusive, os preceitos estabelecidos quanto ao sistema punitivo 

pátrio. 

Posteriormente, no segundo momento, foi feita uma abordagem sobre a possibilidade 

de aplicação de sanção penal de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro ao sujeito ativo 

do crime que, após ação ou omissão típica, ilícita, verificada a culpabilidade do agente 

criminoso sofrerá a aplicação de pena, ou, em caso de verificação, sua periculosidade 

suportará a aplicação de uma medida de segurança. Além disso, quais são as finalidades de 

aplicação dessas sanções, no que tange as teorias dos fins da pena e a sua evolução ao longo 

dos anos, tratando especificamente das teorias absolutas ou retributivas, relativas ou de 

prevenção, e unitárias ou ecléticas, que contribuíram para a verificação e demonstração dos 

limites da execução, e necessidade de melhora no tocante à aplicação da pena. 

Na terceira parte, foram expostos elementos da Lei de Execução Penal nº 7.210, de 11 

de junho de 1984, que estabelece os ditames legais de execução de sanção penal no Brasil e 

que surgiu juntamente com a reforma da parte geral do Código Penal brasileiro. Para isso, e 

para a verificação do tema sobre os excessos e desvios na execução da pena, foram traçados 
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os objetivos da execução penal que limitam a execução da pena ao que fora disposto em 

sentença e previsto em lei, também a natureza jurídica da execução penal, bem como os 

princípios inerentes a ela, não se esquecendo das obrigações previstas em lei para o Estado na 

assistência ao preso inserido no sistema carcerário, como os de contexto material, jurídico, 

social, educacional, religioso, os de saúde, não omitindo  também as obrigações ao egresso. 

Foram apresentadas também previsões legais sobre o direito/dever que o preso tem de 

exercer uma atividade laborativa no sistema carcerário e quais as formas de compensação para 

essa atividade, bem como foram descritos quais os outros deveres e direitos preconizados pela 

legislação nacional sobre execução que são observados aos presos condenados, provisórios ou 

internados. 

No quarto item, esse dedicado especificamente ao tema, inicialmente foi abordado o 

conceito sobre excesso e desvio no curso da execução da pena e quais as suas possibilidades 

de ocorrência, sendo também apontadas quais as violações que ocorrem no sistema carcerário 

brasileiro, com base na coleta de dados feita pelas Comissões Parlamentares de Inquérito 

sobre o Sistema Carcerário de 2008 e 2015, e dados DEPEN – Departamento Penitenciário 

Nacional – Ministério da Justiça no seu Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias, INFOPEN – de junho e dezembro de 2014 e junho de 2016, haja vista as 

inúmeras denúncias em todo território nacional de violação massiva e contínua de direitos 

fundamentais. 

Demonstrou-se, ainda, a necessidade de preservação dos direitos dos presos, passando 

especificamente pelo reconhecimento do direito de igualdade ante ao estado de coisas que 

estes se encontram atualmente, pois o que acarreta ofensa de direitos é, em boa parte, a 

invisibilidade política que esta minoria impopular carrega sobre seus ombros, o status de 

inimigo da sociedade diante da opinião popular que os estigmatiza diariamente, sendo 

entendidos como não merecedores de proteção e tutela a direitos. 

Fora então a partir daí, demonstrada a estrutura do Estado de Coisas Inconstitucional e 

a apresentação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sob nº 347/DF, 

pelo Partido Socialismo e Liberdade, pertinente ao seu reconhecimento junto ao Supremo 

Tribunal Federal, pela violação massiva de direitos fundamentais no sistema penitenciário 

brasileiro, verificada por meio de uma falha estrutural de atuação do Estado na preservação 

destes direitos para as pessoas inseridas no cárcere. 

Para pôr fim, foram apresentados mecanismos pertinentes à mudança deste cenário 

atual, sob a perspectiva de importação do instituto que trata do estado de coisas 

inconstitucional como uma forma de rompimento com essa violação massiva a direitos, o que 
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possibilitaria uma nova perspectiva pautada na vontade de atuação na proteção de direitos. 

Tudo isso, passando por uma apresentação de elementos capazes à ampliação do debate sobre 

o tema na sociedade acadêmica, civil e política da necessidade de proteção, promoção e tutela 

efetiva de direitos fundamentais com o objetivo de diminuir a violência dentro e fora das 

prisões. 
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS – PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Os direitos inerentes à pessoa humana, assim como toda a civilização, passaram, desde 

seu início até o período atual, por incontáveis fases positivas e negativas, demonstrando 

evoluções e involuções, quanto a aspectos científicos, tecnológicos, econômicos, sociais e 

jurídicos gradativamente (BOBBIO, 2004, p. 5), para chegar até o atual cenário de direitos 

que se apresenta hoje. Leva-se em consideração também que os direitos fundamentais 

respeitam as épocas em que surgem, bem como a necessidade de sua continuidade ou não de 

acordo com as aspirações históricas e culturais de determinada época e sociedade. 

Com isso a dimensão histórica dos direitos fundamentais é demasiada importante para 

a compreensão do calibre e complexidade do tema a ser apresentado no presente trabalho, 

haja vista que os direitos fundamentais são ofendidos diariamente nas unidades prisionais 

brasileiras, sendo o preso tratado como inimigo o tempo todo. Mesmo tendo em vista a 

notória evolução quanto aos direitos inerentes ao homem ao longo dos séculos, além de todo o 

esforço jurídico para a sua melhor estruturação em busca de uma aplicação mais justa, ao 

preso não é observada a mesma tutela de direitos. 

Norberto Bobbio (2004, p. 5) retrata os direitos do homem, “por mais fundamentais 

que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados 

por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes”, demarcando ainda mais a 

importância do seu reconhecimento para impedir as arbitrariedades dos Estados contra os 

cidadãos, levando em consideração o que se entende por fundamental em determinado 

contexto. Assim para que se compreenda a profundidade de aplicação dos direitos 

fundamentais, serão analisados aspectos terminológicos quanto a sua tutela e sua 

diferenciação, sua evolução histórica através dos tempos e de que forma foram elevados a 

estes patamares de fundamentais ao homem, até o seu reconhecimento a todas as pessoas, 

inclusive os apenados, passando a ser internalizados, na maioria das vezes, nas constituições 

federais de cada Estado, e em alguns deles sendo encarados como verdadeiras cláusulas 

pétreas. 

 

2.1 Terminologia 

 

Grande celeuma que permeia a efetivação de direitos fundamentais se dá em função da 

enorme confusão terminológica, que é cada vez mais frequente, em que palavras diversas 

apresentam o mesmo significado. “Tal imprecisão terminológica é resultado da evolução da 
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proteção de certos direitos essenciais ao indivíduo, pela qual a denominação de tais direitos 

foi sendo alterada, a partir do redesenho de sua delimitação e fundamento” (RAMOS, 2016, p. 

52). Dito isso, antes é necessário analisar essas diversas denominações elencadas quanto aos 

direitos essenciais ao indivíduo, de acordo com cada momento histórico, diplomas em que se 

encontram dispostos, ou quanto à natureza de seu surgimento, dentre eles estão: direitos 

naturais, direitos humanos, direitos individuais, direitos do homem, direito público subjetivo, 

liberdades fundamentais (RAMOS, 2016, p. 51), direitos da personalidade, direitos 

fundamentais do homem, direitos humanos fundamentais (FACHIN, 2015), ou direitos 

fundamentais. 

Os direitos naturais são entendidos como direitos inerentes ao homem, direitos inatos, 

que nascem com o homem por sua natureza, mas tal nomenclatura já se encontra superada 

tendo em vista que tais direitos foram conquistados ao longo das batalhas necessárias ao seu 

reconhecimento, não sendo, portanto, inatos (SILVA, 2007, p. 176). Em outro momento, 

foram nomeados como direitos humanos, e tiveram maior apresentação em diplomas, tratados 

ou convenções internacionais, bem como descreve a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, de 1948, que também atravessa confusão terminológica ao longo de seu texto, não 

sendo uníssona a sua adoção quanto aos tratados e convenções internacionais. 

Os direitos individuais, menos utilizados, haja vista suas conotações de proteção a um 

único indivíduo, ao invés de representação universal, trazem a ideia de proteção de grupos de 

direitos de primeira dimensão apenas, quais sejam o direito à vida, igualdade, liberdade, 

propriedade (RAMOS, 2016, p. 52), assim como se vislumbra quando da nomeação do direito 

público subjetivo, pois ambos trazem a conotação de que são dispostos apenas a um cidadão, 

não sendo suficiente para abarcar o que se espera quanto a tutela de direitos fundamentais, já 

que apresentam características contrárias a sua individualidade, tais como a prescritibilidade, 

renunciabilidade ou transferência de direitos (SILVA, 2007, p. 176). 

Quanto aos direitos do homem, Bobbio (2004, p. 13), aduz que “são aqueles que 

pertencem ou deveria pertencer a todos os homens, ou do qual nenhum pode ser despojado”. 

Ainda entende que o desenvolvimento da pessoa humana depende do reconhecimento dos 

seus direitos, assim como o “desenvolvimento da civilização”. 

As liberdades fundamentais, que aparecem na Convenção Europeia de Direitos do 

Homem e Liberdades Fundamentais de 1950, apenas indicam a ideia de proteção à liberdade, 

porém os direitos fundamentais vão, além disso, tendo vasta gama de direitos a serem 

protegidos além da liberdade, conforme se observa em outros diplomas referentes à proteção 

de direitos. 
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Têm-se ainda os direitos da personalidade. Para os positivistas, tais direitos se 

apresentam a partir das relações privadas e reconhecimento do Estado no âmbito do Direito 

Civil, porém Limongi França (apud BITTAR, 2015, p. 38), de envergadura naturalista, 

compreendia que estes direitos “correspondem às faculdades exercitadas normalmente pelo 

homem.” 

Os direitos humanos fundamentais ou direitos fundamentais do homem, este último, 

na opinião de José Afonso da Silva (2007, p. 178), apresentam maior abrangência na tratativa 

dos direitos fundamentais, como aqueles “sem os quais a pessoa humana não realiza, não 

convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive.” Ainda os direitos humanos representam também 

direitos que “todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta 

e materialmente efetivados”. 

Cumpre ressaltar que atualmente as nomenclaturas mais utilizadas quanto a direitos 

inerentes ao indivíduo em caráter supra-individual são direitos humanos e direitos 

fundamentais. O primeiro no tocante aos direitos apropriados a todos os homens em qualquer 

lugar e tempo de ordem internacional, bem como o segundo como aquele que está previsto 

juridicamente nos ordenamentos internos de cada país, positivados, na maioria das vezes, nas 

Constituições pátrias. 

Em que pese a confusão quanto à nomenclatura adotada para os direitos fundamentais, 

muito mais importante que a resolução destes entraves é o reconhecimento dos direitos ao 

longo dos séculos, e a demonstração do grau elevado de batalhas que foram dispensadas para 

o seu reconhecimento e aplicação, restando necessária agora a sua efetivação. 

Superada a questão terminológica, passa-se agora à análise da evolução histórica dos 

direitos fundamentais. 

 

2.2 Direitos Fundamentais na Antiguidade Clássica 

 

Ab initio, cabe destacar que o sentido e evolução dos direitos fundamentais se arvoram 

na necessidade de defesa de arbitrariedades, praticadas pelo Estado, e na proteção do ser 

humano, pois “os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os 

distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes capazes de amar, descobrir a 

verdade e criar a beleza” (COMPARATO, 2015, p.13). 

Da necessidade de proteção do homem, verificam-se, na história, períodos importantes 

neste sentido, na Antiguidade Clássica, quanto à tutela dos direitos humanos anteriores a 

positivação nos ordenamentos jurídicos de cada Estado e que merecem destaque, como os 
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períodos referentes ao reinado de David, a democracia ateniense e a república romana 

(COMPARATO, 2015, p. 53). 

Entre os séculos XI e X a.C., firmou-se na história do Reino de David1, em que o Rei, 

estabelecido como Sacerdote, portava-se como um delegado de Deus, responsável pela 

aplicação da lei divina, única e exclusivamente, ou seja, não havia a pretensão nem de 

legislar, tão menos de intitular-se Deus, mas apenas cumprir a Sua vontade legal, Comparato 

ostenta que “surgia, assim, o embrião daquilo que, muitos séculos depois, passou a ser 

designado como o Estado de Direito, isto é, uma organização política em que os governantes 

não criam o direito para justificar o seu poder, mas submetem-se aos princípios e normas 

editadas por uma autoridade superior” (COMPARATO, 2015, p. 53). 

No século VI a.C., era a democracia ateniense que se fundava na ideia de participação 

dos cidadãos em busca da liberdade, preconizada nas palavras de Norberto Bobbio (1986) que 

“[...] felizes momentos em que o povo se reunia na ágora e tomava livremente, à luz do sol, 

suas próprias decisões, após ter ouvido os oradores que ilustravam os diversos pontos de vista 

[...]”. 

Em Atenas, a população tinha a tarefa de eleger seus representantes e tomar decisões 

através das Eclésias, reuniões em locais acessíveis ao público, com o fito de “apresentar e 

ouvir propostas, denunciar abusos ou pronunciar acusações, e decidir erguendo as mãos ou 

mediante cacos de terracota, após apreciarem os argumentos pró e contra apresentados pelos 

oradores” (BOBBIO, 1986), deliberando também sobre “adoção de novas leis, declaração de 

guerra, conclusão de tratados de paz ou de aliança” (COMPARATO, 2015, p. 55). 

Ainda, quanto ao que propõe dizer sobre esse período, viu-se a república romana, com 

destaque à limitação do poder político, em que os romanos se reuniam e, no pensamento de 

Políbio, tirado de Comparato (2015, p. 56), viam-se “três regimes numa mesma constituição, 

de natureza mista: o poder dos cônsules, segundo ele seria tipicamente monárquico; o do 

Senado, aristocrático; e o povo, democrático”. 

 

2.3 Direitos Fundamentais na Idade Média 

 

Com a chegada da Idade Média, viu-se a queda da ideia democrática ateniense e da 

república romana, com a ascensão do imperialismo estabelecido no século IV a.C. Neste 

                                            
1Unificação do Reino de Israel, com duração entre anos 996 a 963 a.C., que tinha como capital Jerusalém. 
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período, o poder dos governantes era ilimitado, vislumbrando-se a necessidade de que tais 

poderes fossem suprimidos e que as liberdades fossem promovidas aos cidadãos. 

Neste sentido, visando à regulamentação do poder que suprimia os direitos e 

liberdades das pessoas, surgiu a Declaração de Cortes de Leão, em 1188, na Península Ibérica, 

pela qual o Rei Afonso XI “jurara sustentar a justiça e a paz do reino, articulando-se, em 

preceitos concretos, as garantias dos mais importantes direitos das pessoas, como a segurança, 

o domicílio, a propriedade, a atuação em juízo, etc.” (SILVA, 2007, p. 151), e também a 

Magna Carta inglesa, de 1215, que trazia, em seu rol, direitos individuais que preconizavam 

proteger os homens livres e os barões do Rei João Sem Terra. Na Inglaterra, inúmeros 

documentos legais foram importantes para o reconhecimento de direitos fundamentais, 

consubstanciando verdadeiras fontes de tutela de direitos, dentre elas, a já citada Magna Carta 

(1215), a Petition of Rights (1628), o Habeas Corpus Amendment Act (1679), e o Bill of 

Rights (1688). 

No período da Idade Média (Baixa entre os séculos V e X, e Alta, séculos X e XV),  

viu-se a promulgação da Magna Carta, que, no entendimento de José Afonso da Silva, não se 

tratava de um documento constitucional, mas sim um documento feudal (SILVA, 2007, p. 

152), feito para proteger do Rei os barões e os homens livres. Cumpre ressaltar que, naquele 

período, havia ideia de Estado uno, porém composto por três ordens, ou estados, quais sejam, 

os nobres, os burgueses e o povo, em que os “dois primeiros possuíam privilégios 

hereditários, e o terceiro tinha como única vantagem o status libertatis” (COMPARATO, 

2015, p. 87).  Verdadeiramente não se buscava uma igualdade entre os componentes dos três 

“estados”, mas sim a positivação dos direitos dos dois primeiros, tendo em vista o exercício 

tirano do Rei. 

Contexto importante que brota da Magna Carta, assinada por João Sem Terra, foi a 

menção pela primeira vez da necessidade do Rei submeter-se às leis que ele próprio editava, 

devendo, além disso, reconhecer os direitos da nobreza e do clero, ou seja, o governante, além 

de ter seu poder limitado pela lei, deve reconhecer direitos de seus súditos. Também, tal 

declaração foi importante, pois descreveu inúmeros outros direitos, como: liberdades 

eclesiásticas, efetivação do princípio da legalidade quanto a questões tributárias, proteção 

contra o estado de servidão2, tribunal do júri, proporcionalidade entre delitos e penas, abolição 

de penas desarrazoadas e não estabelecidas pelos seus pares, indicativos de devido processo 

                                            
2COMPARATO (2015, p. 93) faz menção a continuidade deste instituto em ordenações modernas, “segundo o 

qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” 
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legal, direitos inerentes à liberdade, entrada e saída do país, bem como a responsabilidade do 

Rei perante os súditos, dentre inúmeros outros ao longo do seu texto. 

Em 1628, a Petition of Rights, com fulcro na cláusula 39 da Magna Carta, demandava 

o reconhecimento de direitos e liberdades já previstas anteriormente, em demonstração a um 

embate existente entre o Parlamento e o Rei: o Rei “não poderia gastar o dinheiro sem 

autorização parlamentar” (SILVA, 2007, p. 152), apresentando verdadeira limitação ao 

exercício do Rei, como previamente explicitado, não no tocante somente aos gastos praticados 

por ele, mas também direitos inerentes à privação de bens e liberdade dos homens, tributação, 

pena de morte, pena banimento, e o direito de defesa mediante processo adequado. 

O Habeas Corpus Amendment Act, de 1679, também na Inglaterra, no mesmo teor dos 

dois postulados apresentados anteriormente, tinha o viés de impor limites ao poder do Rei 

quanto às prisões arbitrárias de inimigos políticos ou que fossem processados criminalmente 

de forma desarrazoada. Saliente-se, também, sob o mesmo fundamento da Petition of Rights, 

baseado na Magna Carta, que nenhum homem fosse privado de sua liberdade, e, se assim o 

fosse, seria então impetrado um writ of habeas corpus, devendo a pessoa presa ser 

apresentada a autoridade competente para análise das “verdadeiras causas da detenção ou 

prisão” (COMPARATO, 2015, p. 102). 

Naquele período, na Inglaterra, o posicionamento era de que para a criação de direitos 

não bastava a simples declaração, como já havia feito a Magna Carta, e sim que fosse 

estabelecido um procedimento específico para que esse direito fosse exercido, diferentemente 

de como já era na França, em que a declaração de direito apresentava sua força 

independentemente de um procedimento para sua efetivação, e, daí, surgiu a previsão de uma 

regulamentação quanto à apresentação à autoridade competente de pessoas presas para 

verificação da necessidade ou não da prisão ou sua manutenção. 

A Bill of Rights surgiu em meio à Revolução Gloriosa na Inglaterra, pois, durante 

alguns longos anos, o território foi abalado por diversas rivalidades principalmente de ordem 

religiosa. A batalha travada era, mais uma vez, voltada à limitação do poder do monarca 

quanto à cobrança de impostos, que não respeitava o posicionamento do Parlamento. Tendo 

em vista a necessidade de garantir ao Parlamento imunidades e garantias para preservar a sua 

atuação neste sentido, foi colocada como condição para a ascensão ao trono da Inglaterra ao 

Príncipe Guilherme de Orange e sua esposa Maria de Stuart a aceitação da Bill of Rights, o 

qual pela formação do Estado tinha função de “proteger os direitos fundamentais da pessoa 

humana” (COMPARATO, 2015, p. 106). 
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Em que pese à grande importância do texto normativo da declaração de direitos da 

Inglaterra, principalmente quanto à separação dos poderes, para uma época em que a 

intolerância religiosa era deveras elevada, tal texto trazia em seu corpo a imposição de uma 

religião oficial, ofendendo a liberdade religiosa, disposto contrário aos direitos fundamentais 

como percebido nos dias atuais. 

 

2.4 Direitos Fundamentais a Partir do Século XVIII 

 

Outros documentos que tiveram basilar importância para o reconhecimento dos 

direitos fundamentais surgiram, também, nos Estados Unidos, a partir da Revolução 

Americana que visava afastar a tirania do monarca inglês em suas terras colonizadas. Em 

meio à batalha que envolvia Inglaterra e França, o Rei inglês via a necessidade de aumentar a 

tributação dos países colonizados, a partir daí, nasce, na América do Norte, um processo de 

independência que culminaria na Independência dos Estados Unidos, na redação da 

Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia de 1776, na promulgação da primeira 

Constituição do mundo, a Constituição dos Estados Unidos em 1787, e posterior apresentação 

das Emendas Constitucionais da Constituição em 1791. 

A Declaração de Independência das treze colônias britânicas, nos Estados Unidos, deu 

início à ideia de democracia moderna. A tentativa britânica de reproduzir em solo norte 

americano a sua cultura e sociedade acabou por se dissipar, pois a insatisfação quanto à 

restrição da liberdade religiosa, outras liberdades e tratamento igualitário entre os homens não 

dispunham de aceitação pelos habitantes da Nova Inglaterra. 

Como o aumento das batalhas britânicas demandava reunião de recurso por parte do 

Estado, o monarca Inglês aumentava arbitrária e significativamente os impostos dos povos 

colonizados, e periodicamente os impostos eram elevados, inviabilizando a atividade 

mercantil em terras americanas (COMPARATO, 2015, p. 115-116). 

Liderados por Thomas Jefferson, havendo a necessidade de um acordo de vontades 

entre os americanos, para a independência dos Estados Unidos, a declaração de independência 

apresentava em seu texto a necessidade de serem os “[...] estados livres e independentes; que 

elas estão desvinculadas de toda submissão à Coroa Britânica, e que todo vínculo político 

entre elas (colônias) e o estado da Grã-Bretanha é e deve ser totalmente dissolvido. [...]” 

(DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2017). 
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A Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia de 1776 (2017) apresentou 

importante colaboração como o reconhecimento de direitos humanos, e descreveu em seu 

primeiro parágrafo que  

 

...todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos 

direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem, por 

qualquer acordo, privar ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e da 

liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter 

felicidade e segurança. 

 

Também, previu o princípio de que todo poder emana do povo, e os governantes estão 

também subordinados a estes, além de o povo poder também deliberar sobre a necessidade de 

substituir os governantes ou alterar a forma de governo, se este não fosse capaz de produzir 

maior felicidade e segurança ao povo (parágrafo 3º). 

Outros importantes aspectos também foram descritos ao longo da declaração, tais 

como: reconhecimento de direitos inatos ao homem, igualdade perante a lei e a proibição de 

privilégios pessoais e direitos hereditários, a igualdade de condição política entre os cidadãos, 

o direito ao voto3, proteção da liberdade, julgamento perante o Júri popular, direito à 

declaração da validade das leis, liberdade de imprensa, substituição de força militar por 

milícia popular, liberdade religiosa, dentre outros. 

Por fim, a Constituição dos Estados Unidos, datada de 1787, como já dito alhures a 

primeira constituição da história, não trazia em seu texto uma declaração de direitos 

fundamentais do cidadão, feita através das primeiras emendas constitucionais, chamadas Bill 

of Rights americanas em 25 de setembro de 1789, e completadas em 1791, em que dez artigos 

(COMPARATO, 2015, p. 134)4 foram acrescentados à Constituição e figuravam nesse 

reconhecimento de direitos fundamentais, assim como era pleiteado por Thomas Jefferson, 

George Mason e James Madison.  

As emendas foram entendidas como efetiva positivação de direitos fundamentais no 

ordenamento jurídico interno americano e tratavam de temas como a liberdade religiosa, 

liberdade de palavra ou de imprensa, direito de reunião, direito de petição ao governo, porte 

de armas, proteção à pessoa, ao domicílio, a documentos e bens de apreensões arbitrárias, 

julgamento pelo júri, proibição de dupla punição pelo mesmo fato, a não obrigação de 

                                            
3Em que pese fosse reconhecido o direito ao voto, somente aqueles que apresentassem “provas suficientes de 

interesse permanente pela comunidade, e de vinculação com esta [...]”, poderia votar, ou seja, havia a 

necessidade de legitimação através da comprovação de propriedade para que pudessem exercer tal direito. 
4 COMPARATO acrescenta que doze artigos foram apresentados, no entanto apenas dez foram aprovados por 

três quartos dos Estados, conforme previa a Constituição.  
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produzir prova contra si, due processo of law, vedação a penas cruéis ou aberrantes, dentre 

outros direitos inerentes ao processo criminal e quanto à defesa perante o júri. 

Como nos Estados Unidos, outro dado histórico de suma importante para a afirmação 

dos direitos fundamentais neste período ocorreu na França com a Revolução Francesa, que 

visava a “um processo social e político que tinha por objetivo principal a extinção da 

monarquia e proclamação da república” (SIQUEIRA JUNIOR, 2010, p. 69) em busca de um 

rompimento com o Ancien Règime, em face da tirania do antigo governo, estabelecendo a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1789, bem como a Promulgação da 

Constituição Francesa, em 1791. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ao contrário 

da declaração de direitos americana, tinha um direcionamento para a proteção do cidadão e 

não somente dos franceses, concebendo, portanto, um “documento de dupla dimensão, 

nacional e universal” (COMPARATO, 2015, p. 163). 

Vale dizer que da quebra com o Antigo Regime, para a construção de um novo acordo 

com a vontade do povo, deu-se o start necessário para a declaração de direitos, mesmo antes 

da promulgação da Constituição, que tinha como ponto central a defesa da liberdade e da 

igualdade. Já em seu artigo inicial aduziu que os “homens nascem e permanecem livres e 

iguais em direitos”, inspirados no Contrato Social de Rousseau (BOBBIO, 2004, p. 87). 

Quanto à liberdade, Norberto Bobbio (2004, p. 87), faz uma análise mais detalhada 

sobre quais as influências tocaram a definição de liberdade na Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, haja vista que só esse direito é definido. Diz ele: 

 

Dos quatro direitos elencados, somente a liberdade é definida (art. 4º); e é definida 

como o direito de “poder fazer tudo o que não prejudique os outros”, que é uma 

definição diversa da que se tornou corrente de Hobbes e Montesquieu, segundo a 

qual a liberdade consiste em fazer tudo o que as leis permitem, bem como da 

definição de Kant, segundo a qual a minha liberdade se estende até o ponto da 

compatibilidade da liberdade dos outros. 

 

Como já dito anteriormente, os direitos a liberdade e igualdade foram os focos 

principais da declaração de direitos, mas não foram os únicos. Acompanhados a estes foram 

descritos também os direitos à propriedade, à segurança, à associação política, à legalidade, à 

reserva legal e anterioridade para aplicação de penas, proporcionalidade das penas, presunção 

de inocência, liberdade religiosa, dentre outros. 

A ideia de representação política na França, naquela época, dava-se dividida em três 

classes: a nobreza, o clero e o povo. Sendo os dois primeiros agraciados com privilégios, e o 
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último, o povo, somente o direito ao trabalho e ao pagamento de impostos, e mesmo 

computando maior número, pela minoria, massacrados em direitos. Contudo, “é a nação, que 

elabora a Constituição – o pacto que dá início à ordem jurídica e que constitui o tributo em 

que se baseiam os poderes constituídos” (LAFER, 1988, p. 123), surgiu a ideia de poder 

constituinte e respeito a este poder que oportunizou a participação da nação nas decisões do 

Estado. 

A Constituição de 1791, imbuída ainda mais na necessidade de ruptura com o Ancien 

Règime, reforçou o novo regime político que havia se instalado na França e apresentou, pela 

primeira vez, direitos sociais para a criação de um estabelecimento geral de “Assistência 

Pública, para educar as crianças abandonadas, ajudar os enfermos pobres e fornecer trabalho 

aos pobres válidos que não tenham podido encontrá-lo. No último parágrafo do mesmo 

Título, determinou-se a organização de uma “Instrução pública comum a todos os cidadãos, 

gratuita no que concerne às partes do ensino indispensáveis a todos os homens” 

(COMPARATO, 2015, p. 165). 

Nesse texto também já não era visível a distinção entre os direitos do homem e o 

direito do cidadão e, além disso, tratou também de outras questões como igualdade, liberdade, 

propriedade, legalidade, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, presunção de 

inocência, direito à ampla defesa e ao devido processo legal, proporcionalidade da pena, 

direito de petição e direitos políticos, além de inúmeros outros. Vale citar também, que, neste 

mesmo período, em 1791, surgiu a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, que teve a 

frente Olympe de Gouges (RAMOS, 2016, p. 46), lutador pelo reconhecimento da igualdade 

de gênero entre homens e mulheres, que até então não tinha nenhuma menção nas legislações. 

Duas outras Constituições foram promulgadas na França ainda neste período a de 1793 

(Ano I) e a de 1795 (Ano III). A primeira apresentou contribuição importante sobre o fim do 

voto censitário, ou seja, somente daqueles que tinham propriedades, e ficou marcada também 

pela batalha entre girondinos e jacobinos pela luta entre maior valoração de direitos 

individuais ou direitos sociais, o que, por fim, acabou em consenso, e não trouxeram grandes 

novidades a este texto. Já na segunda, o indicativo é de um retrocesso quanto à proteção de 

direitos fundamentais e até supressão de tais direitos, pois, inspirados em Montesquieu, a 

soberania popular deveria ser derrubada, e os direitos humanos limitados àqueles que faziam 

parte da burguesia (COMPARATO, 2015, p. 168-170). 

A Constituição francesa de 1848 apresentou protesto quanto à manutenção dos direitos 

sociais declarados em 1791 e 1793, mas, por outro lado, foi a primeira codificação Francesa 
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que tratou da proteção da família em seu preâmbulo, e tratou também de questões atinentes à 

educação, pena de morte e proibição de escravidão. 

Três outras constituições contribuíram para a efetivação e direitos fundamentais nesse 

período, e que preservavam direitos semelhantes: são a Constituição de Cádis, na Espanha, 

em 1812; a Constituição portuguesa, em 1922; bem como a Constituição belga, em 1831. A 

primeira tratava do princípio da legalidade, liberdade, restrições aos poderes do rei, princípios 

do juiz natural, direito à propriedade, dentre outros, porém declarava como única e verdadeira 

a religião católica apostólica romana. A Constituição portuguesa tratava liberdade, igualdade, 

propriedade segurança, além de vedar as penas cruéis ou infamantes. Por fim, a terceira belga, 

que, além do que já fora observado quanto à legislação portuguesa,  posicionava-se a favor da 

liberdade religiosa e o direito de reunião e associação como direitos fundamentais (MORAES, 

2003, p. 29). 

A Convenção de Genebra, de 22 de agosto de 1864, trouxe parâmetros importantes no 

tocante ao reconhecimento de direitos humanitários, referentes aos crimes de guerra, 

declaração do estado de guerra, necessidade de atendimento a feridos de guerra militares ou 

civis, além de ser o precursor do que se transformou, em 1880, na Comissão Internacional da 

Cruz Vermelha, e posteriormente estendeu-se à Convenção de Haia de 1907, Convenção de 

Genebra de 1929 e a proibição de uso “durante a guerra, de gases asfixiantes ou tóxicos, bem 

como armas bacteriológicas” (COMPARATO, 2015, p. 186), de Genebra, em 1925, além de 

outros tratados que ligavam a Comissão Internacional da Cruz Vermelha. 

O século XX trouxe novas aspirações aos direitos fundamentais quanto aos direitos 

sociais principalmente no período da Primeira Grande Guerra Mundial, a Constituição 

mexicana de 1917, a Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, na Rússia, em 

1918, e a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. 

A Constituição Política dos Estados Unidos do México, de 05 de fevereiro de 1917, 

apresentou uma nova roupagem à ideia de direitos fundamentais no tocante a direitos sociais. 

Apontou ideias novas como o “nacionalismo, a reforma agrária e a hostilidade ao poder 

econômico” (FERREIRA FILHO, 2012, p. 64), além de tratar amplamente de direitos 

trabalhistas, como garantias contratuais para o empregado ante o abuso do empregador, 

duração máxima da jornada de trabalho em oito horas, jornada de trabalho noturno de sete 

horas, regulamentação e proteção à mulher grávida no ambiente de trabalho, idade mínima 

para admissão de empregado nas fábricas, salário mínimo respeitando a igualdade quanto ao 

sexo e à nacionalidade, dentre outros. 



24 

 

A Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 17 de janeiro de 1918, 

na Rússia, trouxe à baila a ideia socialista, de concepção Marxista, de total ruptura com o 

liberalismo, visando à igualdade perante as desigualdades, bem como abolir a divisão da 

sociedade, prevendo em seu texto que toda propriedade privada, fábricas, usinas, bancos, 

deveriam ser entregues ao estado para que este fizesse a entrega aos trabalhadores. A ideia da 

divisão era fundada na igualdade como cita Bobbio apud (FACHIN, 2015, p. 217): “o 

princípio a cada um segundo a necessidade é considerado o mais igualitário de todos os 

princípios, já que se considera que os homens são mais iguais entre si com relação às 

necessidades do que, por exemplo, com relação à capacidade.” 

Já a Constituição alemã de Weimar, de 1919 foi produto da Primeira Grande Guerra 

Mundial.  Após a derrota da Alemanha, parte de sua população foi devastada, e pouco tempo 

após a derrota foi requisitada uma assembleia nacional constituinte. Em 6 de fevereiro de 

1919, foi promulgada a Constituição de Weimar, que trazia em seu corpo uma divisão onde “a 

primeira parte tem por objeto a organização do Estado, enquanto a segunda parte apresenta a 

declaração dos direitos e deveres fundamentais, acrescentando às clássicas liberdades 

individuais os novos direitos de conteúdo social” (COMPARATO, 2015, p. 205). 

Nessa descrição de direitos, estabeleceu-se o princípio da igualdade entre homem e 

mulher (artigo 119), além de proteger a família ainda equiparou os filhos legítimos aos 

legitimamente havidos durante o matrimônio, a liberdade de crença e consciência, o acesso à 

educação pública, gratuidade nos materiais escolares, educação fundamental e complementar, 

além do “acesso de pessoas de poucos recursos às escolas médias e superiores, subsídios 

públicos são oferecidos pelo Estado central (Reich), os Estados federados (Länder) e os 

Municípios, para os pais de crianças que sejam consideradas aptas a cursar a escola média e a 

escola superior, até o final de seus estudos” (MORAES, 2003, p. 30). 

Por fim, elevaram os direitos trabalhistas e previdenciários a direitos e garantias 

fundamentais, e participação dos empregados e empregadores na regulação estatal da 

economia, liberdade contratual, seguridade social, proteção à maternidade, dentre outros. 

 

2.5 Direitos Fundamentais após a Segunda Grande Guerra Mundial 

 

Com o advento da Segunda Grande Guerra Mundial e os seus propósitos diferentes da 

primeira, viu-se a necessidade de uma nova articulação mundial para defesa de direitos 

humanos fundamentais que culminaram na Declaração de novos direitos. A diferença entre as 

Guerras se apresenta na análise de seus números. Estima-se que mais 60 milhões de pessoas 
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foram mortas na Segunda Grande Guerra, e, em sua grande maioria, civis, além de que mais 

de 40 milhões de pessoas tiveram que sair de suas casas.  O que se viu foi a perversidade dos 

envolvidos na Guerra contra seus inimigos, como se via em campos de concentração as 

atrocidades que eram lá praticadas, o lançamento das Bombas Atômicas em Hiroshima e 

Nagasaki, que demonstraram a poder de aniquilação, o “homem acabara de adquirir o poder 

de destruir toda a vida na face da Terra” (COMPARATO, 2015, p. 225-226).  

Com isso a Organização das Nações Unidas – ONU -  entendeu a necessidade de uma 

nova declaração de direitos humanos fundamentais e, em 26 de julho de 1945, publicou a 

Carta das Nações Unidas. Havia uma unidade de desígnios entre o Presidente norte-americano 

Franklin D. Roosevelt e o Primeiro-Ministro britânico Winston Churchill, que pronunciavam 

a necessidade de intervenção na guerra, haja vista as atrocidades que ali ocorriam quanto à 

ofensa a direitos fundamentais. 

A Carta das Nações Unidas tratava então da necessidade de efetivação de direitos 

humanos e a renovação na fé dos direitos fundamentais do homem, bem como tinha o viés de 

promover a paz e buscar uma melhor solução aos conflitos, abordava o progresso econômico 

e social de todos os povos, demonstrava a intenção de preservar as futuras gerações, além de 

criação de conselhos de segurança, econômicos e sociais, para uma melhor relação entre os 

estados em respeito à igualdade de cada nação. 

Além disso, a Carta das Nações Unidas constituiu a criação da Comissão de Direitos 

Humanos que tinha como escopo a promoção e proteção da dignidade da pessoa humana. Tal 

comissão ficou responsável pela elaboração de um projeto de declaração internacional quanto 

a estes direitos, que, na verdade, deveria ser dividida em três etapas: a) elaborar uma 

declaração de direitos humanos; b) produzir um documento de efetivação dos direitos 

declarados e; c) assegurar o respeito a essa declaração em caso de violação, através de um 

procedimento capaz disso (COMPARATO, 2015, p. 237). 

As duas primeiras etapas já foram concluídas, uma com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e a criação do projeto em 18 de julho de 1948, e sua proclamação em 10 de 

dezembro de 1948; e a segunda etapa veio com a aprovação dos Pactos Internacionais de 

Direitos Humanos de 1966 que tratavam de direitos civis e políticos e direitos econômicos, 

sociais e culturais. 

Os focos principais de Declaração Universal de Direitos do Homem estavam ligados à 

liberdade, igualdade e fraternidade. Para isso, era necessário o reconhecimento da dignidade 

humana inerente a todos os homens, como traz em seu preâmbulo por duas vezes e em seu 

artigo 1º, e a igualdade em direitos e dignidade sendo vedada qualquer discriminação (artigo 
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7º), independentemente de “de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política 

ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra 

situação” (artigo 2º, 1948), encarados como inalienáveis, além dos “direitos de liberdade, da 

justiça e da paz no mundo” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 

2017). 

Ao longo dos 30, artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos, o rol de 

direitos fundamentais consagrados é inúmero, consagrado por meio dos princípios da 

igualdade e dignidade humana, vedação a qualquer tipo de discriminação, proibição da 

escravidão, direito à vida, liberdade, segurança pessoal, vedação a tortura, penas cruéis e 

degradantes, proibição de arbitrariedades, acesso à justiça, princípio da presunção de 

inocência, liberdade de locomoção, direito à propriedade, liberdade de pensamento, 

consciência, opinião expressão e religião, direitos políticos, direito ao trabalho, direito à 

remuneração pelo trabalho, direito a uma existência compatível com a dignidade humana 

através da remuneração justa que lhe assegure essa condição, bem como o direito ao repouso, 

ao lazer, à instrução e à vida cultural. 

Seguindo nessa mesma linha de pensamento da Organização das Nações Unidas, os 

Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966 vieram complementar a Declaração de 

1948, mirando o efetivo respeito a ela, porém, tendo em vista a Guerra Fria e o embate entre 

países capitalistas e socialistas, havia muita dificuldade em estabelecer um pacto que tratasse 

de todas as questões de direitos humanos. 

A solução encontrada foi a divisão em dois pactos: um tratando de Direitos Civis e 

Políticos, de concepção capitalista liderado pelos Estados Unidos da América, em que a ideia 

principal era de proteção ao princípio da liberdade; e outro Pacto de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, liderados, naquela época, pela União Soviética que tinha como escopo a 

proteção aos direitos ligados à igualdade. 

Ambos os pactos foram aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 

de dezembro de 1966, tendo o primeiro trazido em seu corpo a proteção de direitos civis e 

políticos, visando a participação da vida política, exercício livre de seu desenvolvimento 

econômico, social e cultural, direito à vida, a vedação da tortura, abolição da escravidão, o 

tráfico de escravos, penas cruéis, desumanas ou degradantes, proibição de prisão civil, além 

de questões processuais como o devido processo legal, acesso gratuito à justiça, respeito à 

coisa julgada, dentre outros. 

Já o segundo, ligado a direitos econômicos, sociais e culturais, era contrário ao ideal 

libertário sob o prisma da igualdade, diante disso, havia o entendimento de que o Estado 
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deveria promover a igualdade mediante políticas públicas ou ações governamentais, 

principalmente ligadas a direitos sociais no campo do trabalho, remuneração justa 

(COMPARATO, 2015, p. 366), igualdade de salário entre homens e mulheres, descanso 

remunerado e férias, direito de greve, licença maternidade, proteção à mãe que trabalha, 

proteção da criança do trabalho, acesso à saúde, previdência social, habitação popular, que 

geram condições sociais de uma vida digna, como alimentação, educação, acesso à cultura 

como proteção de valores e tradições culturais, dentre inúmeros outros. 

Alguns outros documentos direcionados à proteção de direitos fundamentais que 

merecem destaque surgiram após os Pactos Internacionais, como a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica de 1969, a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, a Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes de 1984, 

a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura de 1985, Declaração do Direito 

ao Desenvolvimento de 1986, Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, Declaração e 

Programa de Ação de Viena de 1992, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher de 1994, e a Declaração de Pequim de 1995, e o 

Estatuto de Roma de 1998. 

Dentre esses supracitados, alguns são preponderantes quanto à luta contra violações de 

direitos humanos em seus territórios, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

- Pacto de San José da Costa Rica de 1969, que, quanto à declaração de direitos, descreveu 

alguns já previstos em pactos anteriores, porém trouxe, em seu artigo 1º, o comprometimento 

de  

 

respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 

exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma 

por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer 

outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou 

qualquer outra condição social CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2017). 

 

Nas palavras de Luciano Feldens (2008, p. 101):  

 

...ao aderirem ao Pacto, os países subscritores assumem deveres de proteção e de 

adoção de disposições de direito interno para tornar efetivos os direitos e liberdades 

reconhecidos na Convenção, comprometendo-se perante a comunidade internacional 

a se submeterem à jurisdição da Corte interamericana de Direitos Humanos. 
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Cumpre destacar, ainda, que, em relação a direitos fundamentais, o Pacto trouxe, em 

seu rol, o direito à vida e vedação à pena de morte, bem como manutenção da vedação nos 

países que já a tiverem abolido, o direito à integridade física, a proibição de torturas, penas 

cruéis, desumanas ou degradantes, a pessoalidade da pena, proibição da escravidão ou 

servidão, direito à liberdade pessoal, acesso à justiça, presunção de inocência, direito à 

indenização, proteção da honra e dignidade, liberdade religiosa, de consciência, de 

pensamento e de expressão, liberdade de associação, direito ao nome, a nacionalidade, 

direitos da criança, direitos políticos, direitos da igualdade perante a lei, dentre outros. 

Outra importante convenção referente a direitos fundamentais é a Convenção contra a 

Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes de 1984, que trata 

especificamente da proibição de tortura, penas cruéis, desumanas ou degradantes, além de 

criar o compromisso de cada estado signatário dessa convenção de ensinar e informar sobre 

tais proibições aos encarregados de aplicação da lei, ou responsáveis pela custódia de alguém. 

Obriga-se também a fiscalizar os métodos de interrogatório, bem como custódia dos presos, a 

investigação de queixas referentes a torturas e processamento, conforme preconizam os 

artigos 10, 11, 12 e 13. Além de prever em seu artigo 14 a possibilidade de reparação e 

indenização em caso de tortura. 

A proibição a tortura, penas cruéis, desumanas ou degradantes encontra amparo 

também na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura de 1985, que traz em 

seu preâmbulo a reafirmação de que  

 

todo ato de tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, ou desumanas ou 

degradantes constituem uma ofensa à dignidade humana e uma negação dos 

princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos e na Carta 

das Nações Unidas, e são violatórios aos direitos humanos e liberdades 

fundamentais proclamados na Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E PUNIR A 

TORTURA, 2017).  

 

Por último, e não menos importante, cabe destacar o Estatuto de Roma de 1998, tendo 

em vista a sua importância ante a necessidade de responsabilização de ordem mundial pelos 

crimes praticados contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de genocídio. 

Muitos foram os momentos em que se desdobraram as ideias de formulação de um 

tribunal penal internacional que fosse permanente, desde 1920 até 1951-53. Muitas propostas 

foram levadas até a Assembleia Geral das Nações Unidas, porém, com o advento da Guerra 

Fria (EUA x URSS), tudo ficou sobrestado até 1989, com propostas de Trinidad e Tobago, 
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Iugoslávia, com crimes praticados contra o direito humanitário naqueles dois lugares 

(COMPARATO, 2015, p. 462-463). 

O Tribunal Penal Internacional – TPI foi aprovado inicialmente em cento e vinte 

estados, com sete estados contrários, sendo eles China, Estados Unidos, Iêmen, Iraque, Israel, 

Líbia e Qatar e contou com vinte abstenções. Em 2001, Estados Unidos e Israel assinaram o 

tratado, porém, após o advento de 11 de setembro do mesmo ano, os dois países se desligaram 

do pacto. 

Cumpre dizer ao final que o desiderato de trazer a lume alguns dos mais importantes 

diplomas de reconhecimento de direitos humanos fundamentais é a de reforçar a forma como 

eles foram conquistados, ao longo dos séculos e séculos, elevando a importância de seu 

reconhecimento atualmente. 

O Brasil, reconhecendo a importância desses pactos é signatário de inúmeros tratados 

internacionais como: Declaração Universal dos Direitos Humanos - 1948; Declaração do 

Direito ao Desenvolvimento - 1986; Declaração e Programa de Ação de Viena -1993; 

Declaração de Pequim - 1995; Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem - 

1948; Preceitos da Carta das Nações Unidas - 1945; Convenção contra o Genocídio - 1949; 

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados - 1951; Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados - 1966; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos - 1966; Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - 1966; Convenção sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial - 1968; Convenção sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher - 1984; Convenção contra a 

Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 1984; Convenção 

sobre os Direitos da Criança - 1989; Convenção Americana sobre Direitos Humanos - 1969; 

Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura - 1985; Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - 1994, e deixa claro que o 

alcance desses direitos vale em todo território nacional. 

Da verificação da afirmação histórica desses direitos, bem como da ratificação de 

inúmeros desses documentos históricos pelo Brasil e sua integralização na Constituição deve 

haver preocupação diária no reconhecimento, proteção e promoção desses direitos tidos como 

fundamentais em todos os aspectos e a todas as pessoas. 

Com isso, nas partes seguintes serão observados elementos pertinentes ao 

reconhecimento e tutela dos direitos fundamentais, primeiro tratando sobre as teorias dos fins 

da pena que dão suporte à aplicação da pena no Brasil, e com isso tratar da execução das 

penas e medidas de segurança no país com a verificação da presença desses direitos 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/2decla.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/desenvolv.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/desenvolv.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/pekin.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/americana.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/americana.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/3tratados.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/genocidio.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/refugiados.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/refugiados66.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/refugiados66.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/pacto.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/direitos.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/direitos.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discriraci.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discriraci.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/discrimulher.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/degrdant.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/degrdant.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/crianca.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/crianca.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/cartagena.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/belem.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/belem.htm
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fundamentais da Lei de Execução Penal e objetivamente as ofensas a esses direitos no sistema 

carcerário brasileiro.  
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3 TEORIA DOS FINS DA PENA 

 

Antes de tratar especificamente das teorias dos fins da penas, é pertinente explicar o 

que são as sanções penais, a que e a quem elas se destinam a partir do momento em que uma 

pessoa comete uma ação definida como crime. 

 

3.1 Sanção Penal 

 

Os próprios homens, em seu estado natural, determinaram que sua convivência não 

seria sempre harmônica e perfeita, gerando assim conflitos que necessitam de normas para 

regulamentar a atividade de cada um de maneira compatível com a coletividade.  

No direito penal é utilizado um sistema coativo para que os membros da sociedade 

obedeçam ao ordenamento jurídico. Assim, se a norma jurídica não for cumprida de forma 

voluntária, ocasionando no cometimento de um delito através da quebra desse imperativo 

legal, será ao sujeito imposta uma sanção penal, subsidiária e compensatória, visando impedir 

que um indivíduo lese o direito de qualquer outro membro da sociedade (FALCÓN Y 

TELLA, 2008, p. 102). 

Cometido o delito, será o sujeito processado e julgado pela ação ou omissão praticada, 

tendo ao final uma sentença penal, que será condenatória quando for reconhecida a tipicidade, 

ilicitude e culpabilidade do agente imputável ou semi-imputável, impondo a este sanção penal 

– pena, ou uma sentença absolutória imprópria5, reconhecendo a tipicidade, ilicitude e 

periculosidade do agente semi-imputável ou inimputável, impondo a ela uma sanção penal – 

medida de segurança. 

As sanções penais previstas no ordenamento jurídico brasileiro são divididas em penas 

e medidas de segurança. As penas, previstas na Constituição Federal e especificadas no 

Código Penal no artigo 32, como sendo: a) privativas de liberdade; b) restritiva de direitos e; 

c) pena de multa. E as medidas de segurança, previstas no artigo 96 do Código penal, 

divididas em: a) internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e; b) tratamento 

ambulatorial. 

A pena é uma espécie de sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado ao autor 

de uma infração penal, em caráter de retribuição ao seu ato ilícito. Consiste na privação ou 

                                            
5 A sentença penal absolutória própria ocorre quando não houve reconhecimento de prática de infração penal 

pelo agente, já a sentença penal absolutória imprópria impõe a aplicação de medida de segurança, que é espécie 

do gênero, sanção penal. 
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restrição de bens jurídicos, imposta pelos órgãos jurisdicionais competentes ao agente de uma 

infração penal (PRADO, 2014, p. 444). 

As medidas de segurança são instrumentos do direito penal utilizados em defesa da 

sociedade contra os indivíduos considerados perigosos ao convívio social, e visam, por meio 

disso, tratamento adequado para sua ressocialização, impedindo que o delinquente 

inimputável ou semi-imputável volte a cometer uma infração penal (RIBEIRO, 1998, p. 9). 

Diante da aplicação da pena e/ou medida de segurança surgiu ao longo dos anos três 

sistemas de aplicação, sendo eles o sistema monista, o dualista e o sistema vicariante, este 

último adotado no Brasil e que merece menção neste momento. 

O sistema vicariante, utilizado no Brasil desde que adotado pela atualização do Código 

Penal em 1984, pela Lei nº 7.209, foi disciplinado no anteprojeto de Karl Stooss, por meio da 

sistematização do instituto, em 1893, não se admitindo a partir dele a imposição da pena e 

medida de segurança cumulativamente, ou seja, haverá a substituição de uma pela outra.  

Sendo assim, ao sujeito, considerado semi-imputável, conforme prevê o artigo 26, 

parágrafo único, do Código Penal, há a possibilidade de aplicação da pena de forma reduzida 

de um a dois terços ao indivíduo que tenha perturbação de saúde mental ou desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado ao momento do cometimento do ilícito penal, ou então, de 

acordo com o que preceitua o artigo 98 do mesmo códex, ocorrendo a hipótese citada acima, 

poderá ser aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por internação ou tratamento 

ambulatorial, caso o condenado necessite de tratamento especial curativo (PRADO, 2014, p. 

564). 

Com a adoção do sistema vicariante, ficou cristalina a intenção do legislador em 

amoldar a sanção penal tanto a conduta do agente quanto a sua condição na hora de sopesar a 

pena ou aplicar a medida de segurança, devendo essa ser proporcional ao delito que fora por 

ele praticado. 

Com essa perspectiva de amoldar a sanção proporcionalmente à culpabilidade do 

agente, ou então a sua perigosidade, aplica-se a sanção penal – pena ou medida de segurança 

– daí se exara uma sentença e passa-se a Execução Penal, como último estágio do processo de 

aplicação dessa sentença, devendo o seu cumprimento ser regular ao que prevê a própria 

sentença, a Lei e os objetos e princípios que norteiam a execução penal, devendo o Estado 

providenciar os aparatos para sua efetivação, já que ele é o titular do ius puniendi. 

Antes de adentrar as questões mais específicas quanto à Execução Penal, como o seu 

objeto, natureza judicia, princípios e moldes que se aplicam a individualização da execução da 

sanção penal, bem como direito e deveres atinentes aos presos, vale trazer a lume algumas das 
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teorias dos fins da pena no tocante a sua construção teórica e fórmulas adotadas pelo direito 

brasileiro.  

 

3.2 Teoria dos Fins da Pena 

 

Após o cometimento de uma ação ou omissão típica, ilícita e culpável, além de 

preenchidos os pressupostos de punibilidade, surge ao Estado o ius puniendi, que será 

exercido através da aplicação da pena conforme já fora explicitado, e, para análise de tal 

possibilidade, urge a necessidade de tratar-se das teorias que amoldam as finalidades da pena, 

sendo tais teorias divididas em três grandes grupos que serão a seguir abordados. São estas as 

teorias absolutas, relativas e unitárias ou ecléticas. 

 

3.2.1 Teorias Absolutas ou Retributivas 

 

As teorias absolutas estão pautadas na ideia de retribuição do mal causado pelo crime, 

como uma legitimação de violência do Estado em combate à violência praticada pelo agente 

sempre que ele incorrer na prática de um fato criminoso, pois todos são partes de um mesmo 

contrato social. 

Após a ruptura da concepção de aplicação de pena a partir da razão Divina e passagem 

dessa possibilidade à razão de Estado (BITENCOURT, 2008, p. 83), tem-se que a pena toma 

contornos de retribuição pelo mal causado, em que o crime significa a ruptura da ordem 

jurídica, e esta deve ser restaurada como uma verdadeira exigência de justiça, como uma 

verdadeira quitação de dívida por parte do sujeito ativo do crime com o Estado e os seus 

demais sujeitos, através de uma resposta, uma sanção penal. 

Alguns foram os defensores das teorias absolutistas ou retribucionistas da pena, 

merecendo maior destaque Kant, que através de uma concepção de retribuição ética ou moral, 

e Hegel, através de manifesta ideia de retribuição lógico-jurídica, como resposta à prática do 

delito. 

Kant se baseia em imperativos, fórmulas que exprimem as reações entre as leis 

objetivas do querer em geral e a imperfeição da vontade humana de ordem subjetiva (KANT, 

s/d). Para ele a lei penal é um imperativo categórico, devendo sempre prevalecer a sua 

aplicação ante o cometimento do delito como a retribuição do mal; o delito, por um outro mal, 

a pena, tal direito de punição decorre da relação de chefe de Estado e súditos no direito de 

punição pelo cometimento de um crime (KANT, 2008, p. 174). 
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O autor retratava a ideia de que a pena é a retribuição pelo mal causado, que deve ser 

aplicado ao sujeito proporcionalmente ao delito por ele praticado, “precisa sempre ser a ele 

infligida somente por que ele cometeu um crime, pois um ser humano nunca pode ser tratado 

apenas a título de meio para fins alheios ou ser colocado entre objetos de direitos a coisa” 

(KANT, 2008, p. 174-175). 

A retribuição ética ou moral em Kant representa uma nova ordem de construção moral 

do homem que surge da quebra do imperativo categórico pelo sujeito que comete o crime, 

devendo em conformidade a isso, seja qual for o crime cometido, a retribuição vir na justa 

medida do crime, não devendo outro ser o fundamento se não o próprio cometimento do 

delito. 

A pena deve ser aplicada por um tribunal, que dá legitimidade à retribuição do mal 

causado na sua medida. Cita Kant também que o ius talionis “é capaz de especificar 

definitivamente a qualidade e a quantidade da punição; todos os demais princípios são 

flutuantes e inadequados a uma sentença de pura e estrita justiça” (KANT, 2008, p. 175). 

Expõe ainda o autor que a pena deve ser aplicada independentemente da extinção de um 

Estado, pois, caso houvesse negligência na aplicação da pena pelos habitantes de tal Estado, 

estes seriam co-autores “nessa violação pública da justiça” (KANT, 2008, p. 176). 

O segundo expoente das teorias absolutas ou retributivas foi Hegel que apresentara sua 

teoria a partir de uma retribuição jurídica, em que o cometimento do delito seria a negação do 

direito e a pena, a negação da negação do direito, em uma compreensão dialética que se daria 

a partir daí o restabelecimento da ordem jurídica através da aplicação da sanção. Cita a partir 

dessa ideia que “o direito abstrato é o direito de coação, pois, ato injusto é uma violência 

contra a existência da minha liberdade numa coisa exterior. Proteger essa existência contra a 

violência como ação exterior é uma violência que suprime a primeira.” (HEGEL, 1997, p. 

102). 

Bustos Ramirez e Claus Roxin (apud BITENCOURT, 2008, p. 87) acrescentam à obra 

de Hegel a ideia de liberdade e racionalidade na construção do direito. A racionalidade seria a 

representação da vontade geral, ou uma liberdade de necessidade, e a vontade particular seria 

uma verdade irracional, ou seja, o delito representaria uma vontade particular contrária à 

vontade geral, havendo então uma concorrência de duas vontades, em que do exercício da 

vontade irracional ou particular caberia então a aplicação da pena.  

Em concepções parecidas, no entanto, provenientes de fundamentos distintos, tanto 

Kant quanto Hegel entendem que a pena deve ser a retribuição do mal causado pelo crime, 

com o mal imposto pela aplicação da sanção penal sem qualquer conexão com elementos 
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preventivos, sempre com vista ao não cometimento de crimes, e ambos arvoram-se no ideal 

de que o homem não pode ser utilizado como meio para o alcance de um fim específico, qual 

seja a não reiteração delitiva, pois, diante disso, ter-se ia a ofensa ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, tendo em vista que o homem, destinatário da pena, é um ser racional que 

consiste em um fim em si mesmo, e por isso é dotado de dignidade  (KANT, s/d). 

Diversas críticas foram despendidas sobre as teorias absolutas dos fins da pena, pois 

apresentam contorno de vingança, expiação e reequilíbrio como uma interconexão entre 

Direito e Moral (FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 182), mas que apresentam contraponto a essas 

críticas nos mais diversos elementos que coadunam com a sua aplicação, desde que seja justa 

e proporcional ao delito praticado. 

A teoria retributivista da pena, quando da sua aplicação prática, voltada à 

proporcionalidade de sua aplicação, nos seus contornos de ius talionis, mostra-se 

desproporcional em igualdade, pois atribui sanções idênticas ao crime sem identificar 

elementos diferenciadores entre os personagens criminosos, não levando em conta 

circunstâncias pessoais que devem sempre ser verificadas no momento de aplicação de 

qualquer sanção penal. 

Neste sentido, a pena retributiva é imoral, pois deixa de lado aspectos pretéritos 

sociais, culturais e econômicos vividos pelos sujeitos ativos do delito como “a instabilidade 

psicológica, as carências afetivas e culturais vividas durante a infância, a marginalização 

social e as situações subjetivas de necessidade, ao que alguns acrescentam o corrupto sistema” 

(FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 100). 

 

3.2.2 Teorias Relativas ou de Prevenção 

 

Já as teorias relativas ou de prevenção, no tocante aos fins da pena, demonstram-se 

utilitárias, pois vertem os seus olhares ao futuro, visando ora a intimidação, integração, 

incapacitação ou correção do sujeito ativo do crime, o que  objetiva a proteção da sociedade 

composta por cidadãos não criminosos (intimidação e integração), e que ajusta a sanção penal 

aplicada ao cidadão criminoso (incapacitação e correção) de forma que seja adequada 

minimamente ao necessário para a sua readaptação social. Neste viés, as teorias relativas se 

dividem em duas outras, que se denominam de prevenção geral e especial, e estas se 

subdividem em duas mais específicas dentro de seu contexto em prevenção geral negativa e 

positiva e especial negativa e positiva (FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 204). 
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O utilitarismo traz às bases do ordenamento jurídico a visão de exclusão das penas que 

são socialmente inúteis, ou seja, aquelas que não apresentam qualquer finalidade voltada à 

melhora da sociedade. A partir daí as teorias relativas são embasadas em posicionamentos que 

visam à proteção futura da sociedade. Dentre eles Platão, Aristóteles e Epicuro (FERRAJOLI, 

2000, p. 209), entendem que não há possibilidade de emenda do que já fora feito, mas há sim 

uma possibilidade de evitar a prática de crimes futuros, em que  nada mais importa se não a 

felicidade dos cidadãos que devem ver seus direitos fundamentais bem resguardados. 

A prevenção geral apresenta-se como meio de intimidação ou integração voltada a 

toda coletividade. Tal teoria é voltada a todos os componentes do corpo social, visando ora 

que eles não cometam delitos com propósito de intimidação pela aplicação da sanção penal – 

aspectos negativos, ou então pela sua integração ao ordenamento jurídico no sentido de 

confiabilidade dos membros da coletividade na sua manutenção – aspectos positivos. 

Quanto à prevenção geral negativa, que trata de intimidação ou ameaça através da 

possibilidade de aplicação de sanção penal pelo cometimento de uma conduta criminosa, 

apresenta, em um primeiro plano, o rompimento entre o direito e a moral, baseado na ideia 

absolutista kantiana (FERRAJOLI, 2000, p. 223). 

Já foram apresentados por Cesar Beccaria (2015, p. 67-68) elementos das teorias 

preventivas em sua obra Dos Delitos e Das Penas, quando mostrou que “não é o rigor do 

suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a certeza do castigo”, ou seja, na sua 

concepção a melhor forma de tratar o delito seria a sua prevenção. 

Beccaria (2015, p. 53) também expressou posicionamento contrário às teorias 

retributivas, pois acreditava que o fim das penas não poderiam ser, em hipótese alguma, 

atormentar o criminoso, tão menos tem os olhos votados ao passado com um intuito de 

“desfazer o que já foi cometido”, ou seja, as penas têm como finalidade impedir o 

cometimento de novos delitos e afastar as pessoas da seara delitiva. 

Convém dizer que a construção da ideia de prevenção de Beccaria (2015, p. 53). 

apresenta traço importante de verificação da proporcionalidade e moderação das penas, haja 

vista que a gradação elevada da pena contraria o preceito primário da teoria da prevenção 

geral negativa, qual seja a intimidação, pois “quanto mais atrozes forem os castigos, tanto 

mais audacioso será o culpado para evitá-lo. Acumulará os crimes para subtrair-se a pena 

merecida pelo primeiro”. Tudo isso acarretaria no afastamento do fim estabelecido pela pena 

por esta teoria. 

A ideia de intimidação pela pena se dá através da coação psicológica que sofre o 

sujeito ativo do crime pela possibilidade de aplicação da sanção penal. Tal coação psicológica 
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é oriunda da construção de Feuerbach, acreditando que somente através da intimidação ou 

ameaça de sanção o Estado poderia frenar a prática de atos criminosos. 

Tal eficácia da aplicação de sanção deveria estar substanciada no efetivo 

funcionamento dos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, pois, se assim não o fosse, 

perderia o seu caráter intimatório, segundo Feuerbach (apud CARVALHO, 2013, p. 65): 

 

[...] o objetivo da cominação legal da pena é a intimidação de todos como possíveis 

protagonistas de lesões jurídicas. A finalidade de sua aplicação é de dar fundamento 

efetivo à cominação legal, dado que sem sua aplicação haveria lacuna (seria 

ineficaz). Se a lei intimida todos os cidadãos e a execução deve dar efetividade à lei, 

o objetivo mediato (ou final) da pena é, em qualquer caso, a intimidação dos 

cidadãos através da lei. 

 

Somado a isso, tem-se que, para a concepção negativa da teoria da prevenção, em 

momento algum, a sanção é voltada ao indivíduo e sim a toda a coletividade, não 

apresentando nenhum conteúdo pedagógico ou moral na sua concepção, mas sim única e 

exclusivamente a intimidação ou ameaça por meio de imposição de uma resposta penal à ação 

delitiva. 

Já à prevenção geral positiva, outros foram os caminhos articulados para a sua 

aplicação, pois para ela a eficácia estabilizadora da norma se dá através da aplicação de 

sanção, o cometimento do crime é a quebra do ordenamento jurídico ou da norma jurídica, 

sendo necessária a imposição de pena para que esta ordem seja reestabelecida.  

É a aplicação da pena, para a teoria da prevenção positiva, que consolida os 

comportamentos de acordo com o direito, isto é, a sanção é o envio de uma mensagem a 

coletividade que visa a alguns efeitos sobre ela para a reafirmação da ordem jurídica. Günther 

Jakobs entendia que a pena, como consequência jurídica do crime, restabelece “a confiança 

coletiva abalada pelas transgressões, a estabilidade do ordenamento e, portanto, de renovar a 

finalidade dos cidadãos no que tange às instituições” (FERRAJOLI, 2000, p. 222). 

De compreensão neohegeliana a teoria da prevenção geral positiva redescobre a 

ligação entre Direito e Moral esquecida na teoria de prevenção geral negativa, pois traz 

novamente a concepção de que o não cometimento do crime segue a expectativas da 

coletividade em detrimento de garantias individuais, ou seja, eles determinam a aplicação da 

sanção como consolidação dos comportamentos, buscando, neste sentido, uma retribuição 

modificada (FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 63). 

Grande crítica faz-se, neste momento, ao modelo positivo de prevenção, pois para se 

obter a integração e a estabilização social por meio da afirmação da validade da norma é 
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necessário que se tome, como padrão de sanção justa, não mais os princípios garantidos, e sim 

as demandas da população cuja fidelidade se pretende conseguir e que é, no mais das vezes, 

movidas pelo instinto de vingança. 

Em traços gerais, a atuação da pena para essa teoria se apresenta em três efeitos 

principais: a) efeito de aprendizagem, o sujeito recorda as regras sociais que não são mais 

toleradas pelo Direito Penal, tendo em vista que são consideradas contrárias a ele e merecem 

sanção; b) efeito de confiança, o sujeito visualiza a ação do Estado quando do cometimento 

do delito através da sanção e; c) efeito de pacificação social, pois com o cometimento do 

delito a paz jurídica é quebrada, devendo a sanção penal reestabelecer essa relação através da 

sua imposição. 

Ainda no que concernem as teorias preventivas, passa-se agora à análise das teorias de 

prevenção especial, que tem vista à atuação sobre a pessoa do indivíduo criminoso após o 

cometimento do delito, que propugna pela atuação da pena como elemento capaz de evitar a 

delinquência futura. Ao contrário da concepção geral que se aplica aos integrantes da 

sociedade de forma abstrata, aqui se aplica ao criminoso concretamente considerado. 

A teoria da prevenção especial pode atuar em alguns sentidos, como assevera Franz 

von Liszt tirado de Fabio da Silva Bozza (2015, p. 52-53). A prevenção especial pode atuar de 

três maneiras: “assegurando a comunidade frente aos delinquentes pela sua inocuização; 

intimidando o autor, mediante a pena, para que não cometa no futuro novos delitos,  evitando 

a reincidência mediante sua correção.” 

Como a teoria da prevenção geral, a teoria da prevenção especial se subdivide em 

duas, quais sejam: a prevenção especial negativa e prevenção especial positiva, e essa 

distinção surge na concepção que se dá ao criminoso a partir da sua possibilidade ou não de 

correção através da aplicação da pena, em que aos não corrigíveis é a eliminação ou sua 

neutralização que se espera (negativa), e aos delinquentes corrigíveis são abordadas técnicas 

de reeducação, de emenda (positiva) (FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 218). 

No tocante à prevenção especial, vale dizer que ela atuará sempre direcionada ao 

indivíduo, única e exclusivamente para evitar novos delitos, que, na formulação de Claus 

Roxin (apud CORRÊA JUNIOR, 2002, p. 133), poderia reeducar os que são reeducáveis, 

neutralizar os que são incorrigíveis e intimidar aqueles que são passíveis de intimidação, tudo 

isso através da aplicação da pena. 

A teoria da prevenção especial, quanto aos seus elementos negativos, estabelece o 

posicionamento de aplicação da pena aos sujeitos não corrigíveis, devendo estes ser 

neutralizados ou inocuizados, sendo tal neutralização basicamente por meio da prisão. 
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Observada a onerosidade da prisão para o Estado, a neutralização por meio da prisão 

deve se valer de alguns elementos fundantes que serão sopesados no momento do 

encarceramento. A primeira finalidade deve ir em direção e evitabilidade da realização de 

novos delitos. Ainda, os criminosos presos não deverão ser substituídos por outros criminosos 

no espaço onde ocupavam, não podendo também a pena ter um efeito agravante no modus 

operandi do sujeito ativo quando este sair da prisão (FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 219). 

Tal processo de neutralização do criminoso é deveras atrativo para a sociedade, sendo 

bem vista aos olhos da população, eis que, com a prisão além de neutralizar o preso se 

esconde o problema e satisfaz o sentimento de vingança da comunidade, haja vista que o 

sistema penal é seletivo, na sua grande maioria pobre, negro, e de baixo grau de escolaridade, 

já que pessoas recolhidas não gozam de prestígio perante a população. 

Em que pese seja bem vista aos olhos do povo, inúmeras são as dificuldades de 

aplicação da sanção penal sob esta perspectiva, pois o processo de identificação dos cidadãos 

incorrigíveis é muito difícil. Fazer uma previsão sobre a possibilidade ou não de delinquência 

é ainda mais difícil. 

Alguns pontos a serem analisados são pertinentes à possibilidade de reincidência 

conectada à periculosidade do agente. Vale dizer que cada pessoa é única e não há uma 

fórmula geral capaz de precisar tal incidência. A possibilidade de previsão ficaria nas mãos de 

seres humanos, e a capacidade humana de dizer algo neste sentido ainda é limitada. 

No que pertence a teoria preventiva, tem-se ainda que virar os olhos a sua concepção 

especial positiva, traço que é também voltado especificamente ao delinquente, mas que tem 

um viés de emenda, correção, ou seja, voltada àquele criminoso que apresenta ainda condição 

de ser corrigido. 

Essa teoria parte da ideia de emenda do sujeito ativo do delito. As orientações da 

teoria preventiva especial são fundadas em cunho moral, em que a pena deveria compreender 

a possibilidade de corrigir o sujeito através de um castigo moral, ou seja, constranger aquele 

que pecou, para que ele se arrependa de seu pecado e se regenere, torne-se bom novamente 

(BARROS, 2001, p57). 

Três são os cursos doutrinários que se direcionam neste aspecto: o correcionalismo na 

Espanha, que pretendia formar um Direito Penal protetor dos criminosos, o positivismo na 

Itália que visava à substituição da pena por medidas de segurança, e a direção moderna de 

Franz von Liszt, na Alemanha, que entendia que a pena deveria corresponder ao sujeito de 

acordo com as suas características. 
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Ferrajoli (2000) fez uma conexão entre os expoentes que eram adeptos desse positivo 

especial, no que concerne ao correcionalismo espanhol, citando a ideia de poena medicinalis, 

formulada por Platão e refeita por Santo Tomás, quanto ao livre arbítrio. Passava pelas ideias 

do direito romano, além do direito penal canônico, e as concepções do modelo penal de 

Thomas More, que tratava da reeducação do sujeito até que pudesse retornar ao convívio, e 

quando isso não fosse possível até a comutação da sua pena em pena de morte. 

Ainda continua o autor a fazer uma apresentação de doutrina orgânica de diferenciação 

penal de Giambattista Vico que “partindo de uma concepção ético-intelectualista do crime, 

como fruto da ignorância, desenvolve uma doutrina de pena concebida como sanção 

diferenciada em base à capacidade dos réus de sentir vergonha e de adquirir consciência das 

suas culpas” (FERRAJOLI, 2000, p. 214), sendo tais ideias também compartilhadas por 

Hobbes, Grócio, Pufendorf, Thomasius e Bentham. 

Como já dito alhures, São Thomas de Aquino entendia que a dedicação das almas é 

que deveria surtir efeito sobre o homem, através do resgate de sua identidade pela expiação 

dos pecados praticados por ele e sua reconciliação à entidade divina, o seu retorno aos 

caminhos de Deus (FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 222). 

Tais elementos pedagógicos da pena são considerados benéficos ao delinquente e 

foram resgatados por duas outras correntes posteriores: uma católica, amparada por Karl 

Roeder, Vincenz Garelli, Francesco Guelfi, Vincenzo Lanza e Francesco Carnelutti, além dos 

idealistas italianos, de Ugo Spirito e Eduard Henke (FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 63). 

Quanto aos ideais pedagógicos das penas, a escola correcionalista espanhola se apresentou a 

priori deveras utópica, pois acreditava que as sanções deveriam se revestir de ideais 

preventivo-especiais voltadas à transformação dos autores, objetivando o futuro, com 

aspirações de transformar o presente, não devendo, porém, ser de toda desqualificada, pois 

não havia aquele tempo, nem hoje, possibilidade de previsão futura de sua aplicação. 

A escola positiva italiana e sua doutrina entendiam o crime como uma patologia 

natural, pois o delinquente era um ser antropologicamente inferior, que não gozava de livre 

arbítrio, e suas condutas eram determinadas por um instinto animal direcionado pelas suas 

próprias necessidades. 

As sanções, nesse caso, foram teorizadas por Enrico Ferri, Raffaele Garofalo, Eugenio 

Florian e Filippo Grispigni, que entendiam que estes sujeitos deveriam ser tratados e não 

recolhidos ao cárcere, impondo a eles medidas de segurança que operavam dupla função, uma 

de cura e outra de neutralização, pois eram vistos como sujeitos perigosos devendo sair de 

circulação (FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 232-233). 
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Na Alemanha, quem se adiantou na construção dessa teoria foi Franz von Liszt, 

através do Programa de Marburgo, de 1882, que entendia o delito como uma patologia social, 

que devia ser tratada conforme as características do delinquente, visando evitar a futura 

delinquência, atuando em três dimensões de delinquente: a) os corrigíveis, que deveriam ser 

submetidos a uma sanção que ambicionava sua correção; b) os intimidáveis, exercendo a 

sanção função de intimidação e; c) aos não corrigíveis, a consequência seria a sua 

inocuização, ou seja, sua internação (FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 224-225). 

Críticas direcionadas ao programa de Von Liszt foram inúmeras, haja vista a forma 

que era feita a diferenciação entre os recuperáveis e os irrecuperáveis. Como não havia uma 

justificação para essa diferenciação, os incorrigíveis eram membros do proletariado, os 

mendigos, os vagabundos, as pessoas entregues à prostituição, os desonestos, os degenerados 

física e espiritualmente, os alcoólatras, marginais, devendo a sociedade proteger-se destes 

sujeitos por meio das sanções penais, já demonstrando, desde aquela época, o mecanismo de 

poder e seletividade do direito penal. 

Todas as explanações teóricas sobre a prevenção especial positiva, tanto as 

correcionalistas, as positivas e as finalistas, apresentavam em seu cerne um aspecto de 

ressocialização, reinserção ou reeducação do indivíduo. Em todos os casos, a ideia principal é 

a determinação de um modelo social que deve ser seguidos pelas pessoas, e, quando não fosse 

esse modelo observado, resultaria no cometimento de um crime, e, em conseqüencial, quebra 

de expectativa de modelo de conduta perante a sociedade. Diante disso, tanto a 

ressocialização quanto a reeducação ou reinserção social dependem de qual modelo a 

sociedade estabelece como correto, deste paradigma de conduta. 

Pertinente é fazer uma distinção quanto aos delinquentes, aos destinatários deste 

modelo, ante a crescente criminalidade econômica, os chamados novos criminosos, os White-

Collor crime. Demonstram ser os sujeitos ativos destes crimes pessoas que não necessitam de 

ressocialização, sendo, na maioria dos casos, pessoas muito bem socializadas, bem educadas, 

e aparentemente adaptadas aos modelos sociais. No entanto, “uma pessoa que infringiu a lei e 

é, portanto, um delinquente, pode estar formalmente adaptada à sociedade e, ao contrário, 

uma pessoa totalmente marginalizada pode não infringir as regras penais, não delinquir” 

(FALCÓN Y TELLA, 2008, p. 229) ao que, no primeiro caso, o sujeito seria destinatário de 

reeducação, e no segundo reinserção. 

Não diferente das teorias retributivas, foram também tecidas críticas às teorias 

preventivas, críticas na aplicação da sanção penal neste viés, e assim questiona Claus Roxin 

(apud CORRÊA JUNIOR, 2002, p. 133): 
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O que legitima a maioria da população a obrigar a minoria a adaptar-se aos modos 

de vida que lhe são gratos? De onde nos vem o direito de poder educar e submeter a 

tratamento a sua vontade pessoas adultas? Por que não hão-de poder viver conforme 

desejam os que o fazer à margem da sociedade – quer se pense em mendigos, 

prostitutas ou homossexuais? Será a circunstância de serem incómodos ou 

indesejáveis para muitos de seus concidadãos, causa suficiente para contra eles 

proceder com penas discriminatórias? 

 

Outra indagação que cabe, no presente momento, é sobre a possibilidade de 

conciliação da ressocialização da sanção penal com a sua duração, pois, empiricamente 

analisados, haveria, em certos casos, a possibilidade de o condenado alcançar a sua tão 

esperada ressocialização antes ou depois do final da aplicação da sua sanção (TASSE, 2006, 

69), podendo ele estar ressocializado e fadado ao término do cumprimento de sua pena, ou, 

então, ser posto em liberdade sem que este intento fosse alcançado. Diante disso, no primeiro 

caso deveria ser colocado em liberdade antes, ou mantido recolhido no segundo caso? 

Diante dessas indagações não há como precisar que a teoria preventiva especial seja 

capaz de fornecer fundamentos que possam embasar a necessidade de aplicação de pena em 

todos os casos, principalmente naqueles casos em que o sujeito ativo do delito não necessita 

ser (re) socializado. Tal teoria, entretanto, preenche elementar entendimento de caráter 

humanista, quando atua como um incentivo ao indivíduo, de acordo com as suas particulares 

necessidades através do processo de reinserção social, permitindo a análise e aperfeiçoamento 

de aplicação de uma sanção penal adequada a essas necessidades. 

Neste sentido, incontáveis são os elementos que podem ser expostos ao sujeito para 

que possam levá-lo a deixar de cometer delitos, aproveitando o Estado do contato direto com 

o apenado no momento da execução da pena, podem ser levados a eles conceitos de ordem 

moral, ética, religiosa, aproximação familiar, sentimento de vergonha, medo da sanção penal, 

dentre outros (MASSUD, 2009, p. 112). 

 

3.2.3 Teoria Unitária ou Eclética 

 

Por fim, mas não menos importante no que condiz às teorias dos fins da pena, tratar-

se-á agora sobre as chamadas teorias unitárias, ecléticas ou mistas, que trazem em seu bojo 

elementos constantes nas duas teorias anteriores, tanto de aspiração retributiva quanto 

preventiva, principalmente de finalidade educativa e corretiva.  

A sanção penal deve trazer, em seu ínterim, duas funções básicas, uma de retribuição 

pelo cometimento do delito, e de prevenção para evitar a prática futura de delitos, ou seja, 
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pune-se para reprimir o mal praticado, ou o pecado, e também para que isso não volte a 

acontecer, não volte a pecar – punitur quia peccatum ut ne peccetur (TASSE, 2006, p. 73). 

A teoria unificadora se apresentou admirável ao longo da história, pois foram vistas 

como solução para as lutas travadas pelas escolas absolutas e relativas no tocante à finalidade 

de aplicação da pena, que até então dividia os penalistas daquela época, visando formar uma 

nova concepção de aplicação da sanção penal que tinha uma concepção voltada à retribuição, 

contemplando também fins preventivos, conforme observado por Muñoz Conde (apud 

TASSE, 2006, p. 73). 

Importante dizer que a teoria unitária refuta a retribuição como única finalidade da 

pena. Neste aspecto, entende que a ela se deve o papel de limitar a aplicação da pena (SICA, 

2002, p. 67). Na realidade, entende-se que a retribuição em que se pauta a teoria unitária deve 

apresentar-se sobre outra nomenclatura de neorretribuição ou neorretribucionismo, conforme 

assevera Luiz Regis Prado (2014, p. 452). Tal aplicação, com viés unitário, leva em conta que 

a pena deve ser atribuída ao sujeito ativo do crime, de forma justa e adequada, aplicada de 

forma proporcional à gravidade do delito bem como à culpabilidade de quem o cometeu. 

Assim, os elementos relacionados à prevenção geral e especial devem funcionar de forma a 

restringir ou limitar a aplicação da pena, às vezes reduzindo a sanção aplicada ou até podendo 

não ser aplicada quando fora reconhecida a sua desnecessidade. 

Tem-se ainda que, na teoria mista, a retribuição coloca um limite no poder punitivo do 

Estado, de forma que somente será aplicada pena se houver sido praticado um fato punível, e 

ainda assim a retribuição será limitada por princípios humanistas e pela concepção utilitarista 

de prevenção especial, para que o delinquente retorne a vida em sociedade, e: 

 

Cumpre observar que a prevenção especial, deixa, no pensamento mais moderno das 

teorias unitárias, de ser uma imposição para se apresentar como uma oportunidade 

que se descortina ao apenado, por tal razão, falando-se em ressocialização possível, 

ou seja, aquela em que o Estado cria as condições para a ressocialização, porém o 

réu decide se se submeterá às mesmas (TASSE, 2006, p. 74). 

 

Ditas as funções retributivas e de prevenção especial na teoria unitária, a prevenção 

geral positiva aparece pelo seu sentido de exemplaridade, de aprendizado e demonstração de 

sua imposição perante a sociedade, como uma representação de resposta à prática do delito, 

sem que haja necessidade de novas graduações à imposição das penas, pois, se assim o fosse, 

a conclusão seria de que em todos os casos as consequências jurídicas do delito sempre 

deveriam ser graves e desproporcionais. 
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Como todas as outras teorias, a teoria unificadora das penas recebeu duras críticas 

quanto a sua implementação, pois se entende que da justaposição de diversas fórmulas 

teóricas de aplicação da pena não se veria presente uma lógica de cada concepção na sua 

aplicação, o que, na visão de Claus Roxin, (apud CORRÊA JUNIOR, 2002, p. 134) poderia 

converter “a reação penal estatal em meio utilizável para sanar qualquer infração à norma”. 

Diante disso, o direito penal deixaria de lado sua premissa básica de ultima ratio, o 

que atualmente vige nos ordenamentos jurídicos pátrios que têm como escopo o Estado 

democrático e social de Direito, não sendo de certo modo cabível tal prática. Vale dizer, 

também, em que pese as críticas às teorias unificadores das penas, estas são atualmente as 

mais adotadas, pois a sua abordagem multifacetada, quanto aos estágios de seu 

reconhecimento, tenta harmônica e racionalmente integrar a aplicação penal em seu viés 

retributivo, preventivo geral e especial que  se amolda às concepções mais atuais de aplicação 

de sanção. 

Ainda, Luiz Regis Prado (2014, p. 455), analisa que a adoção dessa teoria da pena 

“coaduna-se, de modo inconteste, com as exigências de um Estado democrático e social de 

Direito, na medida em que fornece sólido amparo à necessidade de proporcionalidade dos 

delitos e das penas, barreira infranqueável ao exercício do ius puniendi” (PRADO, 2014, p. 

455). 

No Brasil, tem-se que o atual Código Penal, alterado pela Lei nº 7.209 de 11 de julho 

de 1984, além de inúmeras outras alterações quanto às normas gerais, pertinentes ao direito 

material, externou pela primeira vez quais as finalidades da pena a serem observadas pelo juiz 

quando da imposição da pena, conforme prevê o artigo 59. 

 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, 

bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime. 

 

Assim, vê-se, no artigo 59, que a aplicação da pena no Brasil deveria seguir a teoria 

unitária, pois descreve que a pena deverá ser aplicada “conforme seja necessário e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime”, apresentando elementos de retribuição e prevenção. 

No entanto, esses elementos não foram reproduzidos na Lei de Execução Penal nº 7.210, 

também de 11 de julho de 1984, que trata de toda a execução das sanções penais, e que prevê, 

em seu artigo 1º, somente elementos preventivos especiais, quando trata da necessidade de 

promover a harmônica integração social do condenado. 
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Tal viés eminentemente preventivo também foi confirmado pela adoção do 

ordenamento jurídico brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de 

San José da costa Rica, ratificado pelo Brasil em 06 de novembro de 1992, por meio do 

Decreto nº 678, que passou a atribuir a execução penal nos países signatários deste tratado 

com finalidade preventiva especial positiva, pois “as penas privativas de liberdade devem ter 

por finalidade essencial a reforma e readaptação social dos condenados” (Artigo 5º, nº 6). 

Amparada nos conceitos elaborados pelas teorias dos fins das penas, serão 

posteriormente analisadas sua aplicação de acordo com o que prevê a legislação brasileira. A 

partir daí, imperioso se faz analisar a Lei de Execução Penal no Brasil, a já citada Lei 7.210, 

de 1984, quanto ao seu objeto, os seus limites, sua natureza jurídica, as assistências 

dispensadas aos presos, todos os seus direitos e deveres, para ao fim serem analisados quais 

os excessos e desvios que ocorrem ao longo da sua execução nas unidades penitenciárias 

brasileiras, pela inobservância dos direitos fundamentais previstos aos encarcerados. 
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4 EXCECUÇÃO PENAL  

 

A afirmação histórica dos direitos fundamentais apresenta o caminho de sua efetivação 

através das longas e duras batalhas travadas ao longo dos anos para todo esse seu 

reconhecimento, promoção e regulamentação. No entanto, ainda assim muitos destes direitos 

são diariamente ofendidos pelo Estado no momento da aplicação da sanção penal. Compete a 

cada Estado determinar qual a finalidade adotada para a aplicação da pena, sempre visitando 

as teorias que fundamentam, conforme já apresentada, mas, neste caminho, devem ser 

respeitados estes históricos direitos fundamentais. 

Como já dito, sempre que um crime for praticado, o ius puniendi estatal, abstrato até 

então, torna-se concreto, devendo ser o sujeito ativo do delito processado de acordo com os 

direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente e também na legislação 

infraconstitucional, para esta fase processual, e após o reconhecimento de sua culpabilidade e 

punibilidade serem atingidos pelas sanções penais. 

Após o reconhecimento da possibilidade de aplicação de sanção penal prevista na 

sentença penal condenatória ou absolutória imprópria transitada em julgado, tem-se no Brasil 

o momento de Execução Penal, com a formalização do conteúdo da sentença. Exara-se um 

título executivo judicial, podendo então o Estado agir concretamente no seu direito de 

punição, que impõe a resposta penal como consequência jurídica ao delito cometido, devendo 

sempre observar quais os ditames legais para essa aplicação. 

Para verificar o alcance da execução penal no Brasil, serão descritos o objeto da 

Execução Penal, a natureza jurídica da execução, os princípios norteadores da aplicação da 

pena ou medida de segurança, com maior atenção ao princípio da individualização da pena, 

além de descrever quais são as assistências que devem ser direcionadas aos presos e quais são 

os seus direitos e deveres, tudo de acordo com a lei vigente para este fim no Brasil. 

 

4.1 Objeto da Execução Penal 

 

A execução penal brasileira se vê disposta na Lei de Execuções Penais sob nº 7.210, 

de 11 de julho de 1984. Ela tem por desígnio efetivar as disposições da sentença penal 

condenatória ou absolutória imprópria (AVENA, 2017, p. 3) que tenha determinado o 

cumprimento de uma pena ou medida de segurança, após expedição de título executivo 

judicial, consistente em carta de guia de recolhimento ou internação, conforme preconiza a 

primeira parte do artigo 1º da citada Lei. 
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Em segundo momento, o citado artigo apresenta diretiva de natureza mista, quando 

composta a primeira, pois além de punir o agente pela prática de crime, efetivando o disposto 

na sentença, e execução tem finalidade humanista, pois deverá proporcionar ao condenado 

condições para que este retorne ao convívio social de maneira harmônica, devendo o Estado 

oportunizar-lhe os meios. 

Cumpre dizer que a reintegração social do condenado/internado é tema bastante 

debatido, pois a terminologia para esta finalidade não fora bem compreendida ao longo dos 

anos, muito se falou em ressocialização, reinserção e reintegração social. Tal celeuma, quanto 

à nomenclatura, gerou confusão que reflete na sua aplicação, contudo a ideia principal é fazer 

com que o agente regresse à sociedade melhor do que fora dela retirado, após a aplicação de 

sanção penal como resposta ao crime cometido. Tais dispositivos são condizentes com o que 

dispõe o item nº 13 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal que pronuncia: 

 

13. Contém o art. 1º duas ordens de finalidades: a correta efetivação dos 

mandamentos existentes nas sentenças ou outras decisões destinados a reprimir e a 

prevenir os delitos, e a oferta de meios pelos quais os apenados e os submetidos às 

medidas de segurança venham a participação construtiva da comunhão social. 

 

Consectário lógico do artigo primeiro, já no início. Descreve-se que ao preso 

condenado ou provisório e ao internado continuarão sendo assegurados todos os direitos 

previstos constitucionalmente que não forem atingidos pela sentença penal ou pela Lei, 

conforme preceitua o artigo 3º da Lei nº 7.210, de 1984, ou seja, que o preso condenado ou 

provisório, ou o internado, verá retirado de sua esfera de direitos a liberdade e outros direitos 

inerentes a ela, e aqueles declarados na própria sentença, devendo todos os demais direitos 

previstos absolutamente observados e preservados pelo Estado, sendo vedada a ofensa destes 

direitos. 

Além disso, é vedado qualquer excesso ou desvio na execução da pena ou medida de 

segurança. A sentença e a Lei estabelecem determinados limites que não devem ser 

ultrapassados, caso isso ocorra há previsão de incidentes de execução no artigo 185, da Lei de 

Execução Penal, tema que será abordado mais amplamente adiante, quando for verificado o 

atual cenário dos presídios brasileiros. 

Com a exposição de motivos da Lei de Execução Penal, o legislador também deixou 

clara a importância da participação da comunidade para a indispensável recuperação do 

condenado, descrevendo que “nenhum programa destinado a enfrentar problemas referentes 

ao delito, ao delinquente e à pena se completaria sem o indispensável e contínuo apoio 
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comunitário” (item 24). E depois complementa a Lei em seu artigo 4º que o Estado deverá 

recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de 

segurança. 

Como já dito anteriormente, a pretensão punitiva estatal começa no momento em que 

há uma ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal (infração penal). Há o processo 

criminal que tem como resultado a sentença penal condenatória (ou absolutória imprópria) em 

que se dá a vida à sanção penal. 

Uma vez exarada a sentença é emitida uma guia de recolhimento (em caso de 

aplicação de pena) ou de internação (em caso de medida de segurança) em que todas as 

informações, contidas no artigo 106 da Lei de Execução Penal - como o nome do condenado, 

qualificação, inteiro teor da denúncia e sentença, certidão de trânsito em julgado, dentre 

outras informações, sirvam como limites à execução - efetivam a competência do Juízo de 

Execução Penal que dará prosseguimento ao seu fiel cumprimento. 

A não observância pelo Estado do que está descrito na sentença e os esforços para que 

o condenado/internado reintegre-se na sociedade geram inúmeras ofensas a direitos e 

garantias fundamentais dos presos, que devem ser atendidos a eles como cidadãos 

participantes da sociedade, mesmo que não haja concordância da população neste sentido. 

 

4.2 Natureza Jurídica da Execução Penal 

 

Anteriormente havia uma visão a respeito da execução penal, que esta seria de 

natureza eminentemente administrativa. Alguns doutrinadores defendem que a execução 

penal tem uma natureza mista (NUNES, 2009, p. 15) uma vez que está atrelada a dois 

Poderes: o Executivo (estabelecimentos penais) e o Judiciário (órgãos jurisdicionais). No 

entanto há um novo posicionamento que se trata ser de natureza judiciária. 

Antes da vigência da Lei nº 7.210, de 1984, a atuação do Juízo de Execução era 

extraordinária e substitutiva da Administração, interferindo somente em casos incidentais, 

ficando sua competência atrelada aos limites do incidente. No entanto, atualmente, tem-se 

como o posicionamento mais acertado que a execução da pena tem “natureza jurisdicional, 

não obstante a intensa atividade administrativa que a envolve” (MARCÃO, 2011, p. 32), 

ficando atrelada a um processo de conhecimento (sentença condenatória ou absolutória 

imprópria) e sendo desenvolvida como qualquer execução, por um juízo de execução. 

O próprio artigo 194 da Lei de Execução Penal determina que “o procedimento 

correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, desenvolvendo-se perante o 
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Juízo de Execução”. O juiz da execução decide sobre tudo que gravita em torno dessa 

execução, como progressão de regime, unificações de pena, aplicação de leis posteriores mais 

favoráveis ao acusado, decidir incidentes sobre excessos e desvios na execução dentre outros, 

conforme prevê o artigo 66 da Lei. 

Desta feita, há que se reconhecer a execução penal uma natureza jurisdicional 

desenvolvida sob a égide do devido processo legal, contraditório e a ampla defesa e os demais 

princípios penais e processuais penais existentes, como se verá adiante neste trabalho. Tal a 

polêmica sobre a competência da execução da pena do preso condenado pela justiça federal, 

militar ou eleitoral, já fora discutida inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça que tratou de 

pacificar a matéria com a edição da Súmula 192 que preceitua: “Compete ao Juízo das 

Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela justiça 

Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos à administração estadual”, 

ou seja, não há dúvida de que a execução penal é de atividade jurisdicional. 

Vê-se que o direito de execução penal tem como finalidade as disposições da sentença 

penal, qualquer que seja a sanção penal, pena ou medida de segurança, punir e humanizar o 

condenado sempre objetivando o seu retorno ao convívio social, cabendo ao Juízo de 

Execução Penal a competência para decidir sobre os atos pertinentes à execução penal. 

Quando se trata de questão de “direito” como a aplicação de uma sanção penal, não há 

a possibilidade de sua execução ser transmitida a uma questão de “não direito” como são as 

relações com a administração penitenciária, haja vista que dificilmente se encontraria uma 

regulação e proteção jurídica dos presos provisórios ou condenados (RODRIGUES apud 

PRADO et al, 2017, p. 73). 

Acredita-se que, para que sejam efetivados esses dispositivos, os princípios na 

execução penal devem ser necessariamente observados sob a perspectiva de efetivação de 

direitos fundamentais do condenado, pois objetivam a preservação do caráter humano e de 

personalidade da pessoa, passando por aí a imperiosa verificação de seu caráter jurídico, com 

jurisdição própria. 

 

4.3 Princípios na Execução Penal 

 

Após tratar sobre as sanções penais, natureza jurídica da execução penal e o objeto da 

própria execução, insta apresentar aqui os princípios que embasam toda a sua aplicação, 

princípios estes constitucionais, penais, e/ou processuais penais que se aplicam também à 

execução como resguardo de direitos fundamentais em face dos princípios e garantias do 
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Estado de direito. Assim como toda ciência, o Direito de Execução Penal está fundado em 

princípios que regem toda a sua atuação. Para Paulo Lúcio Nogueira (1993, p. 7), tais 

princípios são “essenciais à garantia do condenado, bem como à regularidade processual”. 

Esses princípios tratam de garantias que se implantaram a partir da inclusão e 

reconhecimento de direitos humanos nas constituições, o que se chama atualmente de direitos 

fundamentais,  

 

...especialmente, da contemplação da dignidade da pessoa humana e da humanidade, 

orientando, assim, toda atuação do Estado na execução da pena” (PRADO et al, 

2017, p. 56) figurando como efetivos limitadores ao arbítrio do Estado, com vistas a 

garantir que tudo seja aplicado de acordo com o que fora previsto em lei, com a 

ordem social e embasados em um modelo humanitário (MESQUITA JUNIOR, 

2014, p. 8). 

 

O Estado deve se ater a esses limites quando se trata de liberdades dos cidadãos, pois 

tem o seu poder punitivo restrito sempre valendo-se de “princípios e critérios normativos” 

(MAYRINK DA COSTA, 2016, p. 55) encontrados na própria constituição federal, nos 

princípios jurídicos penais em consonância com o restante do ordenamento jurídico, inclusive 

em execução penal, havendo a necessidade de “assegurar na execução penal aos condenados 

todos os direitos fundamentais invioláveis e indisponíveis, assegurar, enfim, a dignidade 

humana a todos inerentes.” (BARROS, 2001, p. 128). 

Os princípios fundamentais da execução penal, em que pese divergência quanto ao seu 

rol dentre alguns doutrinadores mais ou menos restritivos, são os seguintes: a) princípio da 

legalidade, b) princípio do devido processo legal, c) princípio da humanidade, d) princípio do 

contraditório, e) princípio da ampla defesa, f) princípio da jurisdicionalidade, g) princípio da 

igualdade, h) princípio da individualização da pena e, i) princípio da publicidade.  

Quanto ao primeiro, o da legalidade, tem-se que todo o desenvolvimento do processo 

executório está vinculado ao princípio da legalidade, uma vez que ao condenado são 

outorgados expressamente direitos e deveres que tanto o condicionam, quanto condicionam 

também o Estado àquilo que está descrito na lei, proibindo-se, assim, excessos e desvios no 

decorrer da execução. 

Da análise da Constituição Federal do Brasil, visualizam-se os preceitos 

constitucionais elencados no art. 5º, inciso XXXIX (garantia criminal e penal), inciso XLVI 

(individualização da pena), inciso XLVII (vedação constitucional da pena de morte, perpétua, 

a trabalhos forçados, banimento e cruéis), inciso XLVIII (cumprimento de pena em 

estabelecimento condizente com a condição do apenado), inciso XLIX (respeito à integridade 
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física e moral) e inciso L (aproximação das presidiárias gestantes, parturientes ou lactantes 

com seus filhos), direcionamentos e limites infranqueáveis a aplicação da pena, estando 

presentes também na Lei nº 7.210, de 1984, que ordena o princípio da legalidade de forma 

expressa, em seus artigos iniciais: 

 

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o 

Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta 

Lei e do Código de Processo Penal. 

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao 

condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento 

sujeito à jurisdição ordinária. 

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 

atingidos pela sentença ou pela lei. 

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa 

ou política. 

 

Assim como a própria Lei, o item nº 19 da exposição de motivos da Lei de Execução 

Penal pontua também a importância do princípio da legalidade como algo presente no “corpo 

e o espírito do Projeto, de forma a impelir que o excesso ou desvio da execução 

comprometam a dignidade da pessoa humana do Direito Penal”, devendo ser-lhe respeitados 

os ditames legais para a preservação de sua condição. 

Desta forma tudo que cabe ao condenado tem que estar formulado dentro dos limites 

da legalidade, sejam eles administrativos (que se compõem, muitas das vezes, de atos 

discricionários) ou judiciais, mas ambos necessitando de fundamentação, tendo em vista que a 

legalidade norteia a execução da pena, além de proteger o indivíduo, como verdadeira 

garantia de direitos. 

Em que pese ao anseio da população, muitas vezes, por vingança, há de ressaltar que o 

princípio da legalidade assegura ao preso, e também a ela, uma limitação conquistada a duras 

batalhas, de toda e qualquer ofensa a direitos de pessoas em vulnerabilidade diante do Estado, 

observando que a prisão é seletiva e discriminatória. Nos cárceres no Brasil estão presentes, 

na maioria das vezes, pessoas com idade entre 18 e 24 anos, negros, pobres, que, muitas 

vezes, estão fora do mercado de trabalho, não têm laços familiares fortes, e, além de serem 

analfabetos ou de baixa escolaridade, enfrentam outros inúmeros problemas sociais (NUNES, 

2009, p. 9). 

Há que se dizer que um Estado social e democrático de Direito, fundado, a partir da 

ideia de respeito ao princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana, conforme já 

fora explicitado antes, conquistado a duras batalhas, figura como elemento fundamental à 

proteção de todos os sujeitos componentes do contrato social, e o que determina “é a 
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subordinação às leis gerais e abstratas que disciplina as formas de seu exercício e, deve servir, 

no plano material, à garantia dos direitos fundamentais do cidadão” (FRANCO apud 

SANTOS, 2005, p. 50). 

Não há que se falar em Estado de Direito, onde não haja regulamentação dos atos de 

poder, pois levaria à discricionariedade de seu exercício, impossibilitando assim verificação 

de atuação com excesso de poder. Diante disso, como no Direito Penal está em voga um 

direito fundamental de liberdade, a definição de atuação eivada de legalidade impossibilita 

comandos arbitrários e castigos excessivos (SANTOS, 2005, p. 9). 

Com isso: 

 

Infere-se dessas lições que o jus puniendi do Estado Democrático de Direito não 

pode ser, e não é, um direito estatal de caráter arbitrário, sem freios nem limites. Ao 

contrário, esse jus puniendi contém limitações, explicitadas formalmente, algumas 

vezes, e, em outras, implicitamente, em decorrência do regime e dos princípios 

adotados pela Constituição Federal vigente (art. 5º, §2º) (SANTOS, 2005, p. 10). 

 

Vale dizer que o princípio da legalidade se apresenta ao longo da Constituição Federal, 

do Código Penal e de Processo Penal, exercendo inúmeras funções, que sob o prisma de 

garantia se desdobram quanto:  

a) a impossibilidade de retroatividade da lei penal – nullum crimen, nulla poena, sine 

praevia lege, que apresenta traços importantes sobre a impossibilidade de incriminação de 

ações delitivas sem que haja uma lei formal prévia, que a preestabeleça como criminosa, 

prevista assim na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXIX, e Código Penal artigo 

1º; 

b) a impossibilidade de criação de normas penais incriminadoras por outro mecanismo 

que não a lei – nullun crimen, nulla poena sine lege scripta e stricta, pois, pela previsão 

constitucional brasileira, compete somente a União legislar sobre direito penal e processual 

penal, conforme prevê o artigo 22, inciso I, não sendo eleita qualquer outra via para esta 

finalidade, podendo a lei formal e, somente ela, ser fonte criadora de crimes, sanções penais 

ou agravantes, sendo inconstitucional a utilização de qualquer outro ato normativo, costume 

ou analogia in malam partem. 

c) impossibilidade de incriminações indeterminadas – nullun crimen, nulla poena sine 

lege certa, respeitando o princípio da taxatividade e determinação na criação de tipos penais 

de modo suficientemente e adequado para a descrição do fato típico, não havendo a 

possibilidade de o legislador formular tipos penais vazios, indeterminados ou de duplo 

sentido. 
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Com isso, verifica-se de fronte que o princípio da legalidade já estabelece grande 

elemento limitador no momento da formulação de crimes e sanção penal no ordenamento 

jurídico brasileiro, e assim indiretamente já funciona também como um limitador a forma de 

execução penal destas sanções aplicadas. Além das previsões, quanto à criação do crime e da 

imposição da sanção penal, veem-se, na Constituição Federal, outros elementos limitadores 

que garantem a jurisdicionalidade e a execução penal, dispostos no artigo, incisos XLVIII, 

XLIX, L, além das previsões dispostas no texto da Lei de Execução Penal. 

Para além da legalidade como garantia, enxerga-se o princípio do devido processo 

legal, que tem por escopo orientar toda a apuração do fato criminoso em sede de processual, 

também deve ser seguido no momento de análise de qualquer sanção disciplinar aplicada ao 

longo da execução da pena, apresentando relevante importância, pois norteia a instauração do 

devido procedimento disciplinar, conforme preconiza os artigos 59 e 60 da Lei de Execução 

Penal, revelando sua extrema importância no processo de judicialização da execução da pena. 

Decorrência também do que já fora amparado pelo artigo 5º, inciso LIV, da 

Constituição Federal, que aduz que “ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal”. Na execução penal não é diferente, e o devido processo legal 

garante ao condenado a paridade de condições com os agentes estatais da persecução penal. 

Além de o devido processo legal ser observado durante o processo penal deverá vir 

acompanhado de outra gama de princípios no sistema brasileiro, que, por ser a Execução 

Penal um processo judicializado perante o juiz de execução penal, deverão ser observados, 

como o juiz natural, o contraditório, da ampla defesa, dentre outros (BADARÓ, 2017, p. 90). 

O princípio da humanidade faz referência ao condenado/internado ser sujeito de 

direitos e deveres, que devem ser respeitados, sem que haja qualquer tipo de ofensa a estes. 

Dito isso o princípio em Direito Penal sustenta que o Estado não pode determinar sanções que 

atinjam a dignidade da pessoa humana ou lesionem a constituição físico-psíquica dos 

condenados, tão menos executá-las pautadas nessas ofensas, não devendo agir de forma a 

constituir punições cruéis, tortuosas, desumanas ou degradantes. 

O artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, visa garantir a integridade física e 

moral do preso, deixando claro que, cabe ao Estado, obrigatoriamente como titular do ius 

puniendi, o dever de zelar pela integridade física e moral do preso, podendo ser 

responsabilizado civilmente por danos materiais e morais em caso de descumprimento. 

Carmen Silva de Moraes Barros (2001, p. 133) aduz: 
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Que o homem nunca deverá ser tratado como meio, mas somente como fim, como 

pessoa, o que quer significar que, independentemente da argumentação utilitarista 

que se siga, o valor da pessoa humana impõe uma limitação à qualidade e 

quantidade da pena. 

 

Estritamente ligada a esse princípio tem-se a dignidade humana como destaque no 

artigo 10 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, que estabelece: “toda 

pessoa privada da sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignidade 

inerente à pessoa humana”. Além disso, prevê, em seu parágrafo terceiro, que “O regime 

penitenciário consistirá num tratamento cujo objetivo principal seja a reforma e a reabilitação 

normal dos prisioneiros. Os delinquentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber 

tratamento condizente com sua idade e condição jurídica.” 

Dito isso, há que se verificar que do princípio da humanidade derivam-se outros 

importantíssimos princípios que formam o direcionamento primordial do direito de execução 

penal (PRADO et al, 2017, p. 70), não sendo permitido, em qualquer circunstância, ser 

retirada do preso a condição de pessoa humana, mesmo que, quando há o cometimento de um 

crime, este seja o anseio da população. 

Inserido também em sede de execução penal, tem-se o contraditório e a ampla defesa 

que trazem a garantia do exercício de tais princípios constitucionais no processo crime e 

também nos procedimentos administrativos, desenvolvidos dentro das unidades penais, 

conforme se preconiza o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Há que se dizer que o 

princípio do contraditório age, como diz Joaquim Canuto de Almeida, (apud BADARÓ, 

2017, p. 56) como “a ciência bilateral dos atos e termos processuais e a possibilidade de 

contrariá-los”, devendo ser oportunizado às partes conhecer o que passa durante o processo e 

poder assim apresentar uma reação à acusação, e a partir daí “as opiniões contrapostas dos 

litigantes ampliam os limites do conhecimento do juiz sobre os fatos relevantes para a decisão 

e diminuem a possibilidade de erro” (BADARÓ, 2017, p. 57). 

Não há dúvida que se cabe o reconhecimento da necessidade do princípio do 

contraditório em sede de execução penal, pois, sempre e em qualquer processo, 

independentemente de sua natureza, o juiz deve oportunizar às partes o direito de 

manifestação para que possa a partir daí, e de posse de elementos contrários quanto à causa, 

que podem influenciar no seu convencimento, decidir fundamentadamente. 

Para Nucci (2008, p. 76-78), o princípio do contraditório apresenta elementos e 

subsídios, que, após toda alegação feita em sede processual ou procedimental, deve ser 

respeitado à parte contrária o direito de manifestação, para que traga legitimidade e equilíbrio 
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“na relação estabelecida entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à liberdade e à 

manutenção do estado de inocência do acusado". E o da ampla defesa “ao réu é concedido o 

direito de se valer de amplos e extensos métodos para se defender da imputação feita pela 

acusação”. 

Há que se dizer que o direito de defesa cinge-se em dois: uma que trata de defesa 

técnica, feita por profissional habilitado para tal exercício, seja advogado ou defensor público, 

e a autodefesa, feita pelo próprio acusado que pressupõe um direito de presença e de 

audiência, em que é possibilitada a presença do acusado bem como a sua oitiva pela 

autoridade judicial (BADARÓ, 2017, p. 60-61). 

Em se falando de procedimento disciplinar dentro da unidade penitenciária, ele se 

deslinda em via administrativa regida também pelo princípio do contraditório e ampla defesa, 

porém o Supremo Tribunal Federal, a contrario sensu, ao apreciar a questão de ausência de 

defesa técnica, nos processos administrativos, editou a Súmula Vinculante nº 5, que diz “a 

falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a 

Constituição”, não se observando a necessidade de uma defesa técnica, e não apenas ampla 

em processos administrativos. 

Em que pese à falta de assistência jurídica em matéria penal no país, as unidades 

prisionais da federação, que visam legitimar julgamentos disciplinares, recebem, nestes 

procedimentos, a assistência de defensores públicos ou advogados públicos ou particulares em 

busca da efetiva defesa dos interesses dos presos (PRADO et al, 2017, p. 64). 

Quanto à jurisdicionalidade, histórica, a execução da pena no Brasil ficava nas mãos 

do Poder Executivo, não havendo que se falar em jurisdição, porém, com o advento da Lei nº 

7.210, de 1984, passou a ser garantido ao condenado que a atividade de que gravita sobre a 

execução penal é predominantemente jurisdicional, obstando, assim, excesso ou desvio de 

execução sem que houvesse manifestação de um juiz de execução. 

O artigo 2º da Lei dispõe sobre “A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça 

ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na 

conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal”. Porém não se ignora a possibilidade 

da aplicação também administrativa como se vê no que tange ao Conselho Penitenciário e o 

Departamento Penitenciário. Tal princípio visa garantir proteção ao condenado, podendo ser 

provocado por ele ou de ofício quando vir vergastado qualquer um de seus direitos. 

A igualdade, como princípio, também foi tratada de forma expressa no artigo 3º da Lei 

de Execução Penal, em seu parágrafo único. Tal princípio determina que nenhum condenado 

deverá sofrer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política, decorrente ainda de 
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ordens internacionais de cor, sexo, idade, idioma, opinião pública ou de outra índole, além 

disso o “princípio da igualdade assegura o direito de ser diferente dos demais, de não se 

submeter a tratamentos tendentes à modificação da personalidade” (BARROS, 2001, p. 132). 

Decorre do artigo 5º, caput, da Constituição Federal que já prevê que “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. Além do mais em seus incisos sequentes 

determina que: a) inciso XLI: “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais.” E b) inciso XLII: “a prática do racismo constitui crime inafiançável 

e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.” 

Na ordem internacional, o que se percebe na instituição deste princípio, mais 

especificamente, é a sua previsão nas Regras de Tóquio da Organização das Nações Unidas 

quanto a elaboração e medidas não privativas de liberdade (item 2.2), a Declaração Universal 

de Direitos Humanos (artigo 7º), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (artigo 

26), a Convenção Internacional Relativa à Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (art. 2º, §1º), o Pacto San José da Costa Rica (artigo 1), dentre outros, valendo lembrar 

ainda que tais formas de discriminação e preconceito “de cor, raça, etnia, religião, ou 

procedência nacional constitui crime, nos termos da Lei nº 7.716/89” (PRADO et al, 2017, p. 

82). 

Em que pese ao esforço do legislador em preservar a igualdade, nota-se que a 

população brasileira já enfrenta problemas no acesso a condições iguais em tutela de direitos, 

pois não há acesso, mesmo antes do cometimento dos crimes, a direitos sociais como 

educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, dentre outros, e, quando estão 

inseridos no sistema carcerário, acabam por não ter também acesso a tais direitos.  

Outro importante princípio que se vê na execução da pena, tange a sua 

individualização quanto às condições e características do condenado (artigo 5º, inciso XLVI, 

da Constituição Federal). A pena deve ser adequada à reprovação e prevenção do crime, 

dentre os critérios estabelecidos em lei, devendo o Estado se valer de sua evolução positiva 

para ir atenuando seu cumprimento de pena, sempre observando também a personalidade e 

proporcionalidade. 

A individualização se processa em três fases distintas: a) na fase legislativa em que o 

legislador fixa, para cada tipo penal, uma ou mais penas de acordo com o bem jurídico 

protegido e a gravidade da conduta do agente; b) na fase judicial em que o juiz em sede de 

sentença criminal fixa a pena dentro dos critérios orientadores, adequando a pena ao caso 
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concreto, inclusive fixando como se processará a execução; c) na fase executória, decorrente o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o processo também atravessará uma 

personificação que se amolde às qualidades do condenado. 

Cumpre destacar que Salo de Carvalho (2013, p. 262-263) entende que a fase 

executória à atividade jurisdicional se apresenta duas tarefas: uma primeira em que se leva em 

conta a quantidade e qualidade da pena, em que o juiz tem importante papel na efetivação de 

outros princípios pertinentes à execução; e, em um segundo momento, em que se tutela os 

condenados de eventuais ofensas a seus direitos durante o cumprimento de pena. 

Cita o autor que:  

 

Esta atribuição legal implica o exercício do papel de fiscalizador e de interventor, 

assegurando que o cumprimento da pena ocorra em estabelecimento de acordo com 

a natureza do delito, idade e sexo do apenado (art. 5º, XLVIII), de forma a respeitar 

sua integridade física e moral (art. 5º, XLIX). [...] Conclui-se, pois, que na 

atualidade a execução penal tornou-se “(...) matéria regida pelo princípio da 

legalidade e de competência da autoridade judiciária”, motivo pelo qual os excessos 

e desvios que infelizmente caracterizam a realidade carcerária nacional não podem 

ser naturalizados pelos órgãos competentes, sejam administrativos ou jurisdicionais 

(CARVALHO, 2013, p. 263). 

 

Vale citar que na fase executória, conforme já dito alhures, o artigo 5º, inciso XLVIII, 

da Constituição dispõe que “a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo 

com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado”. E complementa que às mulheres 

“serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período 

de amamentação” (inciso L). 

O artigo 82, da Lei de Execução Penal, em seu parágrafo 1°, trata da mulher e do 

maior de 60 (sessenta) anos que deverão ser recolhidos em estabelecimento próprio adequado 

a sua condição pessoal, e o artigo 83, parágrafo 2º, aduz que “Os estabelecimentos penais 

destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus 

filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.” 

Ressalta-se, nessa terceira fase, que, segundo Bruno (apud PRADO et al, 2017, p. 66)   

a pena “começa verdadeiramente a atuar sobre o delinquente, que se mostrou insensível à 

ameaça contida na cominação”. Há que se levar em consideração as características pessoais 

do preso, separá-lo por essas características, bem como oportunizar a ele meios para o seu 

retorno à sociedade, através do trabalho, educação, assistência médica, à saúde, social, dentre 

outras, como “forma de possibilitar o livre desenvolvimento da personalidade individual 

(BARROS, 2001, p. 133). 
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Vale lembrar, também, que, dentro de uma perspectiva de 

ressocialização/reintegração, a individualização da pena visa ampliar sua eficácia, não 

consistente somente em efetivar os aspectos retributivos e aflitivos da pena, mas focando 

também na harmônica reintegração social do condenado, pois é neste momento que se toma 

conhecimento das necessidades do condenado/internado, que podem ser atendidas no decurso 

da execução da pena. 

Por fim, o princípio de a publicidade objetiva preservar a pessoa do condenado da 

prática de qualquer ato que evidencie sensacionalismo, visando não expor o condenado a 

qualquer inconveniente decorrente da execução penal. O artigo 198 veda a publicidade desses 

atos que possam expor o condenado: 

 

Art. 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a 

divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos 

estabelecimentos, bem como exponha o preso à inconveniente notoriedade, durante 

o cumprimento da pena. 

 

Pela simples leitura desse artigo se conclui que a lei confere à autoridade o arbítrio 

para avaliar em torno da conveniência ou inconveniência da divulgação dos fatos que 

envolvam o preso no estabelecimento penal, resguardado o direito à imagem do preso, 

resguardando assim o seu direito de personalidade. 

Não sendo a intenção esgotar tais princípios, pois a doutrina ainda diverge sobre um 

número exato de princípios, a citação de Jason Albergaria, trazida em seu livro Das Penas e 

Da Execução Penal (ALBERGARIA, 1996, p. 103-104), apresenta um rol de Princípios do 

Direito Penitenciário, que, pela clareza das palavras, acredita ser pertinente a sua transcrição 

neste momento. Data vênia, embora simplistas as palavras, elas descrevem como se devem ser 

respeitados os presos durante a execução da pena: 

 

São princípios que informam a própria política criminal, na sua missão da tutela da 

pessoa humana do preso e proteção da convivência humana na comunidade. 

Mencionam-se, dentre outros, os seguintes: 

I – princípio da proteção dos direitos humanos dos presos e da paz pública; II – o da 

consideração do preso como membro da sociedade; III – da reeducação e reinserção 

social do preso, com especial ênfase na aprendizagem escolar, formação profissional 

e educação para o exercício da cidadania; ou aprendizagem do uso social da 

liberdade; IV – o da individualização da pena com os corolários da observação, 

classificação e programa de tratamento; V – o da participação ativa do sentenciado, 

no processo de ressocialização; VI – o da jurisdicionalização da execução; VII – o 

da formação profissional contínua do pessoal penitenciário; VIII – o da 

desinstitucionalização da execução, com a prática gradativa das medidas alternativas 

à prisão; IX – o da efetiva colaboração da comunidade no tratamento penitenciário; 

X – o da implementação da equipe interdisciplinar nos órgãos de semiliberdade e 

serviços de pós-cura. 
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Nota-se que não há que se falar em direito de execução penal se não forem respeitados 

os seus próprios objetos em consonância com os princípios citados. Ainda de acordo com o 

que se pretende ver efetivados como regulamentação, proteção e promoção de direitos 

fundamentais, vistos os princípios norteadores da Execução Penal, é clara e cristalina a 

preocupação do legislador em assegurar aos condenados tudo que a sentença penal 

condenatória ou absolutória imprópria expressamente irá retirar do seu cotidiano, qual seja, 

somente o seu direito à liberdade e outros a ele pertinentes, assegurando legalmente a 

preservação de outros direitos não atingidos pela Lei ou pela sentença criminal. 

Também há que se salientar que é obrigação do Estado oportunizar ao preso a sua 

reintegração/reinserção/ressocialização ao meio social, além de a sociedade assumir seu papel 

neste trajeto, o que não se vê sem a aplicação destes princípios, senão os índices de 

criminalidade, dentro e fora das unidades, não irão baixar, tão menos, os problemas sociais 

que influenciam no cometimento de delitos também não serão evitados. Assim há que se 

compreender que sem políticas criminais sérias e comprometidas com as pessoas estes 

problemas permanecerão. 

 

4.4 Individualização da Pena Através da Classificação dos Presos 

 

Como já dito, a individualização da pena na fase executória se mostra importante, 

pois, nesse momento, é que, efetivamente, o sujeito delinquente tem contato direito com as 

unidades prisionais, em que pese, haja a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória. Os presos terão sempre observadas suas características para a 

imposição dessa sanção. Serão classificados em presos provisórios (ainda sem condenação) e 

os definitivos ou condenados (com condenação, havendo ainda os internados (submetidos à 

medida de segurança). 

Quanto ao preso provisório, tem-se aquele que teve sua liberdade restringida 

cautelarmente por força de prisão em flagrante, prisão temporária ou preventiva, decorrente 

de pronúncia ou sentença condenatória recorrível, ou então ao preso condenado que ainda não 

houve o trânsito em julgado de sua sentença (AVENA, 2017, p. 11), é estendido todos os 

direitos e garantias outorgados, conforme preconiza o parágrafo único do art. 2º da LEP. 

Com a devida preocupação despendida aos presos provisórios tem-se que eles devem 

estar separados dos presos condenados, devido a sua situação transitória dentro dos presídios 

em que se encontram, sendo aos presos provisórios outorgados os mesmos direitos que aos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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presos condenados, quais sejam, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa, permissão de saída e todos os demais direitos expressos no artigo 41 da LEP.  

Verifica-se a importância da execução da pena provisoriamente, quando o delinquente 

é condenado, ou então sua sentença ainda não transitou em julgado. Neste caso já há uma 

pena prevista, tendo o apenado direito à progressão de regime, conforme preconizam as 

Súmulas 716 que diz: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória”, e 717 que aduz: “Não impede a progressão de regime de execução da 

pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão 

especial”, ambas do Supremo Tribunal Federal (PRADO et al, 2017, p. 76). 

Já o preso condenado é aquele que teve em seu desfavor uma sentença penal 

condenatória transitada em julgado e deverá executar a sua pena. Essa relação jurídico-

material reconhecida entre o Estado e o condenado, tem que seguir os ditames estabelecidos 

em lei, seguindo o princípio da legalidade, conforme dito anteriormente. 

Em que pese a importância do reconhecimento da possibilidade de execução 

provisória da pena, tratar-se-á agora sobre a classificação do preso condenado, atendendo aos 

critérios de individualização da pena previstos no artigo 5º a 9º da Lei de Execução Penal, nº 

7.210, de 1984, no tocante a sua execução. 

A individualização da pena se dá em três momentos distintos: primeiro quando o 

legislador estabelece a quantidade de pena flexibilizada entre um mínimo a e um máximo 

abstratamente previsto para o crime; em segundo momento, o julgador fixa a pena de acordo 

com critérios estabelecidos na legislação, enquanto na fase de execução penal o juiz de 

execução irá adaptar a pena “aplicada na sentença à pessoa do condenado, concedendo-lhe ou 

negando-lhe benefícios como progressão de regime, livramento condicional, a remição etc.” 

(AVENA, 2017, p. 23). 

 Na fase de execução penal é que o juiz deverá adequar as condições legais e 

particulares do condenado, conforme prevê o artigo 5º, da Lei de Execução Penal, que “os 

condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a 

individualização da execução penal” para um melhor aproveitamento da aplicação da pena de 

acordo com as suas finalidades. 

A doutrina atual assevera a importância da individualização na fase de execução sob o 

preceito de que cada um reage de forma diferente às terapias penais a que são submetidos, 

verificando que fatores familiares, sociais, econômicos, grau de instrução, possibilidade e/ou 

capacitação para ao trabalho são fatores importantes nesse processo de reintegração social. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=716.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=717.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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Objetivando uma melhor classificação dos presos quanto as suas características 

pessoais, respeitadas as suas diferenças, a tarefa de examinar os presos compete à Comissão 

Técnica de Classificação, que irá examinar individualmente, seja preso provisório, condenado 

ou internado, traçando os objetivos que melhores se amoldam à execução da sua pena, e os 

separando de acordo com a natureza do crime praticado, seu grau de periculosidade, grau de 

escolaridade, sua idade, dentre outros elementos, para que também possam se evitar 

problemas entre condenados de diferentes níveis (MESQUITA JUNIOR, 2014, p. 163). 

A Lei de Execução Penal para este fim estabeleceu dois exames que se 

complementam, e são necessários a individualização para a execução da pena. A lei prevê um 

exame de personalidade e o exame criminológico, ambos realizados pela Comissão Técnica 

de Classificação que será “presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes 

de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de 

condenado à pena privativa de liberdade,” conforme prevê o artigo 7º. 

Com a formação da Comissão, esta será responsável pelo Exame de personalidade: 

que consiste na “realização de um exame biológico, um psicológico, um psiquiátrico e um 

social” (PRADO et al, 2017, p. 86), podendo inclusive entrevistar pessoas, requisitar 

informações sobre o condenado ou realizar diligências e exames necessários à formação de 

um laudo de personalidade do condenado. 

O item nº 26 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal aduz que: 

 

A classificação dos condenados é requisito fundamental para demarcar o início da 

execução científica das penas privativas da liberdade e da medida de segurança 

detentiva. Além de constituir a efetivação de antiga norma geral do regime 

penitenciário, a classificação é desdobramento lógico do princípio da personalidade 

da pena, inserido entre os direitos e garantias constitucionais. A exigência dogmática 

da proporcionalidade da pena está igualmente atendida no processo de classificação, 

de modo que a cada sentenciado, conhecida a sua personalidade e analisado o fato 

cometido, corresponda o tratamento penitenciário adequado. 

 

Elemento básico para melhor efetivação das finalidades da pena e sua execução passa 

por elaboração dos exames de personalidade pelas Comissões Técnicas de Classificação, o 

que infelizmente não tem ocorrido nas unidades prisionais brasileiras, pois atualmente o 

quadro de funcionários é insuficiente para a realização desses exames, faltando aos presos tal 

atendimento. 

Juntamente com o exame de personalidade e a análise de antecedentes dos presos, o 

artigo 8º da Lei de Execução Penal estabelece que os condenados que cumprem pena em 

regime fechado sejam submetidos ao exame criminológico para que possam, a partir daí, fazer 
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a devida classificação do condenado e adequação do seu programa individualizado à 

ressocialização, também sendo facultado ao preso que inicie o cumprimento de sua pena em 

regime semiaberto a sua realização. 

A principal diferença do exame de personalidade e o exame criminológico é que o 

primeiro preocupa-se com as circunstâncias do agente divorciado do crime em questão, 

analisando elementos de personalidade, antecedentes, aspectos sociais e familiares, enquanto 

o segundo relaciona os exames de personalidade ligados ao fato delituoso, realizando um 

diagnóstico criminológico para que se tenha uma “prognose positiva ou negativa da 

reeducação penal” (PRADO et al, 2017, p. 88) e, além disso, “analisando questões de ordem 

psicológica e psiquiátrica do condenado, visando revelar elementos como maturidades, 

frustrações, vínculos afetivos, grau de agressividade e periculosidade e, a partir daí, 

prognosticar a potencialidade de novas práticas criminosas" (AVENA, 2017, p. 28). 

Em que pese à reconhecida importância da realização do exame criminológico, este 

não é mais obrigatório para instruir pedidos de progressão de regime e outros benefícios 

legais, sendo que a Lei nº 10.792, de 2003, suprimiu tal exigência do artigo 112 da Lei de 

Execução Penal, no entanto tal supressão não impede o juiz de, quando entender necessário, 

requisitar sua realização. 

Tanto que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestaram acerca da não obrigatoriedade do exame criminológico, e algumas 

peculiaridades quanto a sua utilização na edição da Súmula Vinculante nº 26, pelo Supremo 

que estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime 

hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da 

Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não 

os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo 

fundamentado, a realização de exame criminológico”, bem como a Súmula 439 do Superior 

Tribunal de Justiça no tocante à admissibilidade do “exame criminológico pelas 

peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. 

Não há dúvidas de que a individualização à pena feita através dos exames de 

personalidade e criminológico, juntamente com a análise dos antecedentes criminais do 

condenado, bem como a verificação de seus laços anteriores quanto à família, sociedade, 

religião, capacidade ou potencialidade laborativa e outros aspectos pessoais são de extrema 

importância para a adoção pelo órgão de execução de um plano mais adequado a execução da 

sanção penal imposta a ele.  
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É de se reconhecer que o crime não foi evitado, devendo agora os riscos de reiteração 

delitiva ser diminuídos ou até excluídos. Assim, nesta fase de individualização da pena, 

quanto mais acertada a atuação do Estado na custódia, no atendimento ao preso, na 

preservação de seus direitos e em seu tratamento visando à reintegração social dele, melhor 

será o seu retorno à sociedade, diminuindo índices de reincidência, e, consequentemente, os 

índices de violência. 

 

4.5 Assistência ao Preso Condenado e ao Internado 

 

Entre todas as finalidades de aplicação da sanção penal, seja pena ou medida de 

segurança, primordialmente tem que se levar em conta a sua reintegração social, 

possibilitando um melhor retorno do indivíduo à sociedade. Com isso, através da execução 

penal o Estado, titular do ius puniendi toma para si a responsabilidade de tutela para os 

destinatários da sanção penal. 

Surge aí a obrigação de fornecer aos presos (provisórios e condenados) e aos 

internados (submetidos a medida de segurança) elementos mínimos para suas necessidades, 

tais como alimentação, vestuário, acomodação, ensino, profissionalização, acesso à saúde, 

assessoria jurídica, assistência religiosa, dentre outras. 

Como o objetivo principal da Execução Penal é o de promover a 

reintegração/reeducação/ressocialização do condenado, visando evitar a reincidência, para que 

este retorne melhor a sociedade, Henny Goulart (apud PRADO et al, 2017, 114) assevera que: 

 

É preciso levar em conta as características do indivíduo, suas aptidões e o ambiente 

em que terá que viver, procurando-se realizar a reeducação por meio de uma série de 

tratamentos compatíveis com a limitação da liberdade pessoal e com o respeito à 

personalidade humana, de forma a tornar o indivíduo capaz de adequar-se ao 

mínimo ético jurídico-social. 

 

A partir disso e visando adequar tais premissas de compatibilidade de tratamento ao 

indivíduo submetido a uma sanção penal, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 10, 

determinou que “A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.” 

Compete ao Estado a tutela do preso e a cooperação da sociedade é de fundamental 

importância para este processo de ressocialização, devendo ser dividida a responsabilidade 

com as ONG´s, associações, instituições de ensino, empresas públicas ou privadas e 

principalmente do contato familiar que colabora e muito com este processo de ressocialização. 
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As formas de assistências previstas na Lei de Execução Penal estão dispostas no artigo 

11, sendo as seguintes, conforme os incisos: I - material; II - à saúde; III - jurídica; IV - 

educacional; V – social, e; VI – religiosa. A partir daí, cumpre necessário analisá-las para que 

se compreenda o grau de deveres do Estado para com os presos provisórios, condenados, 

internados ou egressos. 

No que tange à assistência material, o artigo 11, inciso I, e artigos 12 e 13 da Lei 

tratam que deve o Estado proporcionar aos presos ou internados o fornecimento de 

alimentação, vestuário e instalações higiênicas, sendo possibilitado ainda pela administração 

da unidade local destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos por ele. 

Vale aqui se adiantar, dizendo sobre penitenciárias o que se entende por instalações 

higiênicas e salubres. O artigo 88, incisos I e II, assevera que os presos dever ser alojados em 

cela individual que contará dormitório, aparelho sanitário e lavatório, além de ter condições 

salubres pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico 

adequado à existência humana e área mínima de 6m², o que infelizmente não é observado nas 

unidades penitenciárias nacionais, conforme já foram relatados em inúmeros levantamentos 

quanto à realidade carcerária no tocante aos quadros de superlotação. 

O que se tem hoje, no entanto, vai diretamente à contramão deste entendimento. Em 

alguns casos, o número de presos por cela ultrapassa 20, 30, 40, e em outros casos a 

contabilidade é impossível, tanto quanto à possibilidade de amontoação de presos for capaz de 

ser produzida, assim o será. 

Quanto à assistência à saúde, assim como todas as pessoas da população, o preso ou 

internado também terá direito a atendimento médico. E o estabelecimento penal deverá contar 

com equipe médica para tratamento preventivo e curativo composta por médicos, 

farmacêuticos e dentistas, conforme prevê o artigo 14, da Lei de Execução Penal. 

Caso o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prestar essa assistência, ela 

poderá ser prestada em outro local, mediante autorização do diretor do presídio, sendo ainda 

assegurado acompanhamento médico à mulher, pré-natal e pós-parto e atendimento extensivo 

ao filho recém-nascido. É garantido também ao internado, caso a unidade não atenda às suas 

necessidades, a contratação de médico de sua confiança para orientar e acompanhar seu 

tratamento, previsão expressa no artigo 43, da Lei de Execução Penal. 

Por questões obvias de segurança e de celeridade é que os estabelecimentos penais têm 

que ser equipados com locais apropriados para estes atendimentos médicos, farmacêuticos e 

odontológicos, evitando a demora no atendimento dos presos/internados. Mas, pela 

insuficiência destes atendimentos, os Tribunais Superiores têm decidido que, em caso de 
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insuficiência por parte do Estado em prestar tais atendimentos, o preso deverá ser submetido à 

prisão domiciliar até reestabelecer sua condição clínica. 

Cabe ao estado colaborar na preservação e desenvolvimento da assistência à saúde, 

pois “garantir o bem estar físico e mental do recluso, é parte integrante da perspectiva 

reintegradora da pena, rompendo assim com a realidade que se apresenta no sentido de que as 

prisões degeneram física e mentalmente a pessoa que por ela passa” (PRADO et al, 2017, p. 

120). 

A terceira previsão assistencialista da lei é pertinente à área jurídica, tendo em vista o 

caráter jurisdicional da execução de pena, o acompanhamento de tais processos de execução, 

é necessário o acompanhamento de advogado, e a assistência jurídica é destinada aos presos e 

internados hipossuficientes, respeitando os princípios do devido processo legal, ampla defesa 

e contraditório. 

A Defensoria Pública, com a promulgação da Lei nº 12.313, de 2010, figura como 

órgão de execução penal dentro das unidades prisionais, e em todos os estabelecimentos 

penais deverá haver local apropriado e destinado para o atendimento do defensor ao preso ou 

internado. E fora dos estabelecimentos os Núcleos Especializados da Defensoria Pública 

prestarão assistência jurídica gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus 

familiares hipossuficientes. 

O direito à assistência jurídica deve à execução penal principalmente no que tange aos 

requerimentos diversos possíveis, pertinentes à detração de pena e remição de pena, 

progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, incidentes de execução, 

unificação de pena, suspensão condicional da pena, dentre outros. 

A assessoria jurídica, assim como as outras espécies de assessoria, desempenha papel 

fundamental no sistema prisional, pois, quando o preso ou internado vê a perspectiva de 

cumprimento de pena e progressão a regime menos rigoroso ou sua liberação, sua 

autodisciplina colabora com o andamento tranquilo no interior das unidades prisionais. 

A assistência educacional, prevista no artigo 17 da Lei de Execução Penal, visa ao 

desenvolvimento educacional dentro da unidade, e tem em seu cerne a mesma importância 

que fora das paredes do cárcere. A educação como direito de todos e dever do Estado não 

exclui a população carcerária e se traduz em papel fundamental no processo de reintegração 

social do preso ou egresso.  

Vale dizer que o ensino fundamental é obrigatório dentro das unidades, além disso, 

conforme incluído pela Lei nº 13.163, de 2015, “O ensino médio, regular ou supletivo, com 
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formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em 

obediência ao preceito constitucional de sua universalização”. 

Renato Marcão detalha a importância do estudo nas unidades e diz que “a assistência 

educacional tem por escopo proporcionar ao executado melhores condições de readaptação 

social preparando-o para o retorno à vida em liberdade de maneira mais ajustada, conhecendo 

ou aprimorando certos valores de interesse comum” (MARCÃO, 2011, p. 58). 

Além do estudo propriamente dito, a interação entre preso-preso e preso-professor cria 

laços e perspectivas aos reclusos, gerando a princípio desenvolvimento das relações 

interpessoais, “disciplina, senso hierárquico, a pontualidade, a percepção evolutiva” (PRADO 

et al, 2017, p. 124) e ainda aperfeiçoamentos técnicos que poderão ajudá-lo no retorno ao 

convívio social, ou seja, a assistência educacional apresentará seus benefícios intramuros e 

extramuros. 

A Lei de Execução Penal ainda prevê em seu texto a possibilidade de remição penal 

pelo estudo na proporção de um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar de 

ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação pessoal, desde 

que divididos no mínimo em três dias, estabelecendo também um incentivo ao exercício da 

atividade educacional nas prisões. 

A perspectiva que se tem quando da aplicação de uma sanção penal é a aplicação da 

pena proporcionalmente ao crime cometido, permeado pela exigência de prevenção geral e 

especial, como já dito, anteriormente, é parte da prevenção especial a reintegração do preso e 

do internado, de maneira que a assistência social faça o approach entre o interior dos 

estabelecimentos penais e a sociedade, amparando os presos e preparando-os ao retorno à 

liberdade. 

O artigo 23 da Lei de Execução Penal elenca as seguintes funções realizadas pelo 

servidor responsável pela assistência social: 

 

 

I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; 

II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as 

dificuldades enfrentadas pelo assistido; 

III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; 

IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 

V - promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do 

liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; 

VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e 

do seguro por acidente no trabalho; 

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da 

vítima. 
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Pelo exposto no artigo, nota-se a importância do assistente social dentro da prisão.  Os 

trabalhos desenvolvidos por eles são capazes de alcançar a transformação que pode ser feita 

na vida do condenado extramuros, tornando melhor o convívio entre os presos e internados, 

promovendo requerimento de benefícios previdenciários e amparando, em todo momento, 

tanto os presos quanto suas famílias. 

Em que pese às inúmeras críticas traçadas, as teorias dos fins da pena quanto à visão 

da aplicação da sanção de ligação do direito ladeada a moral. A assessoria religiosa é prevista 

na Lei de Execução Penal no artigo 24, sendo permitida aos presos a prática da atividade 

religiosa dentro das unidades, seja ela qual for a sua ideologia religiosa, inclusive conforme 

prevê o artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal, “VI - é inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, 

na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias”. 

A fé pode atuar como norte ao condenado, e a espiritualidade ajuda a reinserir valores 

na vida do preso e do internado além de contribuir também na minimização dos efeitos que o 

cárcere gera na mente deles, criando esperança na vida lá fora, sendo inegável que “A 

religião, sem dúvidas, exerce uma forte persuasão sobre o fiel, e não pode ser negada ao 

crente” (BRITO, 2013, p. 104). 

Com isso a liberdade de culto dos presos e internados possibilita a realização de 

cultos, reuniões, missas dentro dos estabelecimentos penais, havendo locais próprios para sua 

realização, além de utilização de livros de instrução religiosa dentro das unidades. Como 

citada alhures, a assistência é voltada ao preso provisório ou condenado, ao internado, e 

também ao egresso, que é assim considerado pela Lei de Execução Penal no artigo 26, como: 

I) o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento; II) o 

liberado condicional, durante o período de prova”  

A previsão de assistências aos presos, descrita ao longo da Lei de Execução Penal, 

como dever dirigido ao Estado quanto à imposição da sanção penal com vistas à reintegração 

social do apenado, é observada, após a sua efetiva aplicação. Seria ilógico que não houvesse 

ainda uma tarefa ao Estado na tutela do indivíduo preso ou internado quando alcançasse a 

liberdade. Sendo assim não se pode deixar a mercê da própria sorte e sem assistência o 

apenado que tenha sido liberado da execução da sua sanção, ou que vá executá-la fora do 

cárcere, sob pena de restar infrutífero todo o trabalho desenvolvido ao longo da execução da 

pena, devendo o Estado ainda prover amparo necessário ao egresso em complemento ao que 

fora feito dentro da unidade (NUNES, 2009, p. 44). 
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A assistência ao egresso reside no intuito de orientação e apoio para reintegrá-lo à vida 

em liberdade, além de concessão de alojamento e alimentação pelo prazo de 2 (dois) meses, 

podendo este prazo ser prorrogado uma vez, mediante comprovação de declaração assinada 

pela assistência social, e o empenho do egresso enquanto estiver procurando trabalho, o que 

viabilizaria um melhor suporte a ele nesse processo de retorno à sociedade. 

Em que pese às dificuldades estruturais do Estado, uma boa assistência ajuda e muito 

no retorno do egresso ao convívio social, inclusive deve ser parte deste processo também os 

membros da sociedade, objetivando viabilizar essas assistências, o que oportuniza ao egresso 

uma forma de readaptação ao convívio social. Entretanto, infelizmente, não parece que a 

sociedade tem interesse em desempenhar tal papel. 

Vê-se que, atualmente, os anseios sociais são outros, a opinião pública é sempre em 

busca de mais e mais duras formas de punição, contrárias ao assistencialismo ao preso, 

negando assim toda e qualquer forma de contribuição a ele quando retornar à liberdade, 

negando também a sua condição de pessoa humana e todos os direitos inerentes a essa 

condição. 

Não há dúvidas de que todas as assistências são necessárias à correta e indelével 

execução da pena, pois, quando o Estado executa o seu direito de punir, deve prover os meios 

que são delegados por lei aos que estão sob sua custódia, o que não se aplica in totum na vida 

prática, porém tais críticas serão tecidas em momento oportuno dentro deste trabalho. 

 

4.6 Trabalho e o Estudo Prisional e a Remição de Pena 

 

Como as assistências previstas na Lei de Execução Penal, o trabalho em sede de 

execução figura como um direito/dever ao condenado, sendo previsto no artigo 28 da referida 

lei que “o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá 

finalidade educativa e produtiva”. Deve ser o trabalho obrigatório ao apenado ou internado, 

devendo o próprio Estado disponibilizar a oportunidade dos presos exercerem atividade 

laboral e educacional dentro das unidades, sendo ainda passíveis de remição de pena. 

Afirma Alfresso Issa Ássaly (apud MARCÃO, 2011, p. 62) que “o trabalho 

presidiário, consagrado em todas as legislações hodiernas, constitui uma das pedras 

fundamentais dos sistemas penitenciários vigentes e um dos elementos básicos da política 

criminal.”, sendo considerado tanto um direito, previsto no artigo 41, inciso II, quanto um 

dever insculpido no artigo 39, inciso V, da referida lei, podendo este ser realizado dentro e 
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fora dos estabelecimentos prisionais, colaborando com a preparação do preso para o seu 

retorno à sociedade, estampando dupla finalidade: educativa e produtiva. 

O trabalho é inerente à personalidade da pessoa humana, e o preso deve desempenhar 

suas habilidades e aptidões profissionais dentro das unidades, não sofrendo prejuízo com a 

sua restrição de liberdade, Jason Albergaria entende que “as atividades do trabalho se 

consideram como atividades formativas, ou ramo da pedagogia emendativa. Pelo trabalho o 

homem se auto-realiza e leva a contribuição de seu trabalho ao bem comum.” 

(ALBERGARIA, 1996, p. 112). 

O trabalho deve ser desempenhado de acordo com as aptidões e habilidades do 

apenado, mesmo aqueles presos que não tenham qualquer habilidade especial, ao ingressarem 

no sistema penitenciário deverão ser beneficiados pelo trabalho, e também capacitados para o 

exercício de outra atividade laborativa, o que infelizmente é obstaculizado pela falta de 

estrutura das unidades para a oferta de trabalho (PRADO et al, 2017, p. 132). 

A finalidade de submeter o condenado ao trabalho não é de agravar sua pena, pois 

contrariaria a previsão constitucional do artigo 5º, inciso XLVII, alínea ‘c’, que trata sobre a 

vedação a trabalhos forçados, e sim tem como fito respeitar sua dignidade humana amparada 

pela sua capacidade de exercê-la, além de também atender a um viés educativo e produtivo 

residente no cumprimento de uma função social no que concerne à aplicação da reprimenda, 

além de prepará-lo para o retorno ao convívio social.  

O trabalho do preso, conforme previsão legal, será sempre remunerado, não podendo 

tal remuneração ser inferior a ¾ (três quartos) do salário mínimo, devendo parte da 

remuneração atender à indenização dos danos causados pelo delito, desde que seja 

determinado pelo juiz e não reparado de outra forma, atendendo ainda as necessidades da 

família do apenado, e a pequenas despesas pessoais que possam ocorrer durante a sua prisão, 

servindo também para o ressarcimento de despesas do Estado com a manutenção da custódia 

do condenado. 

Após a destinação de parte desses valores a estas finalidades supracitadas, o restante 

corresponderá ao que se chama de pecúlio, valor este que será depositado em conta poupança 

a que terá acesso o preso quando for liberto, prevendo ainda a legislação que os presos que 

desempenharem atividades laborativas, dentro dos estabelecimentos penais, não estarão 

sujeito às normativas da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho (artigo, 28, §2º, da Lei de 

Execução Penal). 

O trabalho prisional poderá ser exercido no ambiente interno ou externo. O trabalho 

interno corresponde às atividades laborativas executadas dentro dos estabelecimentos 
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prisionais, sendo que “O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na 

medida de suas aptidões e capacidade” previsão vista no artigo 31 da Lei de Execução Penal. 

O artigo 32 da Lei de Execução Penal estabelece que “na atribuição do trabalho 

deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do 

preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.” valendo-se disso para que a 

reintegração do condenado se dê de forma mais tranquila quando do seu retorno à sociedade.  

Algumas situações limítrofes são previstas em lei, que figuram também como 

individualização da oportunidade de trabalho de acordo com as condições pessoais dos 

apenados e: 

 

§ 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão 

econômica, salvo nas regiões de turismo. 

§ 2º Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solicitar ocupação adequada à sua 

idade. 

§ 3º Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao 

seu estado. 

 

Como a falta de estrutura estatal para a formação de canteiros de trabalho, é possível 

ao Estado buscar convênios com entidades privadas para o desenvolvimento de projetos com 

o objetivo de formação profissional dos presos, além de abertura de canteiros de obras de 

trabalho dentro dos estabelecimentos penais, visando suprir suas necessidades quanto à 

estruturação de atividades laborativas e oportunização de cursos dentro dos estabelecimentos 

prisionais, podendo tais empresas promover e supervisionar a produção e comercialização dos 

produtos oriundos do trabalho dos presos, retribuindo-lhes de acordo com sua produção. 

A jornada de trabalho, realizada no interior das unidades, apresenta duração prevista 

na legislação, não podendo ser inferior a 6 (seis) horas e nem superior a 8 (oito) horas diárias, 

sendo-lhe respeitado o descanso aos domingos e feriados.  No entanto, poderão ser previstas 

atividades laborativas em horários especiais, desde que para os serviços de conservação e 

manutenção do estabelecimento penal. 

Já o trabalho externo consiste em toda atividade realizada fora das dependências dos 

estabelecimentos prisionais, sendo admissível o seu exercício também para os presos em 

regime fechado, podendo ser desempenhada sua atividade somente em serviço ou obras 

públicas realizadas por órgãos da Administração direta ou indireta, ou entidades privadas, 

desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, conforme aduz o artigo 

36 da Lei de Execução Penal, devendo também respeitar algumas diretivas no tocante ao: 
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§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de 

empregados na obra. 

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a 

remuneração desse trabalho. 

§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso 

do preso. 

 

Para que o apenado ou internado desempenhe tal atividade laborativa, há de preencher 

alguns requisitos, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo que, para o trabalho externo, 

objetivamente deverá cumprir no mínimo 1/6 (um sexto) da pena, e ainda, como requisito de 

ordem subjetiva, dependerá ainda de adaptação à disciplina e responsabilidade, durante o 

cumprimento de sua pena. 

Tanto para a atividade interna quanto externa, deve-se oportunizar um trabalho 

condizente com as perspectivas do preso quando estava em liberdade, de maneira que, com o 

passar do tempo, poderá o preso estar mais preparado ao retorno à sociedade, tanto 

fisicamente, quanto psicologicamente, internalizado quanto ao respeito à hierarquia, senso de 

disciplina, e o relacionamento com outras pessoas, além de outros aspectos morais e sociais 

importantes a sua reintegração. 

A Lei de Execução Penal também prevê em seus artigos 126 a 130, o instituto 

Remição de Pena, que trata de benefício concedido ao preso que trabalhe ou estude em regime 

fechado ou semiaberto, durante a execução da sua sanção, ainda que segregado 

provisoriamente. 

Pode-se dizer que atualmente são previstas duas espécies de remição de pena, sendo 

uma terceira via observada pela falta de oferta do Estado às atividades laborativas e 

educacionais. Primeira delas é aquela descrita no texto legal, chamada de remição pelo 

estudo, incluído na Lei pela Lei 12.433, de 2011, no inciso I do artigo 126 da Lei de Execução 

Penal; a segunda, chamada remição pelo trabalho, inciso II e, por fim, tomando por base a 

atual situação do sistema penitenciário brasileiro, bem como o direito que o preso tem ao 

trabalho, tem-se a remição ficta (MARANHÃO, 2010, p. 75). Esta última é rechaçada pelos 

tribunais, mas se amolda ao atual cenário dos estabelecimentos prisionais e a falta de vagas 

tanto para o trabalho quanto para o estudo. O preso que estiver apto para o trabalho/estudo e 

encontrar obstáculos de acesso a esses direitos poderá ver remida a sua pena, não podendo ele 

suportar esse ônus imposto pela inércia do Estado. 

A contagem para a remição pelo trabalho se vale na proporção de, cada três dias 

trabalhados, terá o preso direito de ver remida  sua pena um dia, entretanto a análise de 

fundamental importância da remição de pena, seja pelo trabalho ou pelo estudo, está na 
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análise aritmética da proporção de dias que serão reduzidos da pena do preso e da função 

social de reinserção do apenado à sociedade. 

A remição pelo estudo, como citado alhures, se dá na proporção de um dia de pena 

para cada doze horas de estudo divididas em no mínimo três dias, enquanto a remição ficta a 

cada três dias que o preso estiver apto para desempenhar atividades laborativas e educativas, e 

não o faz por falta de estrutura do Estado, poderia ver um dia remido de sua pena. 

Resta claro que, quando o preso participa das atividades laborativas e educacionais, 

busca um aperfeiçoamento e se prepara para servir à sociedade. O trabalho serve para inserir 

valores ou buscar valores morais e sociais até então perdidos no condenado, como cita 

Albergaria (1996, p.112): 

 

[...] já se observou que o trabalho penal, segundo os critérios criminológicos, pode 

transformar o preso de objeto passivo, que recebe a atividade laboral, em sujeito 

ativo, que participa criativamente do trabalho, além de ser o “trabalho instrumento 

de auto-realização e aperfeiçoamento do condenado, a saber: instrumento de 

humanização e libertação.  

 

Não há dúvidas de que tais direitos, previstos na Lei de Execução Penal quanto às 

assistências e ao trabalho prisional, vão na mesma mão das finalidades da pena quanto à 

expectativa de prevenção especial positiva e visam a melhor reintegração do preso ao 

convívio social, devendo claramente ser observadas pelo Estado quanto da execução da 

reprimenda corporal imposta. 

Além dessas observações quanto à execução penal, faz-se necessário também abordar 

os deveres e direitos dos presos previstos pela lei, para que se possam traçar os reais objetivos 

da execução penal, bem como os limites de atuação do Estado. 

 

4.7 Deveres e Direitos dos Presos 

 

Com o advento da Lei de Execução Penal uma série de direitos foi prevista aos presos 

em complemento à que já era prevista na Constituição Federal de 1988, sedimentando assim 

ao preso condição de sujeito destinatário de direitos, condenado ou provisório, e ao internado, 

representando verdadeiramente “uma conquista dos encarcerados e da própria dignidade 

humana” (NUNES, 2009, p. 51). 

Não são apenas direitos previstos, pois, no decorrer da execução da pena, existem 

direitos e também deveres que devem ser observados pelo condenado perante a 

Administração e o Estado. Como previsto já como objetivo da Lei de Execução Penal, tal 
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execução deve observar os ditames previstos em sentença, o disposto em lei, e o condenado 

tem o dever de se submeter ao sofrimento da pena, não devendo esta ir além de restrições e 

limitações excessivas ou diversas das já estabelecidas. 

Pautado em uma sociedade em que compete a todos os indivíduos a observância aos 

seus direitos e também o de submeter-se aos seus deveres, nas unidades prisionais não haveria 

de ser diferente. No momento em que o Estado executa uma sanção imposta pela sentença 

penal há um verdadeiro vínculo por parte dele com o condenado de observância de deveres, 

de adequação da execução das penas às normas e de garantia de direitos previstos em leis e 

regulamentos normativos neste sentido. 

Os artigos 38 e 39 da Lei de Execução Penal elencam quais são os deveres do 

condenado, sendo eles: I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; II - 

obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; III - 

urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; IV - conduta oposta aos 

movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina; V - 

execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; VI - submissão à sanção disciplinar 

imposta; VII - indenização à vítima ou aos seus sucessores; VIII - indenização ao Estado, 

quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto 

proporcional da remuneração do trabalho; IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 

X - conservação dos objetos de uso pessoal. 

Todos os condenados, ao iniciarem a execução da pena ou a prisão, deverão ser 

cientificados das normas disciplinares, receber informação escrita sobre o regime de 

cumprimento de pena e as regras a que estão submetidos, devendo os analfabetos serem 

informados verbalmente. Em que pese não haver menção da observância das normas 

disciplinares pelos presos provisórios, estes também devem receber tais informações sobre os 

deveres e obrigações ao ingressarem no sistema carcerário, recebendo o regimento interno do 

estabelecimento sobre as regras de conduta, direitos, deveres e orientação de como usá-los, 

bem como deve haver na biblioteca exemplares da Lei de Execução Penal e das normas 

regulamentares do estabelecimento, como, por exemplo, o Estatuto Penitenciário do Estado. 

Tais regras disciplinares são explicitas, devendo ser respeitadas tanto quanto à conduta 

do preso por si só, respeito às ordens dos funcionários, submissão às sanções disciplinares, 

zelando pelas relações entre os envolvidos na execução da pena. Da inobservância destes 

deveres por parte do condenado, poderão surgir procedimentos administrativos disciplinares, 

passíveis, após a apreciação do Conselho Disciplinar, de acarretar ao preso sanções 

disciplinares conforme prevê o artigo 50 da Lei (PRADO et al, 2017, p. 91). 
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Os deveres dos presos no decorrer do cumprimento da sanção penal servem como 

elementos de reintegração social, visando à manutenção da disciplina como instrumento de 

inserção de valores sociais, morais e utilizados ainda como instrumento para apreciação do 

mérito do condenado, demonstrando assim o seu merecimento de retorno ao convívio social. 

No tocante aos direitos dos presos, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, traz um 

extenso rol de direitos do preso, em que são garantidos direitos civis, sociais, trabalhistas, 

bem como os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, dentre outros. Tal rol é apenas 

exemplificativo, pois não esgota a observância dos direitos da pessoa presa, sendo que “a 

interpretação que se deve buscar é a mais ampla, no sentido de que tudo aquilo que não 

constitui restrição legal, decorrente da particular condição do encarcerado, permanece como 

direito seu.” (MARCÃO, 2011, p. 68). 

Corolário da previsão constitucional, a Lei de Execução Penal, no seu artigo 40, trata 

do respeito à integridade física e moral dos condenados e provisórios, devendo todas as 

autoridades respeitá-los, e em complemento são observados no artigo 41 os seguintes direitos: 

I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - 

Previdência Social; IV - constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do 

tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, 

intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da 

pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - 

proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o 

advogado; X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da 

individualização da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - 

representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o 

mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de 

informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI – atestado de pena a 

cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária 

competente (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003). 

Os direitos, previstos nos I ao VII do artigo 41, tratam sobre as condições de 

alimentação e vestuário do preso, bem como sua atribuição de trabalho, remuneração, 

previdência, rendimentos e distribuição do trabalho além da atividade que ele poderá 

desenvolver dentro da unidade. Sempre de acordo com as suas aptidões, e compatíveis com a 

execução da sua pena, não havendo dúvidas sobre a responsabilidade do Estado que segrega o 

sujeito de lhe prover alimentação necessária, qualitativa e quantitativamente a sua 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.713.htm#art1
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subsistência (AVENA, 2017, p. 69-70), bem como uniforme que facilite na sua identificação, 

além de condições de trabalho, conforme já foram explicitadas anteriormente.  

Conforme já foi citado também é direito do preso, conforme inciso VII, assistência 

material, social, jurídica, educacional, social e religiosa, consistente no fornecimento de 

alimentação, vestuário, instalações higiênicas, tratamento médico, defesa por meio de 

advogado, quando pela insuficiência econômica do preso não lhe for possível contratar um, 

atividades educacionais e ou profissionalizantes, assistência social que facilite o seu retorno à 

liberdade, bem como atividade religiosa, todas estas com vistas à melhor adaptação do preso e 

reintegração a sociedade. 

O inciso VIII trata da não exposição do condenado ao sensacionalismo, que é 

complementado pela previsão do artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, quanto a 

proteção à integridade física e moral do apenado, e do artigo 198, da Lei de Execução, que 

aduz que “É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a divulgação de 

ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o 

preso à inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena”, o que efetivamente 

contribui apenas para uma maior marginalização e estigmatização do condenado que já 

carrega tal fardo pela condenação. 

Consiste direito do preso também à possibilidade de entrevista pessoal e reservada 

com advogado, em consonância com prerrogativa de direito à ampla defesa, previsto no artigo 

7º, inciso III, da Lei 8.906 de 1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), que lhe 

proporciona maior segurança para o pleito de direitos perante as autoridades competentes. 

O direito a visitas do cônjuge, companheira, parentes e amigos proporciona o contato 

do apenado com o mundo exterior, previsão que por si só se justifica para manutenção dos 

laços sociais e familiares, que lhe permite ver seus filhos, esposa e amigos, além de interferir 

na solução dos problemas que sua família enfrenta fora da unidade. Tais laços também podem 

ser mantidos por direito previsto no inciso XV que estabelece a comunicação através de 

correspondência escrita, leitura e outros meios de informação que não comprometa a moral e 

os bons costumes. 

Com vistas a garantir tal direito aos apenados, o Departamento Penitenciário Nacional, 

através da Portaria Conjunta de nº 500, de 30 de setembro de 2010 (DEPEN, 2017), instituiu a 

possibilidade de visita virtual do cônjuge ou companheiro (a), de parentes e amigos com 

presos em presídios Federais distantes da família, sendo a visita realizada através de 

videoconferência, que corrobora com a garantia de laços familiares do preso e sua 

reintegração. 
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Além dos direitos já mencionados, vale destacar aqui o direito ao chamamento 

nominal do preso dentro das unidades prisionais, “proibindo-se a designação por meio de 

números, alcunhas, ou qualquer outra forma de denominação”, sendo tal previsão corroborada 

pela “necessidade de preservação da personalidade, intimidade e dignidade do condenado” 

(AVENA, 2017, p. 73). 

Previsão do inciso XII do artigo 41 da Lei de Execução Penal, vê-se a necessidade de 

igualdade de tratamento entre os presos, o que poderá ser relativizada quando as necessidades 

de individualização da pena exigir. Tal direito consiste na proibição de tratamento 

discriminatório por meio de cor, raça, orientação sexual, convicção política, crença religiosa, 

condição econômica ou qualquer outro motivo, a não ser que tal tratamento desigual seja 

necessário à individualização da pena do preso pelas suas condições pessoais, pelo crime 

cometido, antecedentes,  etc. 

Além disso, é direito do preso conversar com o diretor do estabelecimento prisional ou 

exercer sua autodefesa através de petição na intenção de que tenha tranquilidade ao reclamar, 

comunicar, postular ou apresentar sugestões que contribuam na manutenção da disciplina e 

ordem no presídio (AVENA, 2017, p. 74), e peticionar aos Poderes Públicos a defesa de seus 

direitos ou contra qualquer ilegalidade e/ou abuso de poder, requerendo inclusive a emissão 

de atestado de pena a cumprir, conforme previsto no inciso XVI, do artigo 41, da Lei de 

Execução Penal. 

A Execução Penal, conforme estabelecida pela Lei 7.210 de 1984, prevê a forma como 

deve ser imposta a sanção penal e, ao longo do seu texto, faz complemento à Constituição 

Federal quanto aos direitos fundamentais, conforme fora explicitado ao longo deste item. O 

intento, neste sentido, era demonstrar alguns pontos específicos quanto à necessidade de 

obediência à lei e garantia de direitos ao apenado, sendo previsto no próximo momento quais 

são as inobservâncias a estes direitos e os possíveis excessos e desvios na execução da pena, 

além da possibilidade de mudança deste panorama através da declaração pelo Supremo 

Tribunal Federal do Estado de Coisas Inconstitucional. 
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5 EXCESSO E DESVIO NA EXECUÇÃO DE PENA 

 

5.1 Excesso e Desvio de Execução Penal 

 

Como já fora explicitado no decorrer do trabalho, inúmeras foram as batalhas para o 

reconhecimento de direito fundamentais ao longo da história, a necessidade de adequação da 

aplicação das sanções penais às formas previstas pela teoria dos fins da pena, envolvendo tal 

preocupação em sua evolução para a contínua proteção das pessoas destinatárias da sanção 

penal, não sendo diferente nas leis que estabelecem as regras de cumprimento de pena ou 

medida de segurança no Brasil, conforme fora citado no item anterior. 

A Execução Penal, como o último estágio do processo de aplicação da sanção 

reconhecida em sentença criminal, determina o regular cumprimento do disposto na sentença, 

seguindo dispositivos legais previstos no Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de 

Execução Penal e Estatutos Penitenciários estaduais, além de diretivas normativo-

administrativas que estabelecem os ditames da execução (PRADO et al, 2017, p. 322-324), 

que devem ser respeitados pelos entes do sistema punitivo, formado pela Polícia, o Ministério 

Público, o Judiciário e Sistema Penitenciário. 

René Ariel Dotti (apud MARCÃO, 2011, p. 355) aduz que “um dos princípios 

fundantes dessa direção radica na legalidade da execução. Consiste ela em se demarcar com 

nitidez o alcance da sentença e a reserva dos direitos do condenado não atingidos pela 

decisão”, não devendo a execução penal afastar-se do reconhecimento de direitos previstos na 

legislação, observado o princípio da legalidade. Diante disso, considera-se a execução penal 

como o devido cumprimento do que é estabelecido nos diplomas citados acima, bem como 

aplicação do que se encontra descrito na sentença, como  verdadeira “a efetivação da sentença 

penal condenatória e a busca incessante da reintegração do condenado” (NUNES, 2009, p. 

178), sob pena de ser constatado excesso ou desvio de execução por parte do Estado. 

Tal delimitação quanto à execução se faz presente no artigo 3º da Lei de Execução 

Penal, afirmando que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 

atingidos pela sentença e pela lei, corroborado com o artigo 38 do Código Penal. Esse artigo 

aduz que o preso conservará todos os direitos não atingidos pela perda da sua liberdade. 

Diante dessa imposição da própria lei, tudo que fora discorrido neste trabalho arvora 

na preservação dos direitos dos presos ou internados e observa a previsão legal como 

mecanismo de proteção e regulamentação de direitos fundamentais na melhor 

individualização da pena de acordo com as características do indivíduo.  
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Por conta desse designío, quando da execução da pena ou da medida de segurança é 

que se apresenta, como princípio balizador na execução penal, o da individualização 

da pena em sede executória, com o fim de melhor ajustá-la às condições pessoais do 

condenado, buscando maior eficácia aos fins almejados com a sentença condenatória 

(PRADO et al, 2017, p. 325). 

 

Sempre que não forem respeitados estes parâmetros legais ou por força da sentença, de 

forma que vá além ou se dê destinação diversa dos limites fixados na sentença, haverá 

excesso ou desvio, sendo passível de controle jurisdicional através de incidente de execução 

penal. 

Aponta o artigo 185 da Lei de Execução Penal que “Haverá excesso ou desvio de 

execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em 

normas legais ou regulamentares”. A Exposição de Motivos da Lei também traz, em seus 

itens nº 169, 170 e 171, diretrizes no tocante ao excesso e desvio, principalmente no item nº 

169, que aponta: 

 

O excesso ou desvio na execução caracterizam fenômenos aberrantes não apenas sob 

a perspectiva individualista do status jurídico do destinatário das penas e das 

medidas de segurança. Para muito além dos direitos, a normalidade do processo de 

execução é uma das exigências da defesa social. 

 

Apesar da Lei de Execução Penal não fazer uma distinção entre os institutos de 

excesso e desvio na execução, a doutrina6 convencionou em estabelecer diferença entre eles, 

verificando que haverá excesso quando houver execução abusiva do previsto em lei, ou seja, 

vinculado à quantidade da pena, fora dos padrões estabelecidos na lei e na sentença material 

ou substancialmente, sempre atuando de forma prejudicial ao condenado, já o desvio de 

execução apresenta desconformidade em aspectos qualitativos, que podem ser favoráveis ou 

desfavoráveis ao condenado, em que a execução da pena destoa dos parâmetros estabelecidos 

na decisão. 

Considera-se excesso na execução da pena, v.g. o submetimento do executado a 

regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença penal condenatória, ou internação em 

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, medida de segurança de caráter privativo ao 

invés de tratamento ambulatorial consistente em sanção de caráter restritivo, manutenção de 

preso em cadeia pública inadequada, bem como imposição de sanção administrativa 

disciplinar além dos prazos fixados em lei, no tocante ao desvio de execução tem-se a 

                                            
6 Tem este mesmo posicionamento, Luiz Regis Prado, Adeíldo Nunes, Renato Marcão, Norberto Avena, Álvaro 

Mayrink da Costa e Sidio Rosa Mesquita Júnior, dentre os autores pesquisados. 
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possibilidade de concessão do benefício de saída temporária ou livramento condicional sem o 

efetivo cumprimento dos requisitos legais para tal. 

Verificada a ocorrência de qualquer um desses casos, a Lei, no seu artigo 186, 

estabelece quem são os legitimados para suscitar o incidente de excesso de execução ou 

desvio, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado e qualquer um dos 

demais órgãos da execução penal, abrangendo também o “Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, os Departamentos Penitenciários, o patronato, o conselho da 

comunidade e a Defensoria pública, ex vi o artigo 61 da LEP [...] e, na medida em que o juiz 

da execução insere-se nos órgãos de execução penal, depreende-se que também ele pode” 

(AVENA, 2017, p. 405). 

O que atualmente se vislumbra no sistema penitenciário brasileiro e o que será 

demonstrado a partir de agora é a existência de uma verdadeira vala entre as diretrizes 

normativas legais ou judiciais e a realidade vivida pelos presos nas celas brasileiras, pois a 

superlotação inviabiliza a existência de condições mínimas de higiene, saúde, segurança, 

privacidade e conforto aos presos, consistindo em tratamento cruel e degradante que atinge a 

integridade física e psíquica dos internos, frustra a ressocialização e contribui para o aumento 

da violência, além de caracterizar excessos e desvios na execução da pena. 

Para que se alcance a profundidade da temática quanto aos excessos e desvios na 

execução da pena serão analisados dados há muito tempo conhecidos por todos os 

componentes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, sobre o caos em que se encontra 

o sistema carcerário brasileiro e que demonstram que a maioria dos presídios brasileiros são 

inabitáveis, tendo em vista os resultados apresentados na Comissão Parlamentar de Inquérito 

do Sistema Carcerário da Câmara dos Deputados de 2008 (BRASIL, 2009), Comissão 

Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário da Câmara dos Deputados de 2015 (BRASIL, 

2015), e o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN – dezembro de 

2014 (DEPEN, 2017) e junho de 2016 (DEPEN, 2018), além de outros levantamentos a 

respeito do tema. 

Ambas as Comissões Parlamentares de Inquérito, de 2008 e 2015, foram realizadas 

visando à análise da realidade do sistema carcerário brasileiro, sendo a de 2008 com 

atribuições mais específicas quanto à superlotação dos presídios, aos custos sociais e 

econômicos para sua manutenção, à permanência dos presos que já cumpriram integralmente 

sua pena no sistema prisional, à violência dentro das instituições do sistema carcerário, à 

corrupção, ao crime organizado neste espaço, além de buscar soluções para o cumprimento da 

Lei de Execução Penal. 
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O que motivou a Comissão de 2008 especificamente foram as rebeliões e frequentes 

motins com destruição de unidades prisionais; violência entre encarcerados, resultando em 

corpos mutilados e cenas exibidas pela mídia; óbitos não explicados no interior dos 

estabelecimentos; denúncias de torturas e maus-tratos; presas vítimas de abusos sexuais; 

crianças encarceradas em meio aos adultos; corrupção de agentes públicos; superlotação; 

reincidência elevada; organizações criminosas controlando a massa carcerária, infernizando a 

sociedade civil e encurralando governos; além dos elevados custos de manutenção de presos; 

e a falta de assistência dentro das penitenciárias, além do massivo descumprimento da Lei de 

Execução Penal e violações a direitos fundamentais do preso. 

Já a Comissão de 2015 apresentou como justificativa a rebelião ocorrida no Complexo 

Prisional do Curado, Recife, amplamente divulgada pela mídia e conflitos registrados em 

diversas cadeias brasileiras nos últimos anos que demonstram o verdadeiro estado calamitoso 

do Sistema Carcerário Brasileiro. 

A partir daí, inúmeras foram as reuniões e diligências realizadas pelas Comissões 

quanto ao levantamento de dados de todos os estados brasileiros sobre o número de presos, 

provisórios, condenados, quais as condições a que são submetidos, as penitenciárias femininas 

e sua realidade, além de também analisarem as experiências positivas que foram instituídas no 

país quanto à execução penal, para ao final emitirem relatórios sobre a realidade carcerária. 

Os dados sobre a superlotação dos presídios brasileiros são alarmantes principalmente 

se contrapostos os dados das duas comissões com os dados do Departamento Penitenciário 

Nacional – Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - 

INFOPEN - de junho 2014 (DEPEN, 2017) e 2016 (DEPEN, 2018) é visível o crescimento do 

número de presos em tão pouco tempo. 

Em dezembro de 2007, a população carcerária era estimada em 422.590 presos, 

distribuídos em 56.014 pessoas presas em delegacias de polícia (13,26%) e 366.359 presos em 

estabelecimentos penais, a saber: 127.562 eram presos provisórios (30,2%); 157.202 presos 

sob o regime fechado (37,21%); 58.688 presos sob o regime semiaberto (13,89%); 19.147 

presos sob o regime aberto (4,53%); 3.039 presos em medida de segurança sob a forma de 

internação (0,73%); e 721 presos em medida de segurança sob a forma de tratamento 

ambulatorial (0,17%), tudo isso para um número de vagas computado em 275.194 (BRASIL, 

2009, p. 41). 

Conforme a Comissão de 2015, a população carcerária brasileira aponta dados de 

junho de 2014, emitidos pelo Ministério da Justiça: o número de presos era de 607.731 presos, 

para 376.669 vagas, e apresentava um déficit de vagas de 231.062 vagas, representando 161% 
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de taxa de ocupação dos presídios, ou seja, “a cada 10 vagas existentes no sistema, existem 

aproximadamente 16 indivíduos encarcerados” (BRASIL, 2017, p. 13-14).  

Já segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - 

INFOPEN de dezembro 2014, os números contabilizam uma população prisional de 622.202 

presos, distribuídos em 584.758 presos no sistema penitenciário estadual, 37.444 nas 

secretarias de segurança e carceragens de delegacias, além de 397 no sistema penitenciário 

federal, distribuídos em 371.884 vagas, apresentando um déficit de 250.318 vagas e uma taxa 

de ocupação de 167% (DEPEN, 2017). 

Tal levantamento também apronta que a população carcerária brasileira nos últimos 14 

anos aumentou em 267,32%, saindo 232.755 pessoas presas no ano de 2000, para 622.202 em 

dezembro de 2014 e para 726.712 em junho de 2016, segundo os Relatórios Estatísticos do 

Sistema Prisional Brasileiro – 2000 a 2013 (BRASIL, 2017) o que se apresenta 

desproporcional a taxa de crescimento populacional do país neste período, haja vista que,  

pelo Censo do IBGE no ano de 2000, o país contava com 190.755.799 habitantes (BRASIL, 

2017) e atualmente, em novembro de 2017, a projeção da população do Brasil é de 

208.252.253 habitantes (BRASIL, 2017), o que representa um aumento de menos de 10% da 

população neste mesmo período. 

No tocante às mulheres inseridas nas prisões brasileiras, os dados que se tem é, em 

comparação aos homens, a média é de 58 mulheres presas para cada 94,2 homens, no entanto 

o ritmo de aprisionamento de mulheres é muito superior ao dos homens, representando de 

2005 a 2014 uma média de 10,7% ao ano, saltando de 12.925 para 33.793 mulheres presas 

neste mesmo período, conforme dados do INFOPEN de 2014, e para 42.355 em junho de 

2016. 

Já a atualização destes dados em junho de 2016 do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias, apresentaram população prisional de 726.712 presos, sendo 

689.510 no sistema penitenciário estadual, 36.765 nas secretarias de segurança e carceragens 

de delegacias, 437 no sistema penitenciário federal, todos distribuídos em 368.049 vagas, 

apresentando ainda um déficit de 358.663 vagas, e uma taxa de ocupação de 197,4% 

(DEPEN, 2018, p. 7) 

A superlotação nos presídios ofende o que é preceituado sobre os alojamentos 

celulares e individuais, como dormitório, vaso sanitário e lavatório, previstos na Lei de 

Execução Penal que trata da matéria nos artigos 85 a 88. No Brasil dificilmente se encontram 

celas brasileiras conforme previsto em lei, e, segundo as CPI’s do Sistema Carcerário, as celas 
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estão superlotadas, os presos depositados em contêineres, submetidos a altas temperaturas, e 

alguns presos dormem em redes sobre redes. 

Melhor explanada na Comissão Parlamentar de Inquérito de 2008, se tem uma 

previsão precisa do que efetivamente ocorre nas unidades prisionais brasileiras quanto ao 

desrespeito às diretivas legais, principalmente as formas de assistência, o que se vê é que a 

“maioria dos estabelecimentos prisionais não oferece aos presos condições mínimas para que 

vivam adequadamente.” (BRASIL, 2009, p. 192). 

A realidade das unidades é cruel, desumana, ilegal. Os presos são tratados como 

verdadeiros animais, vivem em verdadeiro ambiente de tensão, tortura, repressão, violência, e 

isso não atinge apenas a estas pessoas, mas também seus familiares, refletindo em toda a 

sociedade, colaborando para o aumento da criminalidade e o sentimento de insegurança da 

população. 

Quanto à assistência material prevista legalmente aos presos, não se faz presente em 

inúmeros presídios do país. O alojamento dos presos é feito de forma inadequada, 

desrespeitando, em muitas vezes, a individualização da pena, em não separar presos 

provisórios e condenados, ao invés de serem alojados individualmente, conforme prevê o 

artigo 88, que “O condenado será alojado em cela individual, que conterá dormitório, 

aparelho sanitário e lavatório” além de espaço mínimo de 6m², eles são amontoados nas celas. 

Quanto às condições de higiene e salubridade nos estabelecimentos prisionais, o artigo 

15 a 17 das Regras Mínimas da ONU (BRASIL, 2016, p. 22) estabelece que “As instalações 

sanitárias devem ser adequadas para possibilitar que todos os presos façam suas necessidades 

fisiológicas quando necessário e com higiene e decência.” Devem ser oportunizadas aos 

presos instalações para banho, com a temperatura da água adequada ao clima, material de 

higiene que coadunam com a manutenção da sua saúde e limpeza. 

No entanto, nas unidades prisionais inspecionadas pela CPI de 2008, não há 

fornecimento de material higiênico necessário para uso pessoal, como sabonete, toalha 

escovas e pasta de dentes, e ainda os presos: 

 

[...] não tem acesso à água e, quando tem, o Estado não lhes disponibiliza água 

corrente e de boa qualidade. Igualmente não são tomadas medidas suficientes para 

assegurar que a água fornecida seja limpa. Em muitos estabelecimentos, os presos 

bebem em canos improvisados, sujos, por onde a água escorre. Em outros, os presos 

armazenam água em garrafas de refrigerantes, em face da falta constante do líquido 

precioso. Em vários presídios, presos em celas superlotadas passam dias sem tomar 

banho por falta de água. Em outros, a água é controlada e disponibilizada 2 ou 3 

vezes ao dia (BRASIL, 2009, p. 195). 
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Em muitas situações, os presos são levados a presenciar cenas verdadeiramente 

bizarras, se deparando com restos de comida, esgoto, infestação de ratos, sendo obrigados a 

fazer suas necessidades fisiológicas em garrafas pet, ou então tendo que as fazer no chão, em 

uns buracos chamados de “banheiro”, como na Cadeia Pública da cidade de Formosa, no 

Estado de Goiás, ou então tendo que compartilhar o seu espaço em barracas e até mesmo 

dormindo com porcos, como na Colônia Agrícola de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 

Outro problema latente é a falta de uniforme aos presidiários. A Lei de Execução 

Penal fala sobre fornecimento de vestuário, mas não faz a distinção de como deve ser adotado 

esse vestuário. Este papel ficou a cargo da Resolução nº 14º do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, que trata de regras mínimas para o tratamento dos presos no Brasil 

(2017), que dita que as roupas devem ser apropriadas às condições climáticas, não afetando a 

dignidade do preso, bem como serem limpas e mantidas em bom estado, não sendo vistas nas 

visitas feitas pela CPI. 

Em alguns estados não há o fornecimento de uniforme aos presos, nem mesmo uma 

seleção ou separação das roupas que são utilizadas por eles, ficando a mercê da boa vontade 

da família, ou doações de entidades de caridade, para que possam se vestir, e, quando não, 

alguns utilizam roupas velhas emprestadas de outros presos. 

Quanto à alimentação, a Lei de Execução Penal, no seu artigo 41, inciso I, fala em 

alimentação suficiente, como um direito do preso. Em complemento a ela, a Resolução da 

ONU, em seu artigo 20, fala em alimentação com valor nutricional adequado à saúde e 

resistência, além de apresentar boa qualidade, ser bem preparada e bem servida, em horários 

regulares. 

Inúmeras são as reclamações por parte dos presos quanto à alimentação que chega a 

eles em suas celas. Há denúncias de comidas azedas, estragadas, podres, com cabelo e até 

baratas, em alguns casos não há talher para os presos se alimentarem. No Instituto Penal Paulo 

Sarasate, no Ceará, os presos recebem sua refeição em sacos plásticos e são obrigados a 

comerem com as mãos (BRASIL, 2009, p. 200). 

O que se percebe é que o Estado só realiza o que não pode evitar. Ele proporciona ao 

apenado um local para pernoitar e alimentação muito aquém do que necessita a pessoa 

humana em relação aos valores nutricionais necessários. No entanto, nem sempre são 

adequados ao tratamento que lhe é observado em lei, os demais direitos inerentes a assistência 

material nem chegam a ser observados (MARCÃO, 2011, p. 54). 

No que consiste acesso à assistência à saúde dos presos, o desrespeito é ainda maior, e 

Renato Marcão (2011, p. 55), quando trata de normativas desrespeitadas pelo Estado quanto à 
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saúde, cita da Constituição Federal, Lei de Execução Penal, Regras Mínimas da ONU, para o 

tratamento de reclusos, Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil – Resolução nº 

14, Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de 

Detenção ou Prisão – Resolução nº 43/173 da Assembleia Geral das Nações Unidas, dentre 

outros, que, de certa forma, preveem a assistência à saúde do preso em caráter preventivo 

curativo, através de atendimento médico, psicólogo, farmacêutico e odontológico, além de 

local adequado para o atendimento e armazenamento dos suprimentos necessários a essa 

atividade. 

A Resolução n.º 7, de 2003, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(BRASIL, 2017), preconiza que cada unidade prisional deve contar com um ambulatório, 

além de equipamentos para o atendimento ambulatorial, sendo necessário, no mínimo, um 

médico clínico, um psiquiatra, um odontólogo, um assistente social, um psicólogo, dois 

auxiliares de enfermagem e um auxiliar de consultório dentário, além de um médico 

ginecologista nos presídios femininos. Também determina que cada uma dessas equipes 

deverá ser responsável por 500 presos, o que nem de longe é cumprido. 

Na maioria das penitenciárias do país, não há nenhum atendimento médico, é comum 

que se tenham notícias de presos “embolorando” ou apodrecendo amontoados nas carceragens 

públicas, doenças graves como tuberculose, HIV, hepatite, são recorrentes entre os presos. 

Ainda os presos “saudáveis” são obrigados a dividir cela com presos em situação de risco de 

saúde, contribuindo na proliferação e infestação de doenças. 

A falta de medicamento também é constante, sendo percebido que, em alguns 

estabelecimentos, o mesmo medicamento é utilizado em todos os tratamentos, 

independentemente da causa da doença que lhes é apresentada. Em relato feito aos membros 

da CPI do Sistema Carcerário, “a falta de medicamento também foi uma constante. Em uma 

cadeia na Bahia, o preso disse à CPI que, quando eles têm dores e pedem remédio, o Diretor 

manda um agente com um porrete, onde está escrito “dipirona”, para agredi-los. “Porradas” é 

o remédio que tomam” (BRASIL, 2009, p. 204). 

Quanto à individualização da execução da pena, a saúde apresenta perspectiva 

diferente sobre as mulheres, tendo em vista as condições que lhes são peculiares. O sistema de 

saúde é extremamente precário, e as mulheres são submetidas a sofrimento ainda mais intenso 

que os homens, por não terem cuidados médicos suficientes, preventivos nem curativos, falta 

atendimento adequado a gestantes, parturientes e lactantes, e também aos filhos recém- 

nascidos ou menores. 
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O artigo 37 do Código Penal e a Lei de Execução Penal, no seu artigo 14, §3º, e artigo 

82, §2º, estabelecem que as mulheres têm o direito de acompanhamento médico pré-natal e 

pós-natal, sendo este direito extensivo ao recém-nascido, e prevê aos estabelecimentos 

prisionais destinados às mulheres que devem haver berçários para que elas possam cuidar dos 

filhos e amamentá-los até os seis meses, e, após esse período, deve haver uma creche que 

receba as crianças até os 7 anos de idade, com a finalidade de ajudar a criança quando a 

responsável estiver presa. 

Em uma Cadeia feminina, no Rio de Janeiro, com espaço para receber 30 mulheres, 

elas dividem o espaço em 200 mulheres, e “são muitos os casos de coceira, gerados pela falta 

de higiene, calor e superlotação. Lacraias, pulgas, baratas e ratos são companheiros das 

detentas” (BRASIL, 2009, p. 204). 

Além disso, notícia que ficou conhecida nacionalmente, quanto à falta de assistência 

médica às mulheres, foi a que elas utilizavam miolo de pão ao invés de absorventes, para 

contenção do fluxo menstrual, pois não lhes era fornecido papel higiênico suficiente, 

absorventes em quantidade suficiente, muito menos medicamentos para cólica, por exemplo. 

Diante de todo esse quadro de indiferença quanto ao acesso à saúde nas unidades 

prisionais do país, os tribunais têm decidido sobre a possibilidade de concessão de prisão 

domiciliar para que o preso tenha assistência médica adequada a sua condição.  

Inclusive no ano de 2017, foi veiculado pela mídia o caso da ex-primeira dama do 

Estado do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, que viu concedida em seu favor prisão 

domiciliar para cuidar de seus dois filhos menores de 12 anos, conforme prevê a Lei de 

Execuções Penais. Sobretudo, o mesmo tratamento não é dispensado às mulheres que não têm 

assistência judiciária adequada nas prisões, vendo elas o seu direito de acesso à criança 

vergastado. 

Com isso o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu), de forma 

voluntária, impetrou habeas corpus coletivo, em nome de todas as mulheres pobres, com o 

objetivo de revogação de prisão preventiva, ou substituição da prisão preventiva por prisão 

domiciliar de mulheres gestantes, lactantes, ou com filhos menores de 12 anos. Tudo isso com 

a intenção de diminuir o abismo quanto à aplicação da pena às mulheres presas com 

condições de contratar um advogado particular e as que não têm, o que demonstra também a 

precária assistência jurídica que elas recebem. 

A falta de assistência jurídica também é problema que compromete a regular execução 

penal no Brasil. Tal previsão, elencada no capítulo II da Lei de Execução Penal deve ser 

observada aos presos e aos internados sem recursos financeiros, através dos serviços de 
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assistência jurídica gratuita e integral, dentro e fora das unidades prisionais pelas Defensorias 

Públicas. 

Ao preso é previsto o direito constitucional de defesa, conforme artigo 5º, inciso LV, 

da Constituição Federal, lhe sendo assegurada a assistência por advogado, conforme inciso 

LVIII, do mesmo artigo. Os artigos 15 e 16 da Lei de Execução Penal, com sua redação 

alterada em 2010, pela Lei nº 12.313, é que disciplinaram de forma expressa a atuação da 

Defensoria Pública, delegando a ela as atribuições constantes dos artigos 81-A e 81-B, quanto 

aos requerimentos que podem por elas serem realizadas. No entanto o que se vê é a ausência 

de defensorias públicas para auxílio tanto no processo de conhecimento quanto na execução 

penal (art. 66, inciso X, LEP, é direito do preso relatório anual de atestado de pena). 

Em que pese tal previsão, é necessária uma visão geral quanto à assessoria jurídica no 

país, pois a seletividade do Direito Penal, seja primária na elaboração de leis, seja secundária 

na sua aplicação, corrobora na prisão, na sua grande maioria de pessoas pobres, sem 

profissão, desempregados, com baixo grau de instrução, e de família desestruturada,  que 

infelizmente não têm condições de arcar com uma boa defesa. 

Segundo dados do INFOPEN de dezembro de 2014 (DEPEN, 2017), em alguns 

Estados do Brasil a porcentagem de presos que não dispunha de assistência jurídica é 

considerável, como se vê no Rio Grande do Norte com 71,38% dos presos sem assistência, no 

Sergipe 60%, Alagoas com 40,97%, Goiás com 36,99%, Ceará com 30,82%, o Paraná com 

26,92%, no Pará, Amapá, Rondônia e Pernambuco entre 13,53 e 16,26 %, dentre outros 

Estados. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito de 2008, em seu relatório, também relata a falta 

de assistência jurídica em todos os momentos processuais, desde a prisão à execução, 

demonstrando o amplo descaso com a justiça, pois a CPI “ouviu muitas denúncias de 

flagrantes forjados – em especial no que se refere às drogas – bem como de maus-tratos 

praticados pelos agentes policiais” (BRASIL, 2009, p. 214). 

Outros problemas relatados são quanto ao interrogatório das pessoas presas, colhidos e 

transcritos por pessoas sem capacitação e encaminhados à autoridade judicial o auto de prisão 

em flagrante. Tal prisão é homologada e convertida sem que fosse dispendida uma análise 

mais detida ao caso concreto, o que, sem sombra de dúvidas, traria mais clareza à análise da 

efetiva necessidade da prisão. 

Solução apresentada para uma redução do encarceramento exacerbado pelos juízes 

brasileiros foram as audiências de custódias, reconhecida sua necessidade e determinada em 

medida cautelar na ADPF nº 347/DF, que garantiram ao preso uma apresentação célere 
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perante a autoridade judicial, ouvidos também o ministério público e a defesa, seja por 

advogado particular ou defensoria pública. Sendo em audiência analisada a legalidade, 

necessidade ou adequação da prisão, ou concessão de liberdade provisória ou decretação de 

medidas cautelares diversas de prisão (BRASIL, 2017). 

Após a implementação das audiências de custódia, o número de prisões sem 

flagrantes, convertidas em prisão preventiva, diminuiu e muito, mas ainda assim há a 

preocupação quanto ao processo de conhecimento, que, muitas vezes, é acompanhado de 

defesa “pro forma” pelas defensorias ou advogados dativos designados para o feito. 

Trouxe a Comissão Parlamentar de Inquérito, de 2008, relato quanto à atuação de 

defensores dativos designados em processo criminal, e também das defensorias públicas, que 

demonstram verdadeiro descaso em suas atuações, não apresentando defesa de forma 

escorreita e retilínea no processo, deixando de promover defesa prévia, diligências ou 

alegações finais, deixando, muitas vezes, até de recorrer das sentenças condenatórias 

(BRASIL, 2009, p. 216). 

Há que se deixar claro, também, que a desestrutura das defensorias públicas já é 

conhecida em muitos estados. O número de defensores é insuficiente, o recurso recebido é 

muito inferior ao de outras instâncias de controle formal, como demonstra, por exemplo, o 

relatório da CPI de 2015, que trata sobre o tema: 

 

Disse que o problema não é de falta de recursos, mas de falta de vontade de resolver 

o problema. Assentou que o braço estatal para colocar pessoas nas cadeias é 

bilionário (polícia, Ministério Público, etc.), mas o braço estatal para ser o freio das 

ilegalidades (a Defensoria Pública) recebe muito menos recursos (no Estado do Pará, 

por exemplo, afirmou que a Defensoria Pública recebe 1/3 do orçamento que recebe 

o Ministério Público) (BRASIL, 2017, p. 147). 

 

Outro número levantado pelas Comissões é referente aos presos provisórios nas 

unidades prisionais brasileiras que atualmente, segundo o INFOPEN, somam mais de 41% 

dos presos brasileiros, e o Poder Judiciário é o responsável por esta alta taxa de 

aprisionamento, sendo tal antecipação de sanção “equivocada, pois, em pesquisa realizada em 

uma vara específica, apenas 20% dos casos em que o indivíduo respondeu ao processo preso 

houve condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado.” (BRASIL, 2017, p. 

147). 

Mas as ilegalidades não param por aí, os presos provisórios e condenados são 

amontoados, sem respeito ao princípio da individualização da pena. Eles se misturam aos 

reincidentes, jovens, idosos, presos sadios e doentes, e, em algumas cadeias públicas, presos 
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homens, mulheres e, em casos mais absurdos, até crianças ou adolescentes. Não raras as 

notícias, acabam sendo violentadas no interior dos presídios, como ocorreu no estado do Pará, 

em que uma adolescente permaneceu presa por mais de 30 dias em uma cela pública, com 

mais de 20 pessoas do sexo masculino, sendo ali torturada e estuprada várias vezes. 

A CPI apontou também ilegalidades quanto à manutenção de mulheres presas junto a 

homens, também no estado do Pará onde: 

 

Encontramos mais 2 detentas, uma já havia tirado 5 meses de cadeia com mais 38 

homens, no Estado do Pará – esta inclusive engravidou de um dos presos e teve um 

filho –, e uma outra detenta que ficou presa por 6 meses, já tirou cadeia acho que 2 

vezes e tem 2 filhos de presidiários. Ela não sabe nem quem é o pai, porque teve de 

fazer sexo com outras pessoas também, dentro do sistema prisional (BRASIL, 2009, 

p. 285). 

 

É claro que esses presos que não tiveram qualquer assistência jurídica, no momento da 

sua prisão, não foram atendidos durante o processo criminal, também não serão atendidos na 

fase de execução penal. Há problemas quanto ao controle de inspeção das unidades 

penitenciárias, os juízes, promotores e a defensoria pública não fazem as inspeções ordenadas 

pela Lei de Execução Penal, e as comissões não negaram estes dados, pois “o resultado desse 

conjunto de carências e omissões é milhares de presos provisórios sem julgamento, 

sentenciados que já cumpriram penas ou já adquiriram o direito à progressão de regime, todos 

trancados em estabelecimentos apodrecidos e outras tantas situações ilegais e desumanas.” 

(BRASIL, 2009, p. 220). 

Não há como negar que a falta de assistência jurídica, em todas as fases do processo 

criminal, consubstancia ofensa aos direitos fundamentais do preso, acarreta em excessos ou 

desvios, neste caso, negativos, da execução da pena, pois são muitos os casos de extinção pelo 

cumprimento integral da pena que não são vistos: progressões de regime não solicitadas por 

alta de corpo técnico para isso, falta de comida, vestuário, espaço adequado para o trabalho e 

estudo que não são vistoriadas pelas autoridades, nem mesmo requeridas pelos defensores. 

Em estudo feito pela Defensoria Pública do Estado do Mato Groso, a CPI de 2008 

apontou dados relativos aos gastos dispensados aos presos provisórios, e aos gastos inerentes 

à abertura de vagas no sistema penitenciário, que  demonstram a necessidade de uma 

assessoria jurídica adequada para evitar tais ofensas a direitos: 

 

A CPI constatou, em todos os estabelecimentos diligenciados, um número elevado 

de presos provisórios. A Defensoria Pública de Mato Grosso, em estudo com 100 

presos provisórios, constatou 13 mil dias de excesso de prazo e um custo 

desnecessário de mais de R$ 500 mil reais. Cerca de 30% dos 440 mil presos 
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irregulares nos cárceres correspondem a 130 mil. Multiplicando-se por R$ 1.600,00, 

que é o custo mensal médio chegaremos à quantia astronômica de R$ 195 

MILHÕES de reais por mês, gastos sem necessidade. Por outro lado, o custo médio 

para se criar uma vaga, está em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Multiplicando-se este valor por 130 mil, vamos chegar a outra quantia astronômica 

de R$ 2 BILHÕES E SEISCENTOS MILHÕES. Esses dados demonstram ser mais 

barato, para todos, garantir ao acusado e ao preso pobre assessoria jurídica decente e 

eficiente (BRASIL, 2009, p. 222). 

 

Há que se considerar que não se pode atribuir todo o problema do sistema 

penitenciário brasileiro aos atores que compõem o judiciário, magistrados, promotores, 

defensores públicos ou advogados dativos, pois, em muitas cidades, a ausência de material 

humano impossibilita esse atendimento. Não são raros os casos em que o Juiz da comarca 

atua da instrução processual à execução da sentença, além de outras atribuições de natureza 

não penal, promotores atendendo mais de uma comarca, defensores públicos em número 

insuficiente ou inexistentes, principalmente nas comarcas do interior dos estados. 

Apesar de todas as diretivas legais que amparam o acesso à justiça aos mais 

necessitados o que efetivamente tem colaborado para a diminuição de tais problemas são os 

afamados Mutirões Carcerários (BRASIL, 2017) que, desde 2008, já foram responsáveis por 

78 mil progressões de regime ou liberdade provisória, sendo desses um montante de 41 mil 

presos que tiveram reconhecida a extinção de suas penas, ou passaram a cumprir prisão 

domiciliar ou livramento condicional, o que caracteriza ofensa diretamente proporcional aos 

presos que não têm recursos financeiros para contratar advogado particular. 

Outro tocante ao excesso de execução é a falta de infraestrutura, organização e de 

pessoal dentro dos presídios, já retratada pela ONU, quando instituiu Regras Mínimas para 

Tratamento de Prisioneiros7, alguns já citados como o alojamento individual, mas também: 

roupas, clima, ventilação, aparelho sanitário, cela de 6m², alimentação, vestuário e instalações 

higiênicas, água potável, dieta controlada por nutricionista, exercícios físicos, banho de sol, 

roupa íntima e de cama, material básico de higiene, além de irregular recrutamento de agentes 

penitenciários. Estes últimos não possuem plano de carreira, com baixa remuneração, falta de 

respeito às diretrizes quanto ao número de agentes por preso, além de agentes masculinos em 

unidades femininas, dentre incontáveis outros problemas. 

No tocante à assistência educacional, como já fora citado, ao preso ou internado serão 

preservados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela Lei. A Constituição Federal, 

                                            
7 Primeiro Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento dos Infratores, Genebra, 22 

agosto a 3 setembro 1955. 
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artigo 205, estabelece que a educação é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser 

oportunizado ao preso o acesso à educação. 

Em complemento à diretiva constitucional, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em seu artigo 26, preconiza que “Toda a pessoa tem direito à educação. A 

educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O 

ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o 

acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu 

mérito.” 

As Regras Mínimas da ONU para o tratamento de Reclusos, em seu item nº 77, 

também estabelecem que “Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de 

todos os reclusos que daí tirem proveito, incluindo instrução religiosa nos países em que tal 

for possível. A educação de analfabetos e jovens reclusos será obrigatória, prestando-lhes a 

administração especial atenção.” 

Mesmo diante de todas essas diretivas quanto à oportunidade de estudo nos presídios 

brasileiros tem-se que, no ano de 2008, a média de presos estudando era de 13,23%, e o 

percentual de presos que não tinham o ensino fundamental completo era de 81,9%.  

Já em 2014, o número de pessoas analfabetas, alfabetizadas informalmente, somadas 

as que possuem ensino fundamental completo, somam 75,08%, detalhados em um percentual 

de 3,99% de analfabetos, 6,73% de alfabetizados em cursos regulares, 49,58% com ensino 

fundamental incompleto e 14,78% com ensino fundamental completo. 

 

A literatura criminológica sugere aquilo que intuitivamente se sabe sobre a 

população prisional no Brasil: maior escolaridade é um forte fator protetivo. Manter 

os jovens na escola pelo menos até o término do fundamental pode ser uma das 

políticas de prevenção mais eficientes para a reeducação da criminalidade e, por 

conseguinte, da população prisional (DEPEN, 2017, p. 47). 

 

Dito isso, a assistência educacional tem função de proporcionar ao preso uma melhor 

condição de reintegração social, preparando-o para a vida em liberdade além de inserir 

valores de interesse comum a todos, proporcionando a ele também a possibilidade da remição 

pelo estudo, o que irá ocupá-lo, instruí-lo e capacitá-lo para desempenho de outras habilidades 

fora das prisões. 

Atualmente com a possibilidade de ensino a distância, os presos ou internados, mesmo 

com a sua limitação de liberdade, não deveriam ser impossibilitados do acesso à educação 

através da internet, necessitando somente de um computador com boa conexão para que 
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possam assistir às aulas e fazer as atividades necessárias. Só que, mais uma vez, são 

impedidos por falta de estrutura e planejamento para oferecer-lhes mais essa ferramenta. 

A falta de vontade política é que representa o verdadeiro entrave para a 

implementação da educação nos presídios, em que pese a obrigatoriedade do ensino 

fundamental e profissionalizante nas unidades, a falta de espaço físico, a falta de professores, 

falta de sala de aula suficiente para atender a população carcerária, representa a falta de 

intenção de preparar o preso para o retorno à sociedade (NUNES, 2009, p. 37). 

Preconiza a Lei de Execução Penal, em seu artigo 22, que a assistência social tem 

como escopo amparar o preso e o internado e prepará-lo para o retorno à sociedade, 

representando o verdadeiro elo de comunicação entre o preso e a sociedade, e, como diz 

Arminda Bergamini Miotto (apud MESQUITA JUNIOR, 2014, p. 178), o serviço social na 

penitenciária tem fim: a) paliativo, pois visa minorar o sofrimento sofrido pelo preso pela sua 

condição; b) curativo, objetivando que este não volte a delinquir quando readquirir sua 

liberdade; c) preventivo, com olhos a diminuição de problemas que constituem estímulo a 

delinquência, com atuação ligada aos liberados ou egressos em seu convívio com a família e a 

sociedade, e; d) construtivo: pois busca melhorar as condições de vida do apenado dentro e 

fora da prisão. 

Ao encontrar a assistência social, a assistência ao egresso também desempenha papel 

fundamental no processo de reintegração do preso à sociedade, pois é, neste momento, que ele 

terá contato com a liberdade e a realidade que o espera fora do cárcere. 

Conforme o artigo 26 da Lei de Execução Penal, considera-se egresso o liberado 

definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída da unidade prisional, e o liberado 

condicional, durante o seu período de prova, devendo este ser assistido pelo Estado, em 

orientação e apoio para o seu reingresso na vida em liberdade, concedendo-lhe alimentação e 

alojamento em local adequado a este fim pelo prazo de dois meses. 

No entanto, parece redundante citar o descaso do Estado quanto ao auxílio ao egresso 

em terras brasileiras, pois não há dúvidas de  que este é o momento mais delicado na 

reintegração do condenado. São nestes meses iniciais que o Estado deve intensificar a sua 

atuação na recuperação do cidadão preso, proporcionando a ele condições harmônicas para 

este processo de retorno à sociedade, e, também, no mesmo sentido de afastamento da 

delinquência (PRADO et al, 2017, p. 127). 

O Patronato Penitenciário público ou particular é destinado a prestar assistência aos 

albergados ou egressos, e o Conselho Penitenciário é responsável por supervisioná-los e 

contribuir também na assistência ao egresso. Assim, ao Conselho compete defender o direito 
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dos egressos, possibilitando a eles o tratamento adequado a sua reinserção, e aos patronatos 

assistir o egresso em seu retorno à vida livre “auxiliando-o a superar dificuldades de natureza 

econômica, familiar ou de trabalho que normalmente surgem nessa fase e, ao mesmo tempo, 

colaborar para mantê-lo afastado de situações que possam reconduzi-lo à prática do delito” 

(AVENA, 2017, p. 45). 

A Comissão Parlamentar de Inquérito, de 2008, apresentou o número de patronatos 

penitenciários existentes no Brasil que, naquela época, contava com apenas 12 unidades, 

citando também uma exceção a esse descaso nos casos dos Patronatos paranaenses e o 

Programa Pró-Egresso que é aplicado no estado desde 1975 e que foi reformulado após a 

edição da Lei de Execução Penal.  

Atualmente o estado do Paraná conta com dezoito Patronatos Penitenciários 

espalhados por todo o seu território, conforme dados do Departamento Penitenciário do 

Estado do Paraná, colaborando na melhor integração entre egressos e sociedade, ofertando a 

eles oportunidades de estudo, profissionalização e assistência. 

Em relação à assistência religiosa, o Estado deve oportunizar o exercício da liberdade 

religiosa plena, dentro e fora das prisões. Assim sendo, é indispensável que as prisões 

disponibilizem local adequado e reservado para a celebração de atividades religiosas, 

representando uma faculdade ao preso o acesso a essas atividades. E, neste sentido, as notícias 

são boas, na maioria das unidades prisionais há exercício de atividades religiosas, evangélicas 

ou católicas, através dos grupos religiosos ou da Pastoral Carcerária. 

Outro problema latente também são torturas, sanções ilegítimas e uso da força, 

contrariando ao disposto na Constituição Federal, que assegura aos presos o respeito à 

integridade física e moral, proíbe toda forma de tortura, penas cruéis e o tratamento desumano 

ou degradante, conforme o artigo 5º, incisos, III, XLIII, XLVII e XLIX. A Lei de Execução 

Penal proíbe também sanções sem previsão legal prévia que possam colocar em perigo a 

integridade física e moral do condenado (vedação de cela escura, sanções coletivas, prazo 

máximo de duração de 30 dias, conselho disciplinar, etc.) devendo observar procedimento 

disciplinar interno. 

São comuns cenas de maus tratos, espancamentos, exposição de presos ao ridículo, 

trajando apenas roupas íntimas e sendo forçados a fazer suas necessidades fisiológicas ao 

relento, queimaduras de segundo e terceiro graus por exposição ao sol, e celas marcando altas 

temperaturas. Segundo Relatório Anual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (BRASIL, 2017), os presos “relatam que alguns agentes agrediram os internos com 

cinto no rosto dos presos, enquanto agentes debochavam dos presos. Alguns internos 
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afirmaram que foi utilizado um porrete com os quais, ao agredirem os presos, diziam “direitos 

humanos é madeira!” 

A inobservância das ilegalidades não para aí. Outro caso de desídia das autoridades é o 

problema das mulheres encarceradas, e da população LGBT aprisionada. Atualmente, 6,4% 

da população carcerária é feminina, e o crescimento é proporcionalmente maior que dos 

homens nos últimos anos, devendo, como prevê a Lei de Execução Penal, serem aprisionadas 

em estabelecimento próprio e adequado à condição pessoal, possuindo berçários, seção para 

gestante e parturiente, creche para crianças de 6 meses a 7 anos, acompanhamento pré-natal e 

pós-parto, tratamento ao recém-nascido, além de haver sempre pelo menos um ginecologista 

nas unidades. 

Sobre a população LGBT nos presídios, o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária – CNPCP, e a Resolução Conjunta nº 1 de 2014 (BRASIL, 2017), tratam de 

medidas sobre a criação de alas especiais para presos LGBT de adesão voluntária, uso de 

roupas ligadas a sua identidade, manutenção do cabelo comprido para travestis e transexuais, 

visita íntima, acesso à tratamento hormonal, de acordo com a evolução legal e judicial quanto 

à condição de gênero ou orientação sexual. 

A população LGBT sofre com abusos sexuais por outros presos, é comum, dentro dos 

presídios, o leilão de travestis, sua utilização como moedas de troca, etc., além da não 

possibilidade de utilização do nome social nos registros, não concessão de auxílio reclusão, 

proibição de entrada de preservativos, dentre outros. 

Diante dessas inúmeras ilegalidades apontadas, a afronta massiva a direitos 

fundamentais é clara e cristalina, e representam verdadeiros excessos e desvios na execução 

da pena. Mesmo que a doutrina e os Tribunais não os tratem profundamente como tal, há que 

se compreender que a não prestação de assistência aos presos acarreta excesso de execução de 

pena, pois extrapola o que é previsto na sentença penal e na Lei. 

Não se pode esquecer de que, quando a lei estabelece uma pena para o crime, o juiz 

decide em desfavor do réu, submetendo-o ao cumprimento de uma sanção penal, e o Estado 

executa sua pena. A lei não fala em supressão de direitos por insuficiência do Estado e, sim, 

estabelece que a sanção penal observe tal previsão, e se a prisão corresponde formalmente a 

uma pena, v.g. de reclusão de oito anos, substancialmente esse período deve representar oito 

anos. No entanto, esse período representa muito mais que isso quando vividos nessas 

condições. 

Em que pese às sanções penais sejam cumpridas em seu tempo previsto, 

substancialmente elas extrapolam e muito o seu conteúdo, pois executar a pena nos presídios 
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brasileiros, na situação que fora demonstrada pelas Comissões de 2008 e 2015, não há que se 

negar que um dia de pena prevista em lei, tenha o mesmo conteúdo de um dia de pena nas 

celas dos presídios e cadeias públicas. 

Como se viu, muitos, se não todos os direitos das pessoas submetidas à sanção penal, 

são violados diariamente, sem que haja qualquer preocupação do Estado em deter essa 

ilegalidades, haja vista que esta população miserável que se encontra presa não tem força para 

lutar contra o Estado. 

Com o intuito de diminuir tais excessos, para não dizer erradicá-los, passa pelo 

reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental sob nº 347/DF, do estado de coisas 

inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, para que as autoridades responsáveis 

mobilizem-se para atender as normativas legais e judiciais, como já fez em sede liminar, mas 

também passa pela necessidade do julgamento do mérito da ação no tocante à implementação 

das medidas em sede de execução penal, que possam dirimir tais ilegalidades. 

Assim como se vê historicamente, para que uma nova realidade de direitos ou sua 

execução surja, é necessário um rompimento com a ordem anterior. Assim, acredita-se que 

somente com a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário 

brasileiro, pelo Supremo Tribunal Federal, como um verdadeiro marco histórico e jurídico, 

determinando uma atuação diferente de todos os poderes da nação e da colaboração da 

sociedade, os direitos fundamentais dos presos sejam regulamentados, protegidos e 

promovidos, e os índices de violência diminuam no país. 

 

5.2 Estado de Coisas Inconstitucional 

 

5.2.1 A Violação Massiva de Direitos Fundamentais por Falha Estrutural  

 

Como já dito inicialmente neste trabalho, diversas são as nomenclaturas alcunhadas 

aos direitos fundamentais, algumas apresentadas de acordo com o momento histórico, 

diplomas nacionais ou internacionais em que se encontraram dispostos, tais como: direitos 

naturais, direitos humanos, direitos individuais, direito público subjetivo, liberdades 

fundamentais (RAMOS, 2016, p. 51), direitos da personalidade, direitos fundamentais do 

homem e direitos humanos fundamentais (FACHIN, 2015, p. 231). 

Direitos naturais, pois se entendia que eram direitos inerentes ao homem, inatos, mas 

já superados, tendo em vista tais direitos terem sido conquistados e não inatos (SILVA, 2007, 
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p. 176); direitos humanos, com maior apresentação em diplomas internacionais; direitos 

individuais, menos utilizado tendo em vista sua conotação de proteção a um indivíduo, opera 

a ideia de proteção de grupos de direitos de primeira dimensão (vida, igualdade, liberdade, 

propriedade) (RAMOS, 2016, p. 52); direito público subjetivo, assim como os individuais dão 

a conotação de que são dispostos apenas a um cidadão, não sendo suficiente para abarcar o 

que se trata de direitos fundamentais, pois apresentam características contrárias a este como 

prescritibilidade, renunciabilidade ou transferência de direitos (SILVA, 2007, p. 176); 

liberdades fundamentais, que apenas indicam a ideia de proteção a liberdade e os direitos 

fundamentais vão além disso; direitos da personalidade, que se apresentam a partir do 

reconhecimento do Estado, para os positivistas, porém tem envergadura naturalista, devendo 

os Estado apenas “reconhecê-los e sancioná-los” (BITTAR, 2015, p. 38); direitos humanos 

fundamentais  e direitos fundamentais do homem, que, neste último, na opinião de José 

Afonso da Silva, têm maior abrangência tendo em vista a tratativa de direitos fundamentais, 

ou seja, “sem os quais a pessoa humana não realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo 

sobrevive”, além do termo do homem, onde devem ser reconhecidos a todos igualmente a 

todos, formal e materialmente. 

Até mesmo o legislador constituinte, quando da promulgação da Constituição Federal 

Brasileira, empenhou uso diversificado da nomenclatura ao longo de seu texto, como direitos 

humanos (artigo 4º, inciso II, e artigo 7º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias), 

direitos e garantias fundamentais (Título II e artigo 5º, §1º), direitos e liberdades 

fundamentais (artigo 5º, inciso XLI), direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, inciso 

LXXI), direitos fundamentais da pessoa humana (artigo 17), direitos da pessoa humana 

(artigo 34), além de direitos e garantias individuais (artigo 60, §4º). 

Em que pese essa gama extensa de nomenclaturas, atualmente a que mais é adotada é a 

de direitos fundamentais, tendo em vista sua amplitude e também suas características. Os 

direitos fundamentais nasceram da necessidade de proteção do homem do arbítrio do Estado. 

Ao longo da história muitos foram os diplomas destinados a proteger os direitos mais 

importantes da pessoa humana. 

É bastante conhecida a lição segundo a qual os direitos fundamentais são classificados 

em dimensões. Considerando as mais variadas concepções doutrinárias, os direitos 

fundamentais podem ser distribuídos em três, quatro, cinco e até mesmo seis dimensões. 

Geralmente, leva-se em consideração o critério cronológico: uma dimensão surge após a 

outra, retratando direitos fundamentais que nascem em diversos momentos históricos do 

evoluir da Humanidade.  
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Neste sentido, pode-se destacar que, se a liberdade é direito de primeira dimensão, o 

direito a igualdade tem status de direito fundamental de segunda dimensão, disposto em 

diversas convenções, tratados internacionais e constituições ao redor do mundo. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão estão ligados ao princípio da liberdade, 

concernentes a direitos civis e políticos, de titularidade do indivíduo, “sendo oponíveis ao 

Estado” (BONAVIDES, 2006, p. 563), ou seja, o Estado não deve interferir nesta esfera de 

direitos. Apareceram na Magna Carta, Petition of Rights, Lei de Habeas corpus, Declaração 

de Direitos do Bom Povo da Virgínia, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 

Declaração Universal de Direitos do Homem, Pacto internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (EUA), e na Constituição Federal brasileira encontra-se no artigo 5º e nos artigos 12 

a 17. 

Já os direitos fundamentais de segunda dimensão, nas palavras de Paulo Bonavides, 

“nasceram abraçados ao princípio da igualdade do qual não se pode separar” (BONAVIDES, 

2006, p. 564). São direitos econômicos, sociais e culturais, que apareceram no século XX. 

Elencados na Declaração dos direitos do povo trabalhador e explorados, Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (na 

URSS), mas também na Proclamação do Teerã, Declaração e programa de ação de Viena, 

bem como na Constituição de 88 nos artigos 6º a 11 e nos artigos 193 a 232. 

Os direitos de primeira dimensão visam a não fazer do Estado uma abstenção, 

enquanto os de segunda exigem um fazer do Estado para sua efetivação, diretamente ou a 

partir de políticas públicas. 

Têm-se ainda direitos fundamentais de terceira dimensão, os de fraternidade, 

desenvolvidos a partir do século XX, como direito ao “desenvolvimento, à paz, ao meio 

ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade” (BONAVIDES, 2006, p. 

569). Bonavides entende também que “tem por destinatário o gênero humano, mesmo num 

momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade 

concreta” (FACHIN, 2015, p. 226), descrito na Carta das Nações Unidas, Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Proclamação de Teerã, Declaração e Programa de Ação de 

Viena e na Constituição brasileira. Um exemplo desses direitos é o meio ambiente 

equilibrado, presente no art. 225, na lição de Fachin (2015, p. 226-229). Os de quarta 

dimensão, qual seja, o direito à informação, à democracia e ao pluralismo, bem como de 

quinta dimensão, surgiu no mundo pós Segunda Grande Guerra, necessitando um 

reestabelecimento da humanidade, buscando o direito à paz, e de sexta dimensão, à água 

potável. 
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Paulo Gustavo Gonet Branco e Perez Luño (CAMPOS, 2016, p. 66-67) falam da 

importância da afirmação histórica dos direitos fundamentais como proteção à dignidade da 

pessoa como núcleo das Constituições contemporâneas, e ainda ressalta que sua importância 

não se dá apenas formalmente, mas pautada na “consagração de valores humanos, 

historicamente reconhecidos e conquistados, como normas constitucionais centrais. Todas as 

normas constitucionais giram em torno de direitos fundamentais” e também da importância da 

análise histórica dos direitos humanos (no plano internacional) e dos direitos fundamentais 

(no plano nacional), como “conquistas progressivas das sociedades que evoluem e se 

modificam em torno de valores universalmente aceitos como dignidade, liberdade e igualdade 

[...] que representa os três eixos fundamentais de direitos, que os dotam de conteúdo de 

valores com pretensão de aceitação universal e atemporal.” 

Ponto nodal tanto quanto às nomenclaturas, quanto às dimensões, há que se destacar 

aqui que os direitos foram proclamados, declarados ou formalizados para serem respeitados, 

principalmente na concepção atual dos direito fundamentais, que representam características 

especiais quanto à própria constituição de um Estado Social e Democrático de Direitos. 

Como o cerne do presente trabalho é o sistema carcerário brasileiro e a ofensa massiva 

a direitos fundamentais dos presos, previstos na Constituição Federal, leis infraconstitucionais 

e tratados internacionais, há a relevância quanto à verificação do Estado de Coisas 

Inconstitucional que atualmente se encontram os presídios nacionais e a possibilidade de uma 

atuação do Supremo Tribunal Federal para mudar este quadro. 

O Estado de Coisas Inconstitucional ou ECI, ou sua importação surgiu em meio ao 

caos notório em que o Brasil se encontra em seu sistema punitivo e penitenciário, mais 

especificamente o prisional, em proposta feita pelo PSOL e baseada em representação 

formulada pela Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ. Insurgiu-

se contra as deficiências estruturais que envolvem todo o sistema prisional do país, solicitando 

ao Supremo Tribunal Federal, mediante Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, 

nº 347/DF, uma intervenção. 

O Estado de Coisas Inconstitucional defende a atuação do Supremo Tribunal Federal 

em  situações de violação massiva e contínua de direitos (CAMPOS, 2017) com a finalidade 

de melhora no sistema mediante ordenação às autoridades competentes no âmbito federal, 

distrital e estadual à formulação e execução de planos possíveis para a melhoria no sistema 

prisional nacional. Apresenta a necessidade de discussão internacional sobre a violação a 

direitos humanos, o que colabora também ao Brasil, tendo em vista que cá como lá isso 

também ocorre. 
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Tal atuação positiva do poder judiciário em proteção a direitos fundamentais já fora 

defendido inúmeras vezes, inclusive o Ministro Ricardo Lewandowski citou a necessidade de 

“ajudar a pensar em políticas públicas para melhorar o país: Essa era uma ideia impensável 

algum tempo atrás, mas hoje alguns juízes participam da formulação dessas políticas, 

especialmente na proteção de minorias desprotegidas”. A ideia de intervenção do judiciário 

nesses casos tem o seguinte cenário: quando uma corte declara o estado de coisas 

inconstitucional, chama para si a legitimidade para interferência “na agenda política e nos 

processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, quando isso se 

mostrar indispensável para a superação dos quadros de violação massiva e sistemática de 

direitos fundamentais” (CAMPOS, 2016, p. 16). 

 

[...] Deve-se dar atenção maior a critérios de ordem material, por que os direitos 

fundamentais, para deixarem de ser “direitos de papel”, necessitam de proteção e 

promoção estatal, independentemente de como forem configurados os enunciados 

constitucionais correspondentes, inclusive, se, semanticamente, forem classificados 

como normas autoaplicáveis (CAMPOS, 2016, p. 18). 

 

Não há que se falar em efetivação de direitos somente do ponto de vista formal, 

afastando-o da realidade social vivida nos presídios e da necessidade de atuação neste sentido. 

Ainda mais por saber ser dever do Estado regulamentar, promover e assegurar a efetividade 

de direitos fundamentais através da sua atuação em todas as instâncias, legislativa, executiva e 

judiciária. 

Em muitos casos, como o da execução penal, nem sempre a omissão é somente no 

âmbito legislativo, pois a Lei de Execução Penal, como foi elaborada e apresentada neste 

trabalho, é de reconhecido valor, sendo inclusive copiada em outros países. No entanto, ela 

esbarra na falta de estrutura para tornar realidade suas previsões e, na maioria das vezes, por 

falta de vontade política de proteção às minorias impopulares, como a dos presos. 

Com vistas a evitar esses problemas como o da não observância concreta da norma 

constitucional em direitos fundamentais e o excesso de formalismos que impedem a eficácia 

dos direitos fundamentais previstos, o dever de proteção suficiente dos direitos e liberdades 

fundamentais, tutelável e exigível pela jurisdição constitucional independentemente da 

estrutura do enunciado correspondente, há de ser considerado. 

Cumpre ressaltar que, não necessariamente, o problema quanto à tutela de direitos 

fundamentais se dá com a omissão legislativa, como já dita, mas, também, verifica-se quanto 

à falha na realização do predisposto nessa lei, por falta de iniciativa administrativa, ou por 

falha na sua atuação. Essa insuficiência estatal, caracterizada na própria incapacidade 
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institucional ou ainda na ausência de disposição política, demonstra-se como “um quadro 

permanente de falhas estruturais” (CAMPOS, 2016, p. 58) e tais falhas é que consubstanciam 

o estado de coisas inconstitucional. 

A tarefa do Estado de proteção é extremamente necessária, pois é na falta dessa 

proteção, através de meios e condições indispensáveis (ausência de leis, ou políticas públicas 

– omissão total  ou insuficientes – omissão parcial) ao exercício dos direitos fundamentais, 

que  impera a omissão normativa inconstitucional. 

A Constituição Federal prevê no artigo 5º, inciso XLI, que “a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”, prevê além de uma “missão 

política”, um verdadeiro dever de proteção dos indivíduos contra a violação de direitos 

fundamentais. 

O dever de proteção é expresso na Constituição, o problema está em delimitar a 

fronteira entre e atuação deficitária e a não atuação do legislador e de entes públicos que 

possam trazer riscos à violação de direitos fundamentais. Dito isso,  faz-se necessário incluir o 

posicionamento de Robert Alexy (apud CAMPOS, 2016, p. 83) quanto à importância do 

direito constitucional na contribuição neste controle constitucional, para que a formulação, 

proteção e promoção desses direitos fundamentais não fiquem apenas na mão do legislador 

com maioria parlamentar. 

É que se entende por princípio da proporcionalidade sua dimensão de proibição de 

proteção deficiente de direitos fundamentais, ou seja, cabe ao Estado, além de analisar os 

excessos do exercício de seu poder, verificar também se ele está deixando de atuar, ou 

atuando deficientemente na tutela dos direitos fundamentais, para adotar medidas normativas 

suficientes para uma adequada e eficaz proteção. 

A análise na falha dessa proteção e promoção de direitos não está somente na 

identificação de pressuposições que o legislador deixou de atuar ou atuou insuficientemente, 

pois a falha é estrutural, há necessidade também de verificar se há falhas na execução dessas 

leis por outros órgãos, haja vista a crise cíclica do sistema penitenciário brasileiro. 

A proposta defendida na decisão que reconhece o estado de coisas inconstitucional é 

da necessidade de partir de uma análise formal como pressuposto de análise de omissão 

inconstitucional, indo para a verificação material dessas violações a direitos fundamentais. 

Demonstra uma enorme falha estrutural na organização e cumprimento de políticas públicas, 

demandando, a partir daí, somente uma ação conjunta e coordenada de ações, envolvendo 

“medidas legislativas, administrativas e orçamentárias” (CAMPOS, 2016, p. 94), seria capaz 

de reverter esse quadro. 
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Superada essa análise quanto à omissão estatal na defesa de direitos fundamentais, seja 

do legislador, ou dos órgãos responsáveis pela efetivação de políticas públicas, e a 

demonstração de verdadeira falha estrutural no reconhecimento, proteção e promoção de 

direitos fundamentais, vislumbra-se, como já dito outrora, que, nessa falha, há violação 

massiva e contínua de direitos fundamentais de um número indeterminado de pessoas. Com 

isso, a Corte Constitucional Colombiana acabou por adotar uma medida extrema e reconheceu 

em alguns casos o Estado de Coisas Inconstitucional.  

O instituto do ECI, importado da Corte Constitucional da Colômbia (Sentença SU, 559 

de 1997) (COLÔMBIA, 2017), surgiu a primeira vez para decidir sobre os direitos 

previdenciários de quarenta e cinco professores colombianos, retirando a tutela desses direitos 

de esfera individual de cada professor e analisando sob uma perspectiva coletiva,  

entendendo-as como decorrentes de uma falha estrutural, não se limitando à dimensão das 

partes, declarando a pretensão deles como estado de coisas inconstitucional. Determinou que 

os municípios regularizassem tal situação em prazo razoável, além de outras diretivas voltadas 

a beneficiar todos que se encontravam na mesma situação. 

Em um segundo momento, tramitou, na Corte Colombiana, outro requerimento de 

reconhecimento do estado de coisas inconstitucional mediante a necessidade de deslocamento 

dos colombianos dentre de seu território, os chamados los desplazados. Vítimas das ações das 

FARC, os moradores eram ameaçados e forçados a mudarem de suas casas (Sentença ST, 

025, de 2004) (COLÔMBIA, 2017).  

Foram, ao todo, mais de 108 pedidos de tutela, de 1.150 famílias que tiveram que se 

deslocar no território colombiano. Toda essa população vulnerável, composta por mulher, 

menor, minoria étnica e idosa, era submetida a condições degradantes de moradia, saúde, 

educação, trabalho, sem as mínimas condições de subsistência, a ser obrigada a se mudar de 

residência em busca de outro espaço. 

Neste caso, houve implementação  importante da Corte Constitucional Colombiana, no 

sentido de exigir das autoridades competentes dotação orçamentária, políticas públicas 

eficientes e atuação legislativa, dentre outros mecanismos para proteção ante a violação 

massiva e contínua aos direitos fundamentais dos colombianos “deslocados”. 

E, em outra decisão, a Corte Constitucional Colombiana também verificou a 

superlotação das penitenciárias colombianas (Sentença ST 153, de 1998) (COLÔMBIA, 

2017) e declarou o estado de coisas inconstitucional, haja vista as condições subumanas em 

que se encontravam as Penitenciárias Nacionais de Bogotá e Bellavista de Medellín, não 
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sendo apenas problemas pontuais nessas duas unidades prisionais, mas um problema amplo, 

de cunho nacional quanto à população carcerária. 

As decisões demonstram uma visível degradação humana, a violação aos direitos 

fundamentais e a dignidade humana, chamada de tragedia diaria de las cárceles 

(COLÔMBIA, 2017), com isso elaborou um plano de construção de novas unidades, e que o 

governo colombiano se mobilizasse em busca de recursos orçamentários - medidas para 

assegurar o respeito aos presos. Mas a falta de fiscalização dos órgãos competentes levou a 

uma ação não tão efetiva quanto se esperava, no casos das unidades prisionais, como fora 

visto nos dois outros casos. 

O reconhecimento do estado de coisas constitucional colombiano e a possibilidade de 

seu reconhecimento no Brasil trazem legitimidade ao judiciário para tomar medidas que 

observem a dignidade da pessoa humana e as garantias de direitos fundamentais a partir 

dessas omissões dos poderes públicos.  

Com isso, Clara Inés Vargas Hernández (apud CAMPOS, 2016, p. 96) fala da 

atividade do juízo como um “compromisso ético do juiz constitucional de não permanecer 

indiferente e imóvel frente a diversas situações estruturais que se inter-relacionam, lesando de 

maneira grave, permanente e contínua numerosos direitos inerentes ao ser humano”, sendo 

um chamado ao juiz para cumprir o seu dever constitucional. 

Há que se analisar a declaração do estado de coisas constitucional  que se apresenta na 

dimensão objetiva de direitos fundamentais e não um direito individual. É preciso ainda 

analisar que a atuação do judiciário visa solucionar problemas estruturais graves, mas não 

atuando sozinho e sim em conjunto com outras autoridades públicas, visando uma melhora da 

observação desses direitos em uma esfera coletiva. 

Cumpre ainda ressaltar que, na análise e reconhecimento do estado de coisas 

inconstitucional, fica clara a enorme lacuna que se faz diante dos direitos declarados 

constitucionalmente, bem como o verdadeiro gozo desses direitos. Tem em vista que a 

realidade social dos países em desenvolvimento, em que a desigualdade social é enorme, 

como no caso do Brasil e Colômbia, deve o judiciário, nestes casos, agir positivamente para 

substituir as falhas dos agentes legisladores e órgãos públicos quando não cumprem o seu 

dever de tutela, trazendo a corte a necessidade de diminuir esse distanciamento existente entre 

o dever-ser (dos direitos) e o ser (da realidade social). 

Vale dizer ainda que a interferência do juiz, na feitura de leis e políticas públicas 

direcionadas à superação dessa violação de direitos fundamentais, seja por via legislativa, 

estrutural ou orçamentária, a declaração do estado de coisas é trabalho demais corajoso da 
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corte, pois inúmeras são as críticas quanto à atuação ilegítima do judiciário, contrário à 

tripartição de poderes, porém o judiciário não pode quedar-se inerte, assim como fazem os 

agentes políticos e públicos 

As decisões quanto ao estado de coisas inconstitucional (MAYRINK DA COSTA, 

2016, p. 42), na Colômbia, eram pautadas em três pressupostos: 1) constatação de violação 

massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número indeterminado de pessoas; 2) 

omissão das autoridades públicas competentes ao cumprimento de suas obrigações, além de 

defesa e promoção dos direitos fundamentais (falha estatal estrutural); 3) medidas necessárias 

para superação deste quadro de inconstitucionalidades (estruturalmente, pluralidade de 

órgãos). 

Quando caracterizada a permanente e massiva violação de direitos fundamentais, a 

omissão de diferentes atores estatais que tanto implica essa violação como a mantém, o 

envolvimento de um número elevado de pessoas afetadas e a necessidade de a solução ser 

alcançada pela ação conjunta e coordenada de vários órgãos, o Estado, através de seus órgãos 

representantes, deve formular e executar ações e políticas públicas para a preservação dos 

direitos fundamentais. 

Mas há possibilidade de uma atuação conjunta para mudar esse quadro? Há sim, e 

apoiado nas decisões da Corte Constitucional e nos comentaristas colombianos, Carlos 

Alexandre de Azevedo Campos (2016, p. 21 define o Estado de Coisas Inconstitucional 

como: 

 

...técnica de decisão por meio da qual cortes e juízes constitucionais, quando 

rigorosamente identificam um quadro de violação massiva e sistêmica de direitos 

fundamentais decorrente de falhas estruturais do Estado, declaram a absoluta 

contradição entre os comandos normativos constitucionais e a realidade social, e 

expedem ordens estruturais dirigidas a instar um amplo conjunto de órgãos e 

autoridades a formularem e implementarem políticas públicas voltadas a superação 

dessa realidade inconstitucional. 

 

Não há dúvida de que, no Brasil, o sistema carcerário não é o único setor social que 

apresenta violações a direitos fundamentais decorrentes de falhas estruturais na 

implementação de políticas públicas. Isso já se vê nos campos de saúde pública, segurança 

pública, saneamento básico, dentre outros, mas, sem dúvida, o sistema penitenciário, 

conforme apontado neste estudo, é o pior deles. 

Diante dessas constatações, trazer a luz essa primeira análise sobre os direitos 

fundamentais e o estado de coisas inconstitucional se faz necessária, pois aduzir sobre o status 

de estigma que o preso se encontra no Brasil, bem como a situação dos presídios brasileiros, e 
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ainda quando se fala em estado de coisas inconstitucional a sua declaração visa acabar com a 

violação massiva desses direitos fundamentais, indispensáveis à existência humana, devido à 

falha estrutural do Estado em todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, na proteção 

desses direitos. 

 

 

5.2.2 O Sistema Penitenciário Brasileiro e o Status de não Cidadão do Preso 

 

Em complemento ao já descrito, necessária é a menção ao que acontece no sistema 

penitenciário brasileiro atual, e o status de não cidadão que carrega sobre seus ombros a 

pessoa presa ou internada no Brasil e o não comprometimento dos órgãos legislativo, 

executivo, judiciário, e também da comunidade com a tutela de direitos fundamentais dessas 

pessoas, sendo tratados como coisas. 

A Lei de Execução Penal nº 7.210, de 1984, que trata sobre a execução das penas e 

medidas de segurança aplicadas no Brasil, apresenta as diretrizes sobre os direitos e deveres 

dos presos, quando do cumprimento da reprimenda corporal, quais os princípios norteadores, 

o objeto e aplicação da Lei, a assistência a que tem direito os presos, além de regras de 

disciplinas, os órgãos e estabelecimentos de execução penal e regras de execução, como já 

foram amplamente explicitadas. 

Mesmo assim é evidente o descaso dos órgãos competentes, bem como da própria 

sociedade com as pessoas recolhidas ao cárcere no Brasil, devido ao processo de 

estigmatização que elas sofrem, ampliado pelo tratamento do encarcerado como inimigo da 

sociedade, de uma pessoa a quem não deve ser tratada como tal, como cidadão, e que não 

deve ver preservada a sua dignidade é imensurável. 

Atualmente há fortemente presente essa distinção feita pela coletividade entre cidadão 

e inimigo, rememorando o conceito de Direito Penal do Inimigo de Günter Jakobs, o que 

justificaria a violação de direitos dos reclusos, pela perda do status de cidadão: 

 

O inimigo não se veste com as mesmas garantias do cidadão. O inimigo deve ser 

guerreado pela reação penal. Essa reação parece legítima, porque toma emprestado o 

sentido de proteção dos direitos do cidadão para operacionalizar essa guerra ao 

inimigo, para “excluir” aquele que não mais possui o status personae por perturbar a 

estabilidade das relações sociáveis mediante seu comportamento perigoso (DINIZ, 

2012, p. 117). 
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Em seu pensamento, sobre a aplicação efetiva de um direito penal do inimigo, 

entendia Jakobs que haveria a possibilidade de punição antes mesmo da prática do crime, 

apenas pela possibilidade de ofensa a qualquer bem jurídico e ainda poderiam acarretar 

“penas desproporcionais e violação de princípios penais, assim como o desrespeito às 

garantias processuais seriam as características do ‘direito penal do inimigo (BOZZA, 2015, p. 

53). 

 

O direito penal do inimigo é a retirada de todas as garantias jurídicas que foram 

dadas ao homem desde o ato-habeas-corpus de 1679, desde a famosa lei inglesa para 

a proteção da liberdade pessoal. Quando o estado não trata mais de acordo com o 

direito as pessoas que se desviaram do direito, ele não é mais um estado de direito. 

Então ele morre da sua suposta defesa (...). Um direito penal do inimigo não é 

portanto o salvador da sociedade livre, mas sua decadência. Não é um amigo da 

sociedade de cidadão, mas seu inimigo (PRANTL apud BOZZA, 2015, p. 53). 

 

Com vistas a essa aplicação do direito penal do inimigo, aquele que tira o marginal de 

circulação, a sociedade cega dá forças a essa corrente de pensamento, corroborando com uma 

supressão de direitos e ofensas à lei, imaginando assim um senso de justiça que efetivamente 

não existe e não visualiza também que é este sentimento que fundamenta a falta de atuação 

política, seja no campo penitenciário, seja no campo da segurança pública, acarretando 

sempre em mais e mais violência. 

As violações a direitos fundamentais dos presos inseridos no sistema carcerário 

brasileiro ofendem o aparato legislativo nacional e internacional, pois violam o que prevê a 

Constituição de 1988, quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 

III; a proibição a tortura e tratamento desumano ou degradante, artigo 5º, inciso III; a 

imposição de sanções cruéis, artigo 5º, inciso XLVII, alínea ‘e’; o cumprimento de pena em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do apenado, 

artigo 5º, inciso XLVIII; o respeito à integridade física e moral, artigo 5º, inciso XLIX; a 

garantia da presunção de inocência, artigo 5º, inciso LVII; bem como o direito à saúde, 

educação, alimentação adequada e acesso à justiça (previstos ao longo da Constituição). Além 

de incontáveis direitos previstos também em tratados internacionais sobre direitos humanos 

dos quais o Brasil é signatário, tais como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 1966, a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica de 1969, 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou 

Degradantes de 1984, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura de 1985, 

além de dispositivos do Código Penal, Código de Processo penal e da Lei de Execução Penal 

nº 7210 de 11 de julho de 1984. 
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O que se depreende dessas ofensas a direitos fundamentais dos presos se dá pela 

posição social que este se encontra atualmente. No panorama atual, o preso é visto como 

inimigo, não gozando de nenhum prestígio perante a sociedade, podendo ser-lhe retirada toda 

a dignidade, sendo tratados como lixo humano8, gerando assim uma inércia generalizada 

quanto à atuação na defesa de seus direitos por parte dos órgãos políticos e administrativos. 

Diante desse desprestígio e do atual cenário do sistema carcerário brasileiro, faz-se 

necessária uma análise dos verdadeiros limites legais e jurídicos da aplicação da lei penal no 

Brasil, principalmente no tocante à execução penal e verificação desses citados excessos e 

desvios na execução da pena. 

A análise dos excessos e desvios na execução da pena revela a sua importância, tendo 

em vista que o Estado, titular do jus puniendi, carrega com ele uma dimensão objetiva no 

reconhecimento e preservação de seus direitos. É o que Daniel Sarmento (SARMENTO, 

2004, p. 172) traça quanto aos deveres de proteção por parte do Estado de ameaças praticadas 

por agentes privados (e também pelos próprios agentes públicos), não bastando “que o Estado 

se abstenha de violar os direitos humanos”. 

Tem-se que os direitos fundamentais são de extrema importância ao reconhecimento 

do homem  como pessoa portadora de dignidade9 dentro do ordenamento jurídico nacional, 

haja vista que a Constituição Federal os exemplifica em seu início e ao longo do seu texto, 

assim como a legislação infraconstitucional também a descreve de forma ampla. 

São comuns cenas de maus tratos, espancamentos, exposição de presos ao ridículo, 

trajando apenas roupas íntimas e sendo forçados a fazer suas necessidades fisiológicas ao 

relento, queimaduras de segundo e terceiro grau por exposição ao sol, altas temperaturas com 

celas marcando mais de 50 graus, segundo Relatório Anual da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (BRASIL, 2017), “relatam que alguns agentes agrediram os internos 

com cinto no rosto dos presos enquanto agentes debochavam dos presos”.  

Tão gravoso quanto ao descaso é a falta de debate político sobre o tema, a 

impopularidade dos presos no meio político pela sua não participação nas eleições, quando já 

considerados culpados por sentença penal condenatória transitada em julgado, desestimulam o 

                                            
8 Na decisão liminar da ADPF nº347, o Ministro Marco Aurélio cita o Relatório Final da CPI do sistema 

carcerário que os presos são amontoados como lixo humano. 
9 Quanto à concepção de dignidade remonta-se ao que fora explicitado por KANT, Immanuel. Fundamentação 

da metafísica dos costumes. Tradução Paulo Quintela, Lisboa: Edições 70, p. 77. “No reino dos fins tudo tem 

ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como 

equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite equivalente, então tem 

ela dignidade.” 
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sistema político e a burocracia estatal a tutelar os seus direitos e ainda a inércia do Estado 

quanto a essa população, mesmo diante de todo o problema que isso tem causado atualmente. 

Analisando a situação quanto ao regime prisional, do total da população carcerária em 

junho de 2014 (DEPEN, 2017) era de 607.731, sendo que cumprindo pena condenados em 

regime fechado 250.094 presos (41%), condenados em regime semiaberto 89.639 presos 

(15%), condenados em regime aberto 15.036 presos (3%) e cumprindo medidas de 

seguranças, seja de internação ou de tratamento ambulatorial 2.857 internados (0.47%). O que 

mais preocupa são os presos sem condenação que totalizam 250.213 presos (41%), ou seja, 

presos chamados provisórios, sem sentença penal condenatória transitada em julgado, que, 

sob a luz de um ordenamento jurídico que a prisão é exceção, o número de aprisionamentos 

provisórios é demasiadamente elevado, e estes números não se alteraram muito até 2016 

quanto a porcentagem no que indica o INFOPEN. 

Em complemento aos dados assustadores já trazidos, quando se tratou dos excessos e 

desvios na execução da pena, o DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional – Ministério 

da Justiça no seu Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, INFOPEN – de 

dezembro 2014 (DEPEN, 2017), demonstrou que o Brasil tem a 4ª maior população carcerária 

do mundo em números absolutos, ficando atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia, 

com uma população carcerária de 622.202 presos, sendo que o número de vagas no mesmo 

período era de 371.884, o que representa um déficit de vagas de 250.318, não estando 

computados nesses números os mandados de prisão em aberto aguardando cumprimento, 

além disso, ainda havia mais de 250 mil pessoas presas sem condenação, número equivalente 

ao déficit de vagas. 

A taxa de aprisionamento em território brasileiro é muito elevada, conforme demonstra 

também o levantamento já citado, pois alcança o número de 306,22 pessoas presas para cada 

100 mil habitantes, em contramão aos países acima comparados que apresentaram redução 

nos últimos anos, o relatório aponta também que, se esses dados se mantiverem, o Brasil logo 

alcançaria o 3º lugar em população carcerária, alcançando a Rússia. 

Se não fossem alarmantes os dados emitidos pelos relatórios, a análise fria dos 

números já levaria a ideia do caos instalado no sistema carcerário brasileiro, porém as 

inconstitucionalidades, ilegalidades e ofensas aos direitos fundamentais dos presos não param 

por aí. 

A análise desses dados reflete a necessidade de verter os olhos à situação carcerária 

brasileira atual e elucubrar sobre o que deve ser feito para que isso não perdure, mas, quando 
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o tema em questão é o preso, a expressão que se houve é que este não tem status de cidadão e 

não merece a atenção das autoridades. 

O quadro de superlotação e supressão de direitos ocasiona inúmeras rebeliões nas 

penitenciárias brasileiras, atualmente, em janeiro de 2017, várias rebeliões importantes 

aconteceram, e acontecem no Brasil, sendo, as principais até o momento, no Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim, no Amazonas, em que 56 presos perderam a vida, e outra na 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, mais 31 presos foram assassinados 

brutalmente por outros presos. 

Em ambos os presídios, o estágio de superlotação era alarmante. No Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim, a capacidade é de 454 detentos e, no momento da rebelião, 

contava com 1.229 presos, e, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a capacidade é de 

750 detentos e, também no momento da rebelião, operava com quase o dobro da capacidade, 

1398 presos, mesmo a legislação de execução penal prever, em seu artigo 88, que o 

“condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e 

lavatório” e em sua alínea ‘b’ dispor “área mínima de 6 m²”. Não é isso que ocorre nas celas 

tupiniquins, contrariando a Lei de Execução Penal e algumas resoluções do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (BRASIL, 2017). 

Após as rebeliões supracitadas, os acontecimentos no sistema carcerário, defesa de 

direitos dos presos, dentre outros relacionados ao tema, voltaram ao debate no cenário 

midiático nacional e levaram a uma reflexão maior quanto à visibilidade da causa. No entanto, 

para a sociedade, os presos merecem o que a eles acontece, pois fizeram por merecer estar lá. 

Muitas são os problemas visualizados no caos do sistema carcerário nacional que 

saltaram aos olhos da população, após esses episódios. Tais problemas já são velhos 

conhecidos do poder judiciário nacional, desde as varas criminais aos tribunais superiores, 

tanto que tramitam inúmeras ações sobre o tema e que de tempos em tempos são analisadas 

pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de responsabilização civil 

do Estado por danos morais causados aos detentos que cumprem penas em condições 

degradantes e o consequente pagamento de indenização (ADI 5.170/DF e RE 580.255/MS); 

possibilidade de o Judiciário demandar a realização de obras em presídios com o intuito de 

garantir a integridade física e moral dos presos (RE 592.581/RS) (MAYRINK DA COSTA, 

2016, p. 43); determinação do cumprimento de pena em regime menos gravoso diante da 

inexistência de vagas naquele originalmente estabelecido na condenação (RE 641.320/RS). 
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Diante destas situações de violação massiva e contínua de direitos fundamentais nos 

estabelecimentos prisionais brasileiros e a omissão das autoridades competentes no 

cumprimento de suas obrigações, os presos encontram-se impossibilitados de exercer seu 

direito a uma vida digna, vendo respeitada a sua condição de pessoa humana. 

Visando solucionar tal questão, desde 2015, tramita junto ao Supremo Tribunal 

Federal ação pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental sob nº 347/DF, que 

visa ao reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) no sistema carcerário 

brasileiro, pelas constantes violações massivas de direitos fundamentais, na verificação de 

falhas estruturais no âmbito legislativo e executivo quanto ao reconhecimento, proteção e 

promoção desses direitos pelos órgãos públicos. 

 

5.2.3 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/DF 

 

Como já citado, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal analisa Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental sob nº 347/DF, a ação que foi proposta pelo 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) denuncia todas as mazelas verificadas no sistema 

carcerário brasileiro10, e pede atuação positiva do Supremo Tribunal Federal, assim como foi 

feito pela Corte Constitucional Colombiana (Sentença ST 153, de 1998) (COLÔMBIA, 

2017), para que interfira na atuação dos órgãos públicos competentes para a efetivação de 

direitos fundamentais, através de atuação positiva do legislador, a implementação de políticas 

públicas, dotação orçamentária e a atuação de diferentes órgãos em conjunto, inclusive do 

Supremo como agente fiscalizador, perante a violação contínua dos direitos fundamentais dos 

encarcerados. 

A ADPF nº 347/DF leva ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal o verdadeiro 

inferno que se encontra o sistema prisional brasileiro, configuração atual que apresenta 

superlotação, imundice, insalubridade, doenças infectocontagiosas, falta de água, produtos 

higiênicos e comida inadequada, além de espancamentos, homicídios, tortura e violências de 

todo tipo contra os presos são diariamente constatadas. Como sujeitos ativos, os próprios 

presos ou agentes estatais vivem o desmando em algumas unidades, onde quem comanda são 

as organizações criminosas, além da ausência de assistência jurídica adequada, e presos que já 

                                            
10A ADPF nº 347 usa como base de dados Representação da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de 

Direito da UERJ, Parecer do Professor Juarez Tavares, Relatório da CPRI do Sistema Carcerário, da Câmara 

dos Deputados de 2009, como outros relatórios sobre o atual sistema carcerário brasileiro. 
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cumpriram muito mais do que prescrevia a sua pena e outras assistências despendidas em lei 

que são deveres do Estado. 

Os dados de níveis educacionais dos presos apresentados chegam a ser lamentáveis. A 

CPI do sistema carcerário constatou em 2008 que a atual situação é insustentável, mesmo 

tendo em vista a boa base legislativa e estrutura do Estado Nacional. Os presos são tratados 

como lixo, a seletividade do sistema prisional afeta a maioria da população pobre, negra, 

semianalfabetos e sem qualquer condição de contratar advogado. 

O conhecimento das autoridades públicas quanto ao estado calamitoso das prisões e da 

própria sociedade, como já citada a Comissão Parlamentar de Inquérito, desde 2008, já 

destacava que “Apesar da excelente legislação e da monumental estrutura do Estado Nacional, 

os presos no Brasil, em sua esmagadora maioria, recebem tratamento pior do que concedido 

aos animais [...] Ao invés de recuperar quem desviou da legalidade, o Estado embrutece, cria 

e devolve às ruas verdadeiras feras humanas” (BRASIL, 2009, p. 192).  

Na petição inicial da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (UERJ, 

2017), é mencionado também o conhecimento dos próprios Ministros do Supremo, que, nas 

ações supramencionadas, já constataram a situação caótica que se vive e, em alguns 

momentos, destacaram que no Brasil a pessoa que é condenada sofre sanções penais que não 

estão nem previstas no Código Penal, sanções que vão muito além do que a própria lei cogita. 

Aponta também à inicial as intervenções sofridas pelo Brasil da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, condenando o Estado a cumprir medidas provisórias para garantir a 

erradicação das situações de risco e providenciar a proteção à vida e à integridade pessoal, 

psíquica e moral de pessoas privadas de liberdade em várias penitenciárias do país, nos 

Estados de Pernambuco, Rondônia, São Paulo, Maranhão e Rio Grande do Sul. 

Diante disso, não há como negar que as prisões brasileiras tornam-se lugares que 

favorecem o aumento da criminalidade, o domínio das facções criminais ganha corpo e 

conquista os espaços que o Estado não alcança, angariando mais e mais pessoas para sua 

organização. O encarceramento em massa, ao invés de diminuir a criminalidade, tem efeito 

contrário, ele aumenta os índices de reincidência e violência contra a sociedade. 

A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, constatou que: 

 

Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada es un aspecto necesario 

para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de la 

justicia. Por el contrario, cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos 

necesarios, su función se distorsiona, en vez de proporcionar protección, se 

convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial, que propician 
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la reincidencia en vez de la rehabilitación (COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, 2017). 

 

Ainda menciona a importância da manutenção da vida e integridade física de toda 

pessoa privada de liberdade como dever do Estado e obrigações positivas de tomar todas as 

medidas preventivas necessárias para protegê-la dos ataques de terceiros que possam atingi-la. 

Haja vista que o Estado é que exerce o controle total sobre a vida dos presidiários, ele tem a 

obligacion de protegerlos contra actos de violencia provenientes de cualquier fuente 

(COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2017). 

Se o Estado prende alguém, é dele a responsabilidade de dar-lhe condições de viver, 

ou seja, o encarceramento não pode se dar em condições desumanas ou degradantes. Há uma 

relação especial de sujeição, em que o preso tem restrição aos seus direitos, mas de outro lado 

o Poder Público deve garantir a ele direitos fundamentais que não foram limitados ou 

alcançados pela sentença. Assim como já foi destacado, o problema de proteção estatal dos 

direitos fundamentais dos presos não é no plano legislativo apenas, e sim de garantia e 

respeito aos direitos humanos dos presos brasileiros em todos os seus poderes e instâncias 

executivas e judiciárias, que raramente representam qualquer vontade política para 

materializar a promessa constitucional de garantia à dignidade da pessoa humana. 

Superlotação inviabiliza as condições mínimas de higiene, saúde, segurança, 

privacidade e conforto aos presos. Consiste de tratamento cruel e degradante que atinge a 

integridade física e psíquica dos internos, frustra a ressocialização e contribui para o aumento 

da violência. 

A ADPF nº 347/DF apresenta também previsões de aplicação internacional, além da 

colombiana, para o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional e a técnica decisória 

alternativa, como se pede. Em países já houve decisões neste sentido como nos Estados 

Unidos, Peru, África do Sul, Argentina, e também Corte Europeia de Direitos Humanos. 

Nos Estados Unidos foram utilizadas técnicas decisórias alternativas em confronto à 

violação massiva de direitos fundamentais, quanto à segregação racial em escolas públicas, 

para melhorar as instituições psiquiátricas e também ao sistema carcerário americano. Foi 

declarada a inconstitucionalidade das unidades prisionais de 41 Estados, que culminará na 

determinação de criação de um código que regulamentasse “administração das prisões, 

cobrindo aspectos diversos como as instalações, saneamento, comida, vestuário, assistência 

médica, disciplina, contratação de pessoal, bibliotecas, trabalho e educação” (BRASIL, 2017). 

Ainda nos Estados Unidos, a Suprema Corte julgou o caso Brown v. Plata, em que 

confirmou a decisão do Estado da Califórnia, que determinava a soltura de 46 mil presos de 
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baixa periculosidade e medidas que fossem capazes de limitar a população prisional em até 

137,5% da capacidade dos presídios, entendendo que essa seria medida necessária para 

remediar as violações a direitos fundamentais. Tal decisão foi trazida em Voto Vista do 

Ministro Luiz Roberto Barroso em Recurso Extraordinário 580.252/MS: 

 

A decisão da Three-judge Court havia sido proferida nas causas correlatas Coleman 

v. Brown e Plata v. Brown, relativas à ausência de tratamento adequado para presos 

com deficiências mentais e à falta de assistência médica aos presos, respectivamente. 

Nessa ocasião, tal Corte constatou que as graves condições sanitárias e a carência de 

assistência médica nas prisões estaduais possuíam como causa principal a 

superlotação e intimou a Califórnia a apresentar, em 45 dias, um plano de redução 

da população carcerária no prazo de 2 anos, cuja execução seria monitorada pela 

própria Corte. De acordo com a decisão, o Estado estaria livre para escolher as 

medidas para alcançar a meta, desde que não se tratasse de medidas meramente 

provisórias ou que repercutissem negativamente sobre as condições de vida dos 

presos. Até hoje, porém, a Califórnia não atingiu o limite fixado (BRASIL, 2017). 

 

Na África do Sul, o problema a ser enfrentado era a situação miserável dos sul-

africanos após serem despejados de uma área popular, vivendo em barracas improvisadas. O 

Caso Grootboom reivindicava a atuação imediata do Estado na garantia de abrigos adequados 

e adoção de novas políticas públicas habitacionais com vistas à proteção de direitos humanos. 

Para efetividade da decisão, a Corte solicitou que um órgão técnico supervisionasse e 

elaboração a forma de implementação do programa, o que facilitaria um diálogo entre as 

instituições responsáveis pela proteção de direitos sociais. 

Não foi diferente na Argentina, quando adotaram técnica semelhante para proteção de 

direitos fundamentais dos presos, conhecido como caso Verbitsky, tratou de um habeas 

corpus coletivo em favor de todas as pessoas presas em presídios superlotados em Buenos 

Aires. A decisão também determinava a elaboração de um plano que pudesse atender a 

inconstitucionalidade da situação, através de um diálogo com a sociedade, realização de 

políticas criminais e prisionais. 

Também a Corte Europeia de Direitos Humanos, ao identificar violação massiva de 

direitos humanos, através de decisões pilotos, passou a apontar problemas sistêmicos que 

necessitam de ação genérica por parte do Estado, e políticas públicas de enfrentamento, 

indicando prazos para cumprimento. Tal decisão foi utilizada na Rússia e Itália, em decisões 

que tratavam de superlotação dos presídios em ambos os países, e nos dois casos foram 

adotadas medidas como diagnosticar sobre as causas de superlotação e adotar medidas aptas a 

reduzir a superlotação, além de medidas compensatórias com vistas à reparação pelos danos já 

sofridos pelos presos. 
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Neste sentido, a citada ADPF entende que, em casos como o do atual sistema 

carcerário brasileiro, de massiva e endêmica violação de direitos fundamentais, decorrente da 

falha estrutural do Estado em executar políticas públicas, estaria caracterizado o estado de 

coisas inconstitucional, e a partir daí demandaria soluções estruturadas e dialogadas através de 

colaboração mútua entre os poderes, com objetivo de diminuir até eliminar toda ofensa aos 

direitos fundamentais dos presos. 

Dito isso, a ADPF nº 347/DF, ante o alto risco da população carcerária, em pedido 

liminar, pugnou pela atuação em caráter de urgência de medidas com vistas a equacionar a 

violação a direitos, nos seguintes termos: 

 

a) Determine a todos os juízes e tribunais que, em cada caso de decretação ou 

manutenção de prisão provisória, motivem expressamente as razões que 

impossibilitam a aplicação das medidas cautelares alternativas à privação de 

liberdade, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. b) Reconheça a 

aplicabilidade imediata dos arts. 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos, determinando a todos os juízes e 

tribunais que passem a realizar audiências de custódia, no prazo máximo de 90 dias, 

de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em 

até 24 horas contadas do momento da prisão. c) Determine aos juízes e tribunais 

brasileiros que passem a considerar fundamentadamente o dramático quadro fático 

do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, 

na aplicação da pena e durante o processo de execução penal. d) Reconheça que 

como a pena é sistematicamente cumprida em condições muito mais severas do que 

as admitidas pela ordem jurídica, a preservação, na medida do possível, da 

proporcionalidade e humanidade da sanção impõe que os juízes brasileiros 

apliquem, sempre que for viável, penas alternativas à prisão. e) Afirme que o juízo 

da execução penal tem o poder-dever de abrandar os requisitos temporais para a 

fruição de benefícios e direitos do preso, como a progressão de regime, o livramento 

condicional e a suspensão condicional da pena, quando se evidenciar que as 

condições de efetivo cumprimento da pena são significativamente mais severas do 

que as previstas na ordem jurídica e impostas pela sentença condenatória, visando 

assim a preservar, na medida do possível, a proporcionalidade e humanidade da 

sanção. f) Reconheça que o juízo da execução penal tem o poder-dever de abater 

tempo de prisão da pena a ser cumprida, quando se evidenciar que as condições de 

efetivo cumprimento da pena foram significativamente mais severas do que as 

previstas na ordem jurídica e impostas pela sentença condenatória, de forma a 

preservar, na medida do possível, a proporcionalidade e humanidade da sanção. g) 

Determine ao Conselho Nacional de Justiça que coordene um ou mais mutirões 

carcerários, de modo a viabilizar a pronta revisão de todos os processos de execução 

penal em curso no país que envolvam a aplicação de pena privativa de liberdade, 

visando a adequá-los às medidas “e” e “f” acima. h) Imponha o imediato 

descontingenciamento das verbas existentes no Fundo Penitenciário Nacional – 

FUNPEN, e vede à União Federal a realização de novos contingenciamentos, até 

que se reconheça a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema 

prisional brasileiro. 

 

E em pedido definitivo, no tocante ao mérito, além da confirmação das cautelares, 

requereu efetivamente ao Supremo Tribunal Federal para: 
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a) Declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. b) 

Confirmar as medidas cautelares aludidas acima. c) Determinar ao Governo Federal 

que elabore e encaminhe ao STF, no prazo máximo de 3 meses, um plano nacional 

(“Plano Nacional”) visando à superação do estado de coisas inconstitucional do 

sistema penitenciário brasileiro, dentro de um prazo de 3 anos. O Plano Nacional 

deverá conter propostas e metas específicas para a superação das graves violações 

aos direitos fundamentais dos presos em todo o país, especialmente no que toca à (i) 

redução da superlotação dos presídios; (ii) contenção e reversão do processo de 

hiperencarceramento existente no país; (ii) diminuição do número de presos 

provisórios; (iii) adequação das instalações e alojamentos dos estabelecimentos 

prisionais aos parâmetros normativos vigentes, no que tange a aspectos como espaço 

mínimo, lotação máxima, salubridade e condições de higiene, conforto e segurança; 

(iv) efetiva separação dos detentos de acordo com critérios como sexo, idade, 

situação processual e natureza do delito; (v) garantia de assistência material, de 

segurança, de alimentação adequada, de acesso à justiça, à educação, à assistência 

médica integral e ao trabalho digno e remunerado para os presos; (vi) contratação e 

capacitação de pessoal para as instituições prisionais; (vii) eliminação de tortura, de 

maus tratos e de aplicação de penalidades sem o devido processo legal nos 

estabelecimentos prisionais; (viii) adoção de medidas visando a propiciar o 

tratamento adequado para grupos vulneráveis nas prisões, como mulheres e 

população LGBT. O Plano Nacional deve conter, também, a previsão dos recursos 

necessários para a implementação das suas propostas, bem como a definição de um 

cronograma para a efetivação das medidas de incumbência da União Federal e de 

suas entidades. d) Submeter o Plano Nacional à análise do Conselho Nacional de 

Justiça, da Procuradoria Geral da República, da Defensoria Geral da União, do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional do 

Ministério Público, e de outros órgãos e instituições que queiram se manifestar sobre 

o mesmo, além de ouvir a sociedade civil, por meio da realização de uma ou mais 

audiências públicas. e) Deliberar sobre o Plano Nacional, para homologá-lo ou 

impor medidas alternativas ou complementares, que o STF reputar necessárias para 

a superação do estado de coisas inconstitucional. Nesta tarefa, a Corte pode se valer 

do auxílio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de 

Justiça. f) Após a deliberação sobre o Plano Nacional, determinar ao governo de 

cada Estado e do Distrito Federal que formule e apresente ao STF, no prazo de 3 

meses, um plano estadual ou distrital, que se harmonize com o Plano Nacional 

homologado, e que contenha metas e propostas específicas para a superação do 

estado de coisas inconstitucional na respectiva unidade federativa, no prazo máximo 

de 2 anos. Cada plano estadual ou distrital deve tratar, no mínimo, de todos os 

aspectos referidos no item “c” supra, e conter previsão dos recursos necessários para 

a implementação das suas propostas, bem como a definição de um cronograma para 

a efetivação das mesmas. g) Submeter os planos estaduais e distrital à análise do 

Conselho Nacional de Justiça, da Procuradoria Geral da República, do Ministério 

Público da respectiva unidade federativa, da Defensoria Geral da União, da 

Defensoria Pública do ente federativo em questão, do Conselho Seccional da OAB 

da unidade federativa, e de outros órgãos e instituições que queiram se manifestar. 

Submetê-los, ainda, à sociedade civil local, em audiências públicas a serem 

realizadas nas capitais dos respectivos entes federativos, podendo a Corte, para 

tanto, delegar a realização das diligências a juízes auxiliares, ou mesmo a 

magistrados da localidade, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno do STF. 

h) Deliberar sobre cada plano estadual e distrital, para homologá-los ou impor outras 

medidas alternativas ou complementares que o STF reputar necessárias para a 

superação do estado de coisas inconstitucional na unidade federativa em questão. 

Nessa tarefa, mais uma vez, a Corte Suprema pode se valer do auxílio do 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema 

de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. i) 

Monitorar a implementação do Plano Nacional e dos planos estaduais e distrital, 

com o auxílio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho 

Nacional de Justiça, em processo público e transparente, aberto à participação 
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colaborativa da sociedade civil, até que se considere sanado o estado de coisas 

inconstitucional do sistema prisional brasileiro. j) Nos termos do art. 6º e §§ da Lei 

9.882, o Arguente requer, ainda, a produção de toda prova eventualmente necessária 

ao deslinde desta Arguição, tais como a requisição de informações adicionais e 

designação de perito ou comissão de peritos. 

  

Em seu Voto, o Ministro Relator Marco Aurélio citou a ordem do dia no Tribunal e o 

Recurso Extraordinário nº 580.252/MS, e ADI nº 5170/DF, sobre as indenizações pecuniárias 

aos presos em condições degradantes de responsabilidade do Estado. Citou também o Recurso 

Extraordinário nº 641.320/RS, sobre a possibilidade de cumprimento de pena em regime 

menos gravoso quando ausente estabelecimento próprio ao regime disposto na sentença, ainda 

a ADI nº 5.356/MS, sobre bloqueadores de sinal nos presídios, também o Recurso 

Extraordinário nº 592.581/RS, quanto à possibilidade do judiciário obrigar a União e os 

estados à realização de obras em presídios para garantida da integridade física dos presos, 

mesmo que sem dotação orçamentária para tal, visando garantir a dignidade da pessoa 

humana e o mínimo existencial, reconhecendo a possibilidade de atuação do Supremo neste 

sentido. 

Com todos esses elementos em pauta e de conhecimento dos membros do Supremo, há 

necessidade de atuação do poder público na realização de melhorias no sistema carcerário 

com a finalidade de reduzir o déficit de vagas, minimizar a crise carcerária, e elaborar planos 

de ação para acabar com a violação de direitos fundamentais dos presos sujeitos a condições 

sub-humanas nos cárceres brasileiros. 

Quando da análise de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 347/DF 

em sede de Medida Cautelar, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria, 

deferiram algumas medidas cautelares previstas nas alíneas ‘b’ que tratavam sobre a 

determinação aos juízes e tribunais da adoção das audiências de custódia, no prazo de 90 dias, 

com determinação ao comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo de 24 

horas, em acordo com os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e artigo 7.5 da 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e da alínea ‘h’, para que fosse determinada a 

União à liberação de saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional, no prazo de até 60 

dias, para que fossem utilizadas, de acordo com a sua destinação, indeferidas as outras 

medidas cautelares solicitadas. Por fim foi deferida proposta do Ministro Luiz Roberto 

Barroso, cautelar de ofício para que fosse determinada a União e Estados, o encaminhamento 

ao Supremo de informações sobre a situação prisional de suas unidades (BRASIL, 2017). 

 

5.3 Mecanismos para se Enfrentar o Excesso e Desvio de Execução Penal 
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Não se pode fechar os olhos para outros problemas graves enfrentados pelo Brasil 

atualmente que mereçam atenção do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o sistema 

carcerário brasileiro é, sem dúvidas, um dos piores deles, considerando que não há mais a 

possibilidade de dar as costas a este problema. O reconhecimento do estado de coisas 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é medida urgente, que representará marco 

histórico na proteção de direitos fundamentais. 

Com isso, a solução que se destina, ou que, melhor dizendo, apresenta-se para a 

solução desses problemas, assim como descrito na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 347/DF, seria uma decisão estruturada do Supremo Tribunal Federal que 

envolva um número elevado de órgãos públicos, no âmbito legislativo, executivo, sob a 

fiscalização do judiciário, todos em uma única vontade, mudar o cenário atual. 

Tem-se que vislumbrar no atual momento as necessidades de reconhecimento, 

promoção e proteção de direitos fundamentais.  Tal decisão deve ser eivada de caráter 

pedagógico e com vistas de reafirmar o compromisso do Estado com a tutela desses direitos, 

servindo ainda como norte para ampliação de medidas protetivas e de cessação de violação à 

lei.  

Como é atribuído historicamente o surgimento de novos direitos a partir de uma 

ruptura de ordem anterior, para que se possa surgir uma nova ordem de proteção aos presos, 

há que se passar obrigatoriedade por reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal do 

verdadeiro estado de coisas inconstitucional que se encontra o sistema carcerário brasileiro, 

para que, a partir daí, novas proposituras e posturas sejam tomadas para a efetiva tutela de 

direitos pelo Estado, acredita-se que não só no campo penitenciário, mas em muitos outros. 

Carlos Alexandre de Azevedo Campos (CAMPOS, 2016, p. 157-162) apresenta alguns 

elementos referentes à necessidade de atuação do Supremo Tribunal Federal, como 

representante do Judiciário, na efetivação de direitos fundamentais que se  apresenta 

necessária a sua movimentação quando da inércia dos poderes legislativos e executivos, 

“pensar de modo diverso equivaleria a tolerar situações de somatório de inércias, de paralisia 

dos três poderes em desfavor da realização efetiva de direitos fundamentais” (CAMPOS, 

2016, 309). 

Vale dizer que, quando se trata de direitos previstos na Constituição, o Estado deve 

atuar na preservação destes direitos, tendo em vista que os direitos fundamentais demandam 

do Estado perspectivas de defesa, onde o Estado deve respeitá-los e, imperativos de tutela, 
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demonstrado um dever de proteção pelo Estado diante de ofensas a esses direitos, seja pelo 

próprio Estado ou nas relações privadas (FELDENS, 2008, p. 13). 

A Constituição brasileira de 1988 já assume no papel essa obrigação, pois traz em seu 

preâmbulo a confirmação de um Estado Democrático, bem como estado destinado a assegurar 

o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça, e direitos e garantias fundamentais que hora atuam 

como limitadores do poder de punir do estado, hora como garantias ao exercício desses 

direitos. 

Como visto, inúmeras são as previsões constitucionais que limitam o Estado na sua 

ação e que preveem imperativos de tutela a ele em matéria criminal. Vale dizer que o Estado 

deve observar estes direitos e garantias fundamentais à imposição de sanção penal, bem como 

sua execução, mas tem também que querer fazer valer a força de sua constituição quanto à 

efetivação destes direitos. 

Luigi Ferrajoli apresenta características que diferenciam os direitos fundamentais e os 

direitos patrimoniais, estabelecendo importantes distinções ente elas que vão ao encontro às 

hipóteses solucionais da questão prisional. Primeiro ele aduz que os direitos fundamentais são 

universais, “atribuídos a todos em igual medida” e também indisponíveis, enquanto os 

patrimoniais são individuais e disponíveis. E de tal declaração traça o critério de igualdade 

jurídica que o primeiro impõe e de desigualdade do segundo. E é a partir dessa diferença entre 

eles que se deve questionar “quais direitos devem ser garantidos como fundamentais?” 

(FERRAJOLI, 2011, p. 104) 

Com isso, ele menciona que para essa resposta deve-se fazer um esforço, através da 

filosófico-política, “em sede moral e política” que se verifica por meio da história do 

constitucionalismo, pautando-se em quatro critérios: a) a dignidade da pessoa; b) a igualdade; 

c) a tutela dos mais fracos e; d) paz. 

No tocante à dignidade da pessoa humana, Ferrajoli trata do valor intrínseco do 

homem, portador de direitos, fundado na distinção feita por Kant entre as coisas (que tem 

preço) e a pessoa (que tem dignidade), que apresenta valor  

 

elevado além de qualquer preço, porque como tal (homo noumenon) ele deve ser 

protegido, não como um meio para atingir os fins dos outros e muito menos os seus 

próprios, mas como um fim em si: vale dizer ele possui uma dignidade (um valor 

interior absoluto) por meio da qual constrange ao respeito de si mesmo todas as 

outras criaturas racionais do mundo (FERRAJOLI, 2011, p. 104-105). 
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Esse critério apresenta o que garante a dignidade da pessoa como direitos 

fundamentais que asseguram o respeito a sua identidade como tal, sendo eles de um lado os 

direitos de liberdade e de outro os direitos sociais. 

Os primeiros “da liberdade pessoal à liberdade de consciência, da liberdade de 

pensamento aos direitos de autonomia civil e política – direitos à afirmação, à tutela e à 

valorização de todas as diferenças de identidade que fizer de cada indivíduo uma pessoa igual 

a todas as outras.” E, os segundos, os direitos sociais ligados à necessidade do homem, sendo 

os direitos a saúde, educação e previdência, e direito à redução das desigualdades “de caráter 

econômico ou social” (FERRAJOLI, 2011, p. 105). 

Não há como pensar em uma efetiva aplicação de sanção penal pelo Estado e a sua 

execução, sem considerar o preso como pessoa, como portador de direitos e destinatário de 

proteção pelo estado destes seus direitos de liberdade e direitos sociais. Sabe-se que, nos 

presídios brasileiros, os presos perdem muito mais que a sua liberdade, conforme fora 

determinado em sentença, nas celas superlotadas, e, em condições indignas, eles perdem sua 

saúde, sua identidade, sua vontade de recuperação, sua esperança e aspiração em melhora 

pessoal. 

Quanto à Igualdade, também se faz necessário o reconhecimento da dignidade da 

pessoa em dois aspectos, um subjetivo e um objetivo, onde o indivíduo pode sentir-se igual a 

todos os outros e, além disso, ter objetivamente garantidos os seus direitos de liberdade e 

direitos sociais que lhe devem ser respeitadas as diferenças e promovida a superação das 

desigualdades. 

Os direitos fundamentais como universais estão também pautados no princípio da 

igualdade, em que todas as pessoas são destinatárias, não devendo se excluir qualquer uma, 

tão menos os presos, como minorias impopulares que são devem ser respeitadas através da 

observância dos direitos sociais, e também a defesa quanto à discriminação 

“independentemente das opiniões de vontade, seja dos oprimidos que dos opressores” 

(FERRAJOLI, 2011, p. 104-105). 

Em que pese à igualdade seja uma “aspiração” (FACHIN, 2015, p. 269), visto como 

algo utópico e imaginário, fundamental é o debruçar sobre determinado tema para que se 

dirimam alguns conflitos históricos existentes no mundo contemporâneo, bem como se 

compreenda alguns aspectos importantes sobre o seu reconhecimento e os mecanismos 

plausíveis a sua tutela. 

Através da análise de aspectos genéricos e específicos, a tutela constitucional da 

igualdade, como princípio basilar do estado democrático de direito, apresenta tratamento mais 
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amplo da igualdade como expresso no caput do artigo 5º da Constituição, bem como, em 

outros muitos momentos, apresenta tratamento mais específico, como vedação à 

discriminação e necessidade de igual tratamento entre homens e mulheres, entre brasileiros e 

estrangeiros, entre Estados, igualdade sem distinção de origem, cor e raça, distinções 

religiosas, políticas e filosóficas, igualdade sem distinção de idade, bem como acesso 

jurisdicional, à educação, à saúde, à cidadania, dentre outros, que, nas palavras de Roger 

Raupp Rios, “a partir do universalismo do princípio da igualdade formal, também se pode 

analisar a defesa do direito à diferença” (RIOS, 2002, p. 130). Também se deve observar o 

preso como sujeito destinado a tratamento igualitário. 

Decorrência lógica do universalismo dos direitos fundamentais, esses direitos também 

foram conquistados através de duras e longas batalhas que visavam e visam até hoje proteger 

o mais fraco perante os mais fortes, seja essa força física, política, social ou econômica. 

Proteção das mulheres, dos trabalhadores, oprimidos culturalmente, e por que não dos presos? 

Por que tal discriminação quanto ao reconhecimento igualitário de direitos a eles? 

Vale dizer que a participação igualitária dos cidadãos no processo democrático 

nacional possibilita um melhor processo de criação e tutela de bens e direitos, como cita Eder 

Bonfim Rodrigues (apud ANDRADE JÚNIOR, 2011, p. 209): 

 

A igualdade é essencial ao Estado Democrático de Direito, ela possibilita a 

participação legítima de todos no processo de criação do Direito, ou seja, os próprios 

destinatários do Direito participam da produção de normas que vão reger suas vidas, 

o que ocorre, necessariamente, em simétrica paridade entre todos os envolvidos  

 

Uma das dimensões da igualdade é compreendê-la como igualdade de oportunidades. 

Neste sentido, a lição de Norberto Bobbio (2002, p31): 

 

Em outras palavras, o princípio da igualdade de oportunidades, quando elevado a 

princípio geral, tem como objetivo colocar todos os membros daquela determinada 

sociedade na condição de participar da competição pela vida, ou pela conquista do 

que é virtualmente mais significativo, a partir de posições iguais. 

   

No mesmo sentido, pontua Maria José Añon (2001, p.33), no tocante ao 

reconhecimento à igualdade em todos os aspectos, quando as pessoas fazem parte da mesma 

sociedade: 

 

el principio de  igualdad implica que todas las personas que son membros de la 

misma comunidade constitucional [...] tienen garantizados los mismos derechos 

constitucionales, por outra parte, son iguales ante la ley y em la ley, es decir, tienen 

derecho a uma igual protección de la ley.  
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De forma semelhante, Rosenfeld (apud AÑON, 2001, p. 33) assevera que, para que 

se tenha igualdade, existem alguns limites na atuação deste princípio, tendo em vista as 

diversas variáveis em que ela pode se encontrar, porém devem ater-se a três pressupostos 

filosófico-políticos conjuntamente: “1) el principio de igualdade de trato, 2) el principio de 

igual consideraciós y 3) el principio de igual resutado”. 

Pra alcançar a igualdade deve se considerar que os presos são mais fracos em face à 

força do Estado na aplicação da pena, são minorias oprimidas na busca de tutela a direitos, 

visto que estão totalmente submetidos ao Estado, quando recolhidos ao cárcere, e se 

submetem aos seus mandos e desmandos, são vítimas também de invisibilidade política. 

A impopularidade política dos presos gera bloqueio e falta de debate quanto a sua 

situação por duas circunstâncias: a) primeiro os presos que são condenados irrecorrivelmente, 

vêm perdendo  o seu direito à participação política pois são impedidos de votar e serem 

votados, por força do artigo 15, inciso III, da constituição Federal; b) segundo, a população 

não verte nenhum apoio à causa do sistema penitenciário, o presos é minoria totalmente 

desprezada, os cidadãos livres entendem que o criminoso não é portador de direitos, podendo 

ser submetidos a condições degradantes dentro das prisões. 

Consequência lógica desses dois elementos é a indiferença, salvo algumas raríssimas 

exceções, que é dada pelos agentes políticos quanto à reivindicação de recursos públicos para 

serem aplicados no melhoramento do sistema carcerário para que os presos cumpram suas 

condenações em condições mínimas de dignidade. 

A estrutura política brasileira não dá espaço para esse tipo de reinvindicação, pois a 

opinião popular é que rende votos, “a democracia passa a ser conhecida como democracia da 

opinião. Nela, a demanda por punição e, por consequência, a forma de gestão da penalidade 

passa ser moeda de troca entre eleitores e eleitos” (BOZZA, 2015, p. 75). 

A situação carcerária, que outrora sempre foi debatida no campo acadêmico, acaba 

sendo transferida para a opinião pública, que se canaliza em uma demanda por mais e mais 

punição, e o preso como excluído, sem representação política pela exclusão do processo 

democrático, passa a ser mero objeto, um alguém excluído, definido como verdadeiro inimigo 

da sociedade. 

Se os participantes do processo democrático elegem e reelegem seus governantes, o 

político que assumir o discurso de melhoria do sistema carcerário, ou de aplicação de penas 

alternativas, abrandamento de punições, irá às urnas desprestigiado. A população não tolera 
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mais violência e falta de segurança pública, e com isso implica sua contrariedade às condições 

dignas ao preso. 

Diante desse estado de letargia dos políticos, cabe ao Supremo atuar positivamente 

com vistas a provocar a formulação de novas políticas públicas, debate no meio político e 

sociedade civil através de audiências públicas, elegerem órgãos para elaboração de planos de 

ação e monitoramento de sua implantação, visando uma efetividade dessas ações. 

Quando houver ofensa a direito fundamentais, e ineficiência na proteção das minorias 

ou grupos vulneráveis, o Judiciário deve exercer a sua força de atuação contra majoritária para 

a defesa desses direitos, visando sempre a guarda da Constituição, e regular manutenção de 

um Estado social e democrático de direito. 

Por fim, como quarto critério tem-se como fundamentais os direitos dos quais a 

garantia depende a paz. São os direitos que representam o “mínimo vital”, ou atualmente 

denominado o mínimo existencial, o direito à vida, a integridade pessoal, direitos civis e 

políticos, direitos de liberdade e também direitos sociais (saúde, educação, alimentação 

adequada, acesso à justiça, etc.) que “na ausência de tutela e satisfação se degenera na 

violência opressiva dos mais fortes ou na revolta dos mais fracos” (FERRAJOLI, 2011, 108). 

Não há que se dizer em disponibilidade ou discricionariedade na tutela destes direitos, 

sendo núcleo inquebrantável que não devem ser invadidos pelos órgãos públicos, porque 

ofendem a dignidade da pessoa humana, sendo verificada essa ofensa, o que se tem nas 

unidades prisionais do país, ainda que haja sobrevivência, não há o mínimo de dignidade. 

Conforme foi estabelecido em Recurso Extraordinário nº 592.581/RS, devendo o 

Estado, como responsável pela tutela dos presos, atuar na forma de proteção e tutela de 

direitos fundamentais, mesmo que falte dotação orçamentária, serão garantidas condições 

vitais mínimas nos presídios. 

Diante desses preceitos é que se levanta hipótese, ao presente estudo, a verificação 

desses patamares da dignidade pessoal do preso, a visão igualitária que deve ser dispensada a 

eles, independentemente de sua condição, bem como necessidade de tutela de seus direitos, 

segundo Klaus Günter (GÜNTER, 2007, p. 140): 

 

[...] em uma sociedade constituída como Estado de Direito e fundada no 

reconhecimento dos direitos humanos, uma exclusão completa e definitiva não pode 

ocorrer. Mesmo o mais perigoso autor reincidente em crimes graves é titular das 

posições de proteção decorrentes dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, 

especialmente da pretensão à dignidade humana. 
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Sendo assim, não há como solucionar o problema sem o debate em três esferas para a 

mudança dessa realidade, sendo elas: acadêmica, política e sociedade civil. Faz-se necessário 

o debate acadêmico quanto ao urgente transporte da garantia formal desses direitos para o 

interior dos presídios, além da conscientização política da importância do reconhecimento dos 

direitos fundamentais dos encarcerados, e também a conscientização social quanto ao 

reconhecimento dos direitos deles como seres humanos dotados de personalidade e dignidade 

humana e que necessitam de proteção. 

Passa a ser necessário o reconhecimento da igualdade dos presos na sociedade, vistos 

como minoria ainda, porém com representatividade no campo político e social, haja vista que 

só dessa forma terão seus anseios observados pela população. 

O debate acadêmico, perpetrado através de pesquisas sérias no campo penal, da 

criminologia e de política criminal deve embasar toda e qualquer mudança de paradigma na 

proteção ao preso, na conscientização da população e também na direção de diminuição da 

criminalidade. É importante ressaltar que, através da pesquisa de todos, os elementos e índices 

que levam a criminalidade, a reincidência e a escorreita execução da pena, poderão colaborar 

na iluminação da sociedade, dos agentes políticos, da administração pública e do judiciário 

para conjuntamente agirem em busca de uma solução, mas sem estigmatizar ainda mais os 

presos. 

Sem essa conscientização social, não há que falar em mudança de paradigma político 

na defesa de direitos das minorias, dito aqui os presos, pois, enquanto a sociedade não tomar 

consciência da forma como são tratados. Os direitos dos presos, nas unidades, refletem nos 

altíssimos índices de criminalidade, não se verá uma segurança pública condizente com o 

anseio da população. 

A participação civil mais ativa nas agendas políticas mais urgentes do Brasil, assim 

como a do sistema carcerário, deve ser encarada com afinco por toda a sociedade. É 

extremamente necessária a veiculação de maiores e melhores informações sobre o atual 

estado de coisas inconstitucional que se encontra o sistema penitenciário nacional, e uma 

união de esforços da população, dos poderes legislativo, executivo e judiciário, na busca de 

soluções em conjunto para este cenário. Se assim não for, não há que se falar em estado de 

direitos e sim em um geral estado de coisas inconstitucional. 

Com isso, o intuito, no entanto, não é levantar um debate que sirva única e 

exclusivamente para o reconhecimento dos direitos dos encarcerados, haja vista que muitos 

direitos já são previstos, mas, sim, que sirva de base para o reconhecimento, proteção e 
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promoção de direitos fundamentais em todas as suas escalas e dimensões, dentro e fora das 

unidades prisionais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Assim como toda a sociedade, os direitos inerentes à pessoa humana passaram por um 

processo de declaração, reconhecimento e evolução de relevante importância ao longo dos 

anos, pela forma como foram conquistados, e pela forma como reconhecem efetivamente o 

alcance do exercício pelo homem e de que forma devem ser tutelados pelos Estados. 

Os direitos fundamentais reconhecidos como essenciais ao indivíduo, inerentes a sua 

condição de pessoa, e sem os quais o homem não sobrevive, foram, conforme demonstra a 

história, enraizados nas Constituições de cada Estado através de muitas batalhas, muitas lutas, 

e em determinados períodos, através de derramamento de sangue, e representam conquistas 

progressivas de toda a sociedade e, cada momento, como uma evolução e modificação de 

valores. 

Em sua grande maioria, tais batalhas visavam defender os cidadãos da tirania dos Reis 

e/ou Soberanos, ou afastá-los das arbitrariedades praticadas pelo Estado, buscando uma 

melhor proteção dos desfavorecidos, o que objetiva ainda a necessidade de reconhecimento de 

direitos como a dignidade, a igualdade, a liberdade, e que fossem observadas às pessoas com 

direitos universais e atemporais. 

Diante dessa constatação, não há como quedar-se inerte das ofensas a estes direitos 

fundamentais que ainda, nos dias de hoje, são desrespeitados em inúmeros países e em 

incontáveis situações. No Brasil, principalmente, os direitos fundamentais são violados 

constantemente, em inúmeras esferas de proteção, quanto à saúde, educação, saneamento 

básico, no entanto, no sistema carcerário brasileiro isso é desarrazoadamente muito grave. 

Da verificação das espécies de sanção penal previstas no ordenamento jurídico pátrio, 

e das teorias dos fins da pena que fundamentam a sua aplicação, o que se observa na prática é 

que a teoria não é respeitada ao preso no Brasil, seja ele condenado, provisório ou internado, 

cumprindo uma pedida de segurança. 

As teorias dos fins da pena, que tratam em momentos de aspectos retributivos, onde a 

pena é a representação de um mal justo pela prática de um mal injusto, consistente na 

realização do crime, remonta a aplicação de sanção sem pensar no futuro, sem intenção de 

diminuir as práticas criminosas. 

Enquanto as teorias relativas ou preventivas têm o futuro como norte, são previstos 

aspectos de reafirmação do ordenamento jurídico com expectativas de trazer ao sujeito a 
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capacidade de aprendizagem com a aplicação da pena, e o intuito de devolver o sujeito à 

sociedade melhor do que o momento em que ele foi inserido no cárcere. 

No Brasil, entretanto, o que se observa da adoção das teorias dos fins da pena, arvora-

se em aspectos unitários ou ecléticos, ou seja, aspectos das duas teorias anteriores, com 

algumas modificações, o chamado neo-retributivismo, onde a sanção deve sim ser uma forma 

de retribuição proporcional ao crime, mas com um objetivo específico de reintegração social 

do condenado, isto é, executar a sua pena visando a evitabilidade do cometimento de novos 

delitos, evitando a reincidência criminal. 

E a Lei de Execução Penal, que regulamenta a execução das sanções penais e 

estabelece também as diretrizes para esta reintegração social do apenado, as faz de maneira 

exemplar, pois estabelece, como limites à execução penal, o que fora previsto pelo juiz, em 

sentença ou em Lei, sem que o preso seja privado de outros direitos que não os inerentes à 

perda de sua liberdade. 

Prevê ainda o respeito por parte do Estado de sua integridade física e moral, o dever de 

assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, 

assistência social, assistência religiosa, assistência ao egresso quando o apenado é posto em 

liberdade, além de acesso ao trabalho e a profissionalização, observando ainda inúmeros 

outros direitos e deveres, que devem ser cumpridos pelo preso, na execução da pena, e que 

também são deveres do Estado de preservação. 

No entanto, da análise que se fez dos dados expostos em duas Comissões 

Parlamentares de Inquérito dos anos de 2008 e 2015, além de dados levantados pelo 

Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, nos meses de junho e dezembro de 2014, o 

que se viu nos presídios brasileiros é uma total e massiva violação de direitos fundamentais, 

decorrentes de falhas estruturais pelos órgãos públicos referentes à execução penal no Brasil. 

Assim sendo, assiste razão ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), quando da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de nº 347/DF, levou a apreciação do 

Supremo Tribunal Federal o caos do sistema carcerário, que já era de conhecimento nacional, 

e requisitou o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional como um start a uma 

nova forma de tutela de direitos fundamentais. 

Não há dúvidas que somente com a atuação do Supremo Tribunal Federal, em 

conjunto com outros órgãos públicos e políticos responsáveis pela legislação e execução em 

matéria de direito penal, a mudança desse cenário de barbárie não irá ocorrer. Por isso, é 

necessário que se rompa com esta violação cotidiana de direitos fundamentais nos presídios e 
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que se faça surgir uma nova concepção de promoção de direitos, principalmente de 

reconhecimento de igualdade em direitos à pessoa presa aos das pessoas não presas. 

A conclusão que se tem da análise dos números apresentados neste estudo é que eles 

são extremamente cruéis. Os presos são tratados em condições indignas, cruéis e desumanas, 

não são observados a eles os mínimos direitos vitais, sendo obrigados a se deparar com as 

mais piores situações, momentos inimagináveis a qualquer ser humano. 

No tocante aos excessos e desvios na execução da pena, a doutrina se pauta 

simplesmente em exemplos de cumprimento de pena além do tempo previsto, ou 

cumprimento de pena em regime diverso do estabelecido na sentença, ou em saídas 

temporárias concedidas aos presos sem que ele tenha cumprido requisitos objetivos ou 

subjetivos necessários para tela. 

No entanto, os excesso e desvios de execução da pena são recorrentes minuto a minuto 

dentro das celas brasileiras. Os presos não têm acesso a alojamento adequado conforme prevê 

a lei, de direito a cela individual e que conte com dormitório, sanitário e lavatório. Como 

apresentado as celas não têm aparelhos condizentes com estes especificados e, além disso, são 

divididas em alguns casos com 20, 30, 40 ou até 50 pessoas, dormindo uns sobre os outros, 

amontoados, caracterizando excesso no cumprimento da pena. 

E estes não param por aí, a alimentação chega estragada, ou são servidas em sacos 

plásticos, os presos comem com a mão, e são obrigados a comer o que vem, quando vem e na 

situação que vem, sem que sejam observadas condições dignas de alimentação e interferindo e 

muito na saúde do preso, caracterizando também o cumprimento da pena muito além do que 

fora previsto em lei. 

Sem falar nas inúmeras ilegalidades que acontecem no obste ao acesso à saúde, à 

educação, ao trabalho, à profissionalização, à assistência jurídica, são submetidos a cenas de 

maus tratos, espancamentos, exposição de presos, em algumas unidades, sendo forçados a 

fazer suas necessidades fisiológicas ao relento, ou sendo recolhidos em contêineres expostos 

ao sol, chegado a marcar 50 graus de temperatura. 

Os presos são submetidos à superlotação, imundice, insalubridade, doenças, falta de 

água, falta de produtos higiênico, são espancados, mortos, torturados e vítimas de violências 

de todo tipo diariamente, sejam dos próprios presos ou agentes estatais. Vítimas também das 

organizações criminosas que tomam conta das unidades, tudo que já fora explicitado ao longo 

do trabalho, mas que, sem dúvida nenhuma, caracterizam excessos na execução da pena, 

devendo ser extintas pelo poder judiciário através do reconhecimento do estado de coisas 

inconstitucional que se encontra o sistema penitenciário brasileiro. 
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Não há dúvidas de que ações compensatórias podem e devem ser tomadas pelo poder 

judiciário como forma de minimizar a violação de direitos fundamentais aos presos, conforme 

já fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede Recurso Extraordinário nº 

580.252/MS, e ADI nº 5170/DF, sobre as indenizações pecuniárias aos presos em condições 

degradantes de responsabilidade do Estado, ou em Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, que 

determinou o cumprimento de pena em regime menos gravoso quando ausente 

estabelecimento próprio ao regime disposto na sentença, ou na ADI nº 5.356/MS, sobre 

bloqueadores de sinal nos presídios e também no Recurso Extraordinário nº 592.581/RS, 

quanto à possibilidade do judiciário obrigar a União e os estados à realização de obras em 

presídios para garantida da integridade física dos presos, mesmo que sem dotação 

orçamentária para tal, visando garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, 

reconhecendo a possibilidade de atuação do Supremo.  

Neste sentido, acredita-se também que a solução não passa somente por ações 

compensatórias, deve haver um pensamento macro em relação ao sistema carcerário. A 

propositura é de um debate acadêmico, político e civil sobre toda questão em torno do sistema 

punitivo brasileiro. 

Há necessidade de um debate acadêmico sobre a violência gerada do encarceramento 

em massa pela justiça penal brasileira e o desrespeito a direitos dos presos que gera o aumento 

da violência dentro e fora dos presídios. Passa pela análise teórica de melhores formas de 

atuação do direito penal do combate à violência, novas políticas criminais preventivas à 

criminalidade, políticas sociais de inclusão social prévias ao crime. 

É necessária a conscientização da ineficiência do Estado na redução da criminalidade 

até então, e verter aos olhos a execução penal, pois é, neste momento, que o Estado tem a 

oportunidade de ter contato direito com o criminoso e entender quais as causas que o levaram 

a praticar o crime, podendo assim ter elementos necessários a buscar uma forma de redução 

da criminalidade. 

Neste momento, a atuação do Estado é importante, momento em que deve respeitar os 

seus direitos fundamentais, sob pena de tornar o sujeito mais nocivo ao convívio social, tendo 

em vista o descrédito à preservação de direitos que eles são submetidos quando cumprem suas 

penas. Diante disso, sem levantamento acadêmico, um debate intelectual sobre tal 

circunstância, acredita-se ser impossível a mudança deste quadro. 

Além disso, a extrema necessidade da participação da sociedade civil, neste processo, 

é necessária a quebra do preconceito com a população carcerário com vistas à diminuição da 

violência, pois do contrário o que se vê e verá é o inverso,  o aumento da criminalidade.  
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É conhecido o brocado que trata sobre as duas certezas da prisão do sujeito, uma é de 

que ele está preso e terá que se submeter a isso, e outra de que ele irá retornar ao convívio 

social quando sua pena terminar, e se a sociedade não se conscientizar do seu papel neste 

processo, ela receberá de volta, sempre e sempre pessoas piores do que as que entraram, e isso 

é uma consequência natural, tendo em voga a forma como são (não) tratadas e devolvidas ao 

seio da sociedade. 

Essa mudança é a mais relevante, pois, na terceira via, a do debate político, é a 

sociedade que tem maior colaboração. A opinião popular molda as agendas políticas, e ela 

deve ser encarada com mais afinco pela sociedade, e a veiculação de maiores e melhores 

informações sobre a ofensa diária de direitos, sobre a forma como os presos são tratados na 

prisão, aliado aos trabalhos acadêmicos e levantamento de dados sérios sobre o caos 

penitenciário, pode abrir os olhos da população, e, consequentemente, incluir tais causas na 

agenda política do país. 

Sem o devido debate nestas três vias, a acadêmica, a civil e a política, aliadas a uma 

atuação positiva do Supremo Tribunal Federal, no reconhecimento do estado de coisas 

inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, e de uma decisão estruturada, que envolva 

os poderes legislativo, executivo e o judiciário, além da participação em conjunto de órgãos 

públicos e políticos responsáveis pela execução penal e uma fiscalização da execução desta 

decisão com o objetivo de regulamentar, proteger e promover os direitos fundamentais, não há 

que se falar em inversão deste quadro grave de ofensa à pessoa, tão menos será possível 

conter todos os excessos e desvios na execução penal no Brasil. 
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