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1. Em decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal, 

com repercussão geral, julgou medida cautelar em arguição 

de descumprimento de preceito fundamental em que se 

discute a configuração do chamado “estado de coisas 

inconstitucional” pertinente ao sistema penitenciário 

brasileiro. Foi debatida a adoção de providências 

estruturais com objetivo de sanar as lesões a preceitos 

fundamentais sofridas pelos presos em decorrência de ações 

e omissões dos Poderes da União, dos Estados-Membros e 

do Distrito Federal. Alegava-se estar configurado o 

denominado, pela Corte Constitucional da Colômbia, de 

“estado de coisas inconstitucional”: a) inércia ou 

incapacidade reiterada e persistente das autoridades 

públicas e modificar a conjuntura; b) transgressões a exigir 

a atuação não apenas de um órgão, mas de uma pluralidade 

de autoridades (ADPF 347). 

 

2. O Plenário da Corte Suprema registrou que “no 

sistema prisional brasileiro ocorreria violação generalizada 
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de direitos fundamentais dos presos, no que tocante à 

dignidade, higidez física e integridade psíquica. As penas 

privativas de liberdade aplicadas nos presídios converter-

se-iam em penas cruéis e desumanas. Nesse contexto, 

diversos dispositivos constitucionais (arts. 1º, III, 5º, III, 

XLVII, XLVIII, XLIX, LXXIV e 6º), normas 

internacionais reconhecedoras dos direitos dos presos (o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas 

Cruéis, Desumanas e Degradantes e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos) e normas 

infraconstitucionais, como a LEP e a LC 79/1994, que 

criava o Funpem, teriam sido transgredidas. Em relação ao 

Funpem, os recursos estariam sido contingenciados pela 

União, o que impediria a formulação de novas políticas 

públicas ou a melhoria das desistentes e contribuiria para o 

agravamento do quadro. Destacou que a forte violação dos 

direitos fundamentais dos presos repercutiria além das 

respectivas situações subjetivas e produziria mais violência 

contra a sociedade. Os cárceres brasileiros, além de não 

servirem à ressocialização dos presos, fomentariam o 

aumento da criminalidade, pois transformariam pequenos 

delinquentes em ‘monstros do crime’. A prova da 

ineficiência do sistema como política de segurança pública 

estaria nas altas taxas de reincidência. E o reincidente 

passaria a cometer crimes ainda mais graves. Consignou 

que a situação seria assustadora: dentro dos presídios, 

violações sistemáticas de direitos humanos, fora deles, 

aumento da criminalidade e da insegurança social (ADPF 

347)”. 
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3. Destaca-se, no corpo da decisão, que “O Poder 

Judiciário também seria responsável, já que 

aproximadamente 41% dos presos estariam sob custódia 

provisória e pesquisas demonstrariam que, quando 

julgados, a maioria alcançaria a absolvição ou a 

condenação a penas alternativas. Ademais, a manutenção 

de elevado número de presos para além do tempo de pena 

fixado evidenciaria a inadequada assistência judiciária. A 

violação de direitos fundamentais alcançaria a 

transgressão à dignidade da pessoa humana e ao próprio 

mínimo existencial e justificaria a atuação mais assertiva 

do STF. Assim, caberia à Corte o papel de reiterar os 

demais poderes da inércia, catalisar os debates e as novas 

políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os 

resultados. A intervenção judicial seria reclamada ante a 

incapacidade demonstrada pelas instituições legislativas e 

administrativas” (STF, ADPF 347MC/DF, Pleno, rel. Min. 

Marco Aurélio, j. 9.9.2015).  

 

4. Para um olhar realístico sobre a fotografia do 

sistema penitenciário brasileiro contemporâneo, destacam-

se trechos de dois brilhantes votos-condutores: o primeiro, 

no RE 592.581/RS, da relatoria do Min. Ricardo 

Lewandowski; e, o segundo, na Medida Cautelar na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

347/DF, da relatoria do Min. Marco Aurélio. Assim, no RE 

592.581/RS, selecionam-se no voto, as seguintes 

passagens: a) “O senso comum não nega – ao contrário, 

reafirma – que o histórico das condições prisionais no 

Brasil é de insofismável precariedade. Nesse contexto, são 
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recorrentes os relatos de sevícias, torturas, físicas e 

psíquicas, abusos sexuais, ofensas morais, execuções 

sumárias, revoltas, conflitos entre facções criminosas, 

superlotação de presídios, ausências de serviços básicos de 

saúde, falta de assistência social e psicológica, condições 

de higiene e alimentação sub-humanas nos presídios”; b) 

“Abundam relatos de detentos confinados em contêineres 

expostos ao sol, sem instalações sanitárias; de celas 

previstas para um determinado número de ocupantes nas 

quais se instalam diversos ‘andares’ de redes para 

comportar o dobro ou o triplo da lotação prevista; de total 

promiscuidade entre custodiados primários e reincidentes 

e, ainda, entre presos provisórios e condenados 

definitivamente; de rebeliões em que agentes penitenciários 

e internos são feridos ou assassinados com inusitada 

crueldade, não raro mediante decaptações”; c) “Descida 

ao inferno de Dante. Esse terrível panorama vem sendo 

reiteradamente realçado em documentos elaborados pelo 

Conselho Nacional de Justiça-CNJ, por ocasião de 

inspeções realizadas em presídios nos distintos estados 

brasileiros. A partir delas, esse cenário de horror começou 

a ser melhor conhecido dentro e fora do Judiciário, 

especialmente depois da realização dos denominados 

‘mutirões carcerários’ instituídos em 2008 pelo referido 

órgão” (STF, RE 592.581/RS, Pleno, rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, j. 13.8.2015). 

 

5. No que concerne ao voto do Min. Marco Aurélio, na 

MC ADPF 347/DF, destacam-se os seguintes trechos: a) 

“Os presídios e as delegacias não oferecem, além do 
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espaço físico, condições salúbres mínimas. Segundo os 

relatórios do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, os 

presídios não possuem instalações adequadas à existência 

humana. Estruturas hidráulicas, sanitárias e elétricas 

precárias e celas imundas, sem iluminação e ventilação 

representam perigo constante e risco à saúde, ante a 

exposição a agentes causadores de infecções diversas. As 

áreas de banho de sol dividem o espaço com esgotos 

abertos, nos quais escorrem urinas e fezes. Os presos não 

têm acesso à água, para banho e hidratação, ou 

alimentação de mínima qualidade, que, muitas vezes, chega 

a eles azeda ou estragada. Em alguns casos, comem com as 

mãos ou em sacos plásticos. Também não recebem material 

de higiene básica, como pasta de dentes, escova de dentes, 

ou, para as mulheres, absorvente íntimo”; b) “Além da falta 

de acesso a trabalho, educação ou a qualquer outra forma 

de ocupação do tempo, os presos convivem com as 

barbáries promovidas entre si. São constantes os 

massacres, homicídios, violências sexuais, decaptação, 

estripação e esquartejamento. Sofrem com a tortuta 

policial, espancamento, estrangulamento, choques 

elétricos, tiros com balas de borracha”; c) “O quadro não 

é exclusivo desse ou daquele presídio. A situação mostra-

se similar em todas as unidades da federação, devendo ser 

reconhecida a inequívoca falência do sistema prisional 

brasileiro” (STF, ADPF 347/DF, Pleno, rel. Min. Marco 

Aurélio, j. 9.9.2015). 

 

6. No RE 591.054/SC, o Min. Luís Roberto Barroso, 

em seu voto, ressaltou: “O grande problema, que vejo hoje 



 

6 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

no Brasil, é que o sistema punitivo entre nós encontra-se 

extremamente desarrumado. Acho que ele está 

desarrumado do ponto de vista filosófico e acho que ele 

está desarrumado do ponto de vista normativo. O sistema 

punitivo é o sistema que envolve a Polícia, o Ministério 

Público, o Judiciário e o Sistema Penitenciário. E, sob a 

Constituição de 1988, nós conseguimos grandes avanços 

institucionais para o Ministério Público, conseguimos 

grandes avanços institucionais para o Poder Judiciário, 

mas a porta de entrada do sistema, que é a Polícia, e a 

porta de saída do sistema, que é o Sistema Penitenciário, 

ainda vivem momentos de grande dificuldade. E, portanto, 

é preciso investir energia e recurso na qualificação, na 

valorização da Polícia e é preciso investir recursos no 

Sistema Penitenciário. Portanto, há o reconhecimento 

deste estado de desarrumação do Direito Penal brasileiro, 

do Direito Processual Penal brasileiro, acho que faz parte 

do nosso papel reflexivo com o órgão de cúpula do Poder 

Judiciário e acho que nós temos deveres de contribuir para 

esta reflexão e para este aprimoramento” (STF, RE 

591.054/SC, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, j. 17.12.2014). 

 

7. Nada a aduzir, diante da fotografia do quadro 

medieval de nosso sistema prisional. Destacam-se, neste 

quadro dantesco, como causas primárias das 

vulnerabilidades do sistema penitenciário brasileiro: a) 

ausência de políticas públicas; b) falta de gestão; c) 

escassez de recursos em razão do contingenciamento e da 

má utilização de verbas (Fundo Penitenciário Nacional com 

um fundo de transferência vinculada); d) falta de 
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manutenção e construção de estabelecimentos penais com 

arquitetura que permita espaços para oficinas, escolas, 

bibliotecas, salas de leitura e espaços de lazer; e) escassez 

de servidores qualificados e motivados; f) implantação de 

escolas penitenciárias para a sua capacitação; g) falta de 

assistência material às pessoas privadas de liberdade, com 

destaque à saúde, à educação, social e jurídica e, ao egresso, 

o que viola frontalmente a dignidade da pessoa privada de 

liberdade. 

 

8. Trata-se, antes de tudo, de evitar o encarceramento, 

substituindo-o por penas alternativas à pena de prisão 

quando houver possibilidade de evitar ou diminuir a 

contaminação deletéria do cárcere e suas consequências, 

desde que se mostrem úteis, eficazes e suportáveis. A 

mudança cultural é um processo mais amplo do que a 

mudança social. Inclui qualquer alteração ou substituição 

no campo das ideias, crenças, técnica, linguagem e dos 

costumes. Já a mudança social se refere apenas às 

modificações nos processos e nas instituições sociais. Em 

todas as sociedades, assinala-se uma luta constante entre 

forças favoráveis e contrárias à ordem vigente. Quando as 

primeiras predominam, a sociedade apresenta-se 

eminentemente conservadora; nas segundas, as 

modificações surgem, variando, porém, a intensidade e a 

rapidez em que se processam tais mudanças. Cabe ao 

Estado a manutenção da ordem social para garantir, diante 

do conflito o equilíbrio dos valores sociais em jogo. No 

terceiro milênio, o desafio a ser percorrido será no sentido 

de aumentar o espectro das penas e medidas formais 
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alternativas à pena de prisão, ao lado de uma política social 

realista e eficiente de inclusão e adaptação social. 

 

9. A desumanização do cárcere é um problema 

fundamental do desrespeito ao princípio da dignidade da 

pessoa privada de liberdade, devido à falência da 

capacidade do Estado no enfrentamento de crônicas 

demandas (físicas, gerenciais e disciplinares) dos 

estabelecimentos penais. Patamar para uma ótica 

democrática da execução preside o elenco dos princípios 

constitucionais e se encontra registrado nos principais 

diplomas internacionais, tais como: a) Declaração dos 

Direitos do Homem; b) Regras Mínimas para o Tratamento 

de Reclusos da Organização das Nações Unidas; c) Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; d) 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 

10. A política penitenciária deve apartar-se dos 

discursos de emergência, direcionando para a construção de 

um programa voltado para as garantias que confirmem a 

axiologia constitucional da execução penal e desconstituir 

na gestão penitenciária, ao máximo, os efeitos negativos da 

prisionalização. Assim, elegem-se cinco princípios básicos 

do modelo garantista da execução penal: a) legalidade 

executiva; b) controle jurisdicional permanente; c) 

compensação e intervenção penitenciárias mínimas; d) 

respeito à dignidade da pessoa presa; e) democratização do 

sistema. O princípio da execução penal mínima tem por 

finalidade fortalecer maior flexibilização do regime 

prisional para mitigar o efeito contracultural do 
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encarceramento. O princípio da democratização em uma 

política penitenciária relativa o caráter coercitivo do vetusto 

“tratamento penitenciário”, incentiva a intervenção ativa 

do apenado, espontânea e voluntária, abarcando distintas 

vias participativas, a fim de possibilitar que coopere como 

protagonista na conformação e objetivos da execução penal. 

 

11. São pautas antagônicas a vida e o aprendizado no 

cárcere e a realidade da vida comunitária livre. É artificial 

a distinção entre fins da pena e fins de execução da pena. 

Fica a pergunta: Será que a sociedade está aberta ao 

discurso da aceitação do egresso, com o estigma do cárcere 

abrindo oportunidades para novas opções de vida? 

Continua-se fingindo e embalando mitos, através da cultura 

da prisionalização e da criminalização. Vive-se em uma 

sociedade em funcionamento, na qual a criminalidade é um 

acontecimento normal, sendo o delito produto desta 

sociedade em constante transformação. A macrossociedade 

estabelece um verdadeiro controle social de sobrevivência 

em que as pessoas privadas de liberdade vivem enjauladas 

(“masmorras medievais”) e esquecidas, que levam susto 

diante das rebeliões, instrumentos negativos 

reinvidicatórios dos direitos humanos em um jogo 

paradoxológico de efeitos. A imprensa registra nos casos de 

maior apelo popular que “o MP recorrerá para agravar as 

penas” e que a “família da vítima não está aliviada com a 

sentença condenatória”. O encarceramento em massa, a 

obrigatoriedade da aplicação da pena privativa de liberdade 

e por tempo máximo no regime mais rigoroso constitui 

fonte de tensão entre os segmentos da comunidade 
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oprimida, os operadores do Direito e os formuladores de 

políticas públicas. De outro lado, não se pode esquecer 

quando a vítima retorna ao centro da política criminal, em 

que os atores e agências que operam na justiça criminal são 

pessoas humanas e não robôs, com experiências pessoais, 

ideológicas e interesses. 

 

12. Quo Vadis? Aumentar o “Inferno de Dante”? 

Retroalimentar a reincidência? Terminar com as audiências 

de custódia? Revogar um modelo progressivo? Inserir 

menores nas unidades de adultos? Será que o Brasil 

retrocederá um século? Acredito no Supremo Tribunal 

Federal. 
 


