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1. Na construção de uma análise realística das prisões 

brasileiras, procuram-se alternativas criativas, a curto e 

médio prazo, para o enfrentamento da complexa questão 

penitenciária, tornando-se imprescindível a pesquisa dos 

últimos julgados da Corte Suprema nestes últimos anos 

(RE 591.054/SC, rel. Min. Marco Aurelio, j. 17.12.2014, 

RE 592.581/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 

13.8.2015, ADPF 347/MC/DF, rel. Min. Marco Aurelio, j. 

9.9.2015 e, por último, com destaque no RE 641.320/RS, 

rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.5.2016). Neste último, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade 

do cumprimento de pena em regime menos gravoso, 

diante da superlotação carcerária, da ofensa aos 

princípios da individualização da pena e da legalidade 

executória, grifando que executar a pena de forma 

deliberadamente excessiva, não só é negar o princípio da 

legalidade, mas a própria dignidade da pessoa humana 

dos condenados e, por último, alternativas, diante da 

ausência de vagas, por força da superlotação carcerária. 
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2. Impõe-se a releitura para uma visão crítica conjuntural, 

inicialmente, destacando-se os itens 4/6, no tema Regime 

de Cumprimento de Pena e Execução Penal, no RE 

641.320/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.5.2016: 

 

 “O Plenário, em conclusão de julgamento e por 

maioria, deu parcial provimento a recurso extraordinário 

em que se discutia a possibilidade de cumprimento de 

pena em regime menos gravoso, diante da impossibilidade 

de o Estado fornecer vagas para o cumprimento no regime 

originalmente estabelecido em condenação penal — v. 

Informativo 810. Na espécie, o acórdão recorrido fixara a 

prisão em regime domiciliar a condenado à pena de 5 anos 

e 4 meses de reclusão, em razão da não existência de 

estabelecimento destinado ao regime semiaberto que 

atendesse todos os requisitos da LEP. A Corte determinou 

que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, se 

observasse: a) a saída antecipada do sentenciado no 

regime com falta de vagas; b) a liberdade eletronicamente 

monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; 

e c) o cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou 

estudo após progressão ao regime aberto. Assentou, assim, 

em sede de repercussão geral, o entendimento de que: a) a 

falta de estabelecimento penal adequado não autorizaria a 

manutenção do condenado em regime prisional mais 

gravoso; b) os juízes da execução penal poderiam avaliar 

os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e 

aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. 

Seriam aceitáveis estabelecimentos que não se 

qualificassem como “colônia agrícola, industrial” (regime 
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semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento 

adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, “b” e “c”); c) 

havendo “déficit” de vagas, deveria ser determinada: 1) a 

saída antecipada de sentenciado no regime com falta de 

vagas; 2) a liberdade eletronicamente monitorada ao 

sentenciado que saísse antecipadamente ou fosse posto em 

prisão domiciliar por falta de vagas; 3) o cumprimento de 

penas restritivas de direitos e/ou estudo ao sentenciado que 

progredisse ao regime aberto. Outrossim, até que fossem 

estruturadas as medidas alternativas propostas, poderia ser 

deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. O Tribunal 

ressaltou, ainda, que o CNJ deveria apresentar: a) em 180 

dias, contados da conclusão do julgamento: 1) projeto de 

estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e 

prazos de implementação, devendo o banco de dados 

conter informações suficientes para identificar os mais 

próximos da progressão ou extinção da pena; 2) relatório 

sobre a implantação das centrais de monitoração e penas 

alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de 

medidas ulteriores para desenvolvimento dessas 

estruturas; e b) em um ano, relatório com projetos para: 1) 

expansão do Programa Começar de Novo e adoção de 

outras medidas buscando o incremento da oferta de estudo 

e de trabalho aos condenados; e 2) aumento do número de 

vagas nos regimes semiaberto e aberto.  

A Corte destacou que o sistema progressivo de 

cumprimento de penas não estaria funcionando a contento. 

Haveria falta de vagas nos regimes semiaberto e aberto, 

este último sendo desprezado por várias unidades da 

Federação. Assim, a lei prevê 3 degraus da progressão, 
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mas o último grau simplesmente não existiria em mais da 

metade do País. Por outro lado, na prática, os modelos de 

estabelecimentos de cumprimento de pena, 

necessariamente adequados aos regimes semiaberto e 

aberto (CP, art. 33, §1º, “b” e “c”), teriam sido 

abandonados. Desse modo, os presos dos referidos 

regimes estariam sendo mantidos nos mesmos 

estabelecimentos que os presos em regime fechado e 

provisórios. Contudo, a possibilidade de manutenção de 

condenado em regime mais gravoso, na hipótese de 

inexistir vaga em estabelecimento adequado ao seu 

regime, seria uma questão ligada a duas garantias 

constitucionais em matéria penal da mais alta relevância: a 

individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e a legalidade 

(CF, art. 5º, XXXIX). O sistema brasileiro teria sido 

formatado tendo o regime de cumprimento da pena como 

ferramenta central da individualização da sanção, 

importante na fase de aplicação (fixação do regime inicial) 

e capital na fase de execução (progressão de regime). 

Assim, a inobservância do direito à progressão de regime, 

mediante manutenção do condenado em regime mais 

gravoso, ofenderia o direito à individualização da pena. A 

violação ao princípio da legalidade seria ainda mais 

evidente. Conforme art. 5º, XXXIX, da CF, as penas 

devem ser previamente cominadas em lei. A legislação 

brasileira prevê o sistema progressivo de cumprimento de 

penas. Logo, assistiria ao condenado o direito a ser 

inserido em um regime inicial compatível com o título 

condenatório e a progredir de regime de acordo com seus 

méritos. A manutenção do condenado em regime mais 
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gravoso seria um excesso de execução, com violação a 

direitos dele. Em outra perspectiva, haveria que ser 

rechaçada qualquer possibilidade de ponderar os direitos 

dos condenados à individualização da pena e à execução 

da pena de acordo com a lei e com os interesses da 

sociedade na manutenção da segurança pública. Não se 

poderia negar o dever do Estado de proteger os bens 

jurídicos penalmente relevantes. A proteção à integridade 

da pessoa e ao seu patrimônio contra agressões injustas 

estaria na raiz da própria ideia de Estado Constitucional. 

Em suma, o Estado teria o dever de proteger os direitos 

fundamentais contra agressões injustas de terceiros, como 

corolário do direito à segurança (CF, art. 5º). No entanto, a 

execução de penas corporais em nome da segurança 

pública só se justificaria com a observância de estrita 

legalidade. Regras claras e prévias seriam indispensáveis. 

Permitir que o Estado executasse a pena de forma 

deliberadamente excessiva seria negar não só o princípio 

da legalidade, mas a própria dignidade humana dos 

condenados (CF, art. 1º, III). Por mais grave que fosse o 

crime, a condenação não retiraria a humanidade da pessoa 

condenada. Ainda que privados de liberdade e dos direitos 

políticos, os condenados não se tornariam simples objetos 

de direito (CF, art. 5º, XLIX).  

O Plenário asseverou que, atualmente, haveria duas 

alternativas de tratamento do sentenciado que progredisse 

de regime quando não houvesse vagas suficientes. Ou 

seria mantido no regime mais gravoso ao que teria direito 

(fechado), ou seria colocado em regime menos gravoso 

(prisão domiciliar). Contudo, já não bastaria apenas 
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afirmar o direito ao regime previsto na lei ou ao regime 

domiciliar. Apesar de ser imprescindível cobrar dos 

poderes públicos soluções definitivas para a falta de vagas 

— pela melhoria da administração das vagas existentes ou 

pelo aumento do número de vagas —, não haveria, porém, 

solução imediata possível. Desse modo, seria necessário 

verificar o que fazer com os sentenciados se a situação de 

falta de vagas estivesse configurada. A prisão domiciliar 

seria uma alternativa de difícil fiscalização e, isolada, de 

pouca eficácia. Todavia, não deveria ser descartada sua 

utilização, até que fossem estruturadas outras medidas, 

como as anteriormente mencionadas. Desse modo, seria 

preciso avançar em propostas de medidas que, muito 

embora não fossem tão gravosas como o encarceramento, 

não estivessem tão aquém do “necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime” (CP, art. 59). As 

medidas em questão não pretenderiam esgotar as 

alternativas a serem adotadas pelos juízos de execuções 

penais no intuito de equacionar os problemas de falta de 

vagas nos regimes adequados ao cumprimento de pena. As 

peculiaridades de cada região e de cada estabelecimento 

prisional poderiam recomendar o desenvolvimento dessas 

medidas em novas direções. Assim, seria conveniente 

confiar às instâncias ordinárias margem para 

complementação e execução das medidas. O fundamental 

seria afastar o excesso da execução — manutenção do 

sentenciado em regime mais gravoso — e dar aos juízes 

das execuções penais a oportunidade de desenvolver 

soluções que minimizassem a insuficiência da execução, 

como se daria com o cumprimento da sentença em prisão 
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domiciliar ou outra modalidade sem o rigor necessário.” 

(Informativo nº 825 do STF) 

 

 

3. Para tanto, torna-se necessário destacar trechos do 

denso e erudito voto do Ministro Gilmar Mendes, que 

norteiam os objetivos da pesquisa proposta, dando uma 

visão objetiva da realidade da execução penal no Brasil e a 

busca de alternativas a curto prazo para o enfrentamento 

das vulnerabilidades sistêmicas: 

 

“1ª Parte: Situação da execução penal – regimes 

semiaberto e aberto 

 

O sistema progressivo de cumprimento de penas não 

está funcionando como deveria. 

[...] 

Além disso, o regime aberto é simplesmente 

desprezado por várias unidades da federação. Dezessete 

unidades da federação – Acre, Alagoas, Amapá, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins 

– simplesmente não adotam o regime aberto. 

Esses estados – dentre eles, São Paulo, a maior massa 

de condenados do país – não têm estabelecimentos 

destinados a pessoas institucionalizadas nesse regime. Em 

suma, todas as pessoas condenadas ou que progrediram ao 

regime aberto no Estado com a maior população carcerária 
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do país estão em prisão domiciliar, ou em outro regime 

sem embasamento na lei. 

Ou seja, a lei prevê os três degraus da progressão, mas 

o último simplesmente não existe em mais da metade do 

país. 

Outro aspecto da questão são os estabelecimentos 

adequados aos regimes, conforme previsão legal. 

O Código Penal prevê como adequado ao regime 

semiaberto a “colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar”, e ao regime aberto “casa de 

albergado ou estabelecimento adequado” (art. 33, § 1º, 

alíneas “b” e “c”).  

No entanto, na prática, esses modelos de 

estabelecimento foram abandonados. 

[...] 

Já penitenciárias são 470 (quatrocentos e setenta) e 

cadeias públicas 826 (oitocentos e vinte e seis) no país.  

Disso se conclui que os modelos de estabelecimento 

previstos na Lei de Execuções Penais foram abandonados. 

E, muito mais grave, que os presos dos regimes 

semiaberto e aberto estão sendo mantidos nos mesmos 

estabelecimentos que os presos em regime fechado e 

provisórios.  

[...] 

Muito embora exista a Resolução 9, de 2011, do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

estabelecendo “Diretrizes Básicas de Arquitetura Penal”, 

são notórias as reclamações dos estados em atender aos 

requisitos em seus projetos. Com isso, dificultam-se linhas 

de financiamento pelo FUNPEN.  
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Nesse aspecto, é preciso abrir parênteses para ressaltar 

a importância de que as unidades sejam pequenas. Menos 

presos facilitam o controle e a disciplina, além de 

permitirem a ênfase em atividades de educação e trabalho.  

Unidades menores permitem uma maior capilarização, 

fazendo com que os estabelecimentos penais sejam parte 

da estrutura urbana das cidades. Com isso, reduz-se a 

resistência da comunidade à construção de novas unidades 

e propicia-se ao preso o contato com suas origens e sua 

família, favorecendo a ressocialização. 

[...] 

No marco normativo atual, o relevante é que várias 

unidades da Federação simplesmente abandonaram o 

regime aberto. Nos estados que contam com 

estabelecimento para atender sentenciados em tais 

regimes, o número de vagas é irrisório. 

[...] 

 

2ª Parte: Inexistência de estabelecimento adequado 

e manutenção do condenado em regime mais gravoso 

 

[...] 

Essa questão está ligada a duas garantias 

constitucionais em matéria penal da mais alta relevância – 

individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade (art. 

5º, XXXIX).  

O direito à individualização da pena tem caráter 

normativo. De um lado, a Constituição incumbe ao 

legislador a tarefa de conferir densidade normativa 
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adequada à garantia. De outro, permite a ele liberdade de 

conformação razoavelmente ampla.  

A legislação prevê que as penas privativas de 

liberdade são cumpridas em três regimes – fechado, 

semiaberto e aberto (art. 33, caput, CP). 

O regime é inicialmente fixado pelo juiz da 

condenação, com base no tipo de pena (reclusão ou 

detenção) (art. 33, caput, CP), no tempo de pena (§ 2º) e 

na culpabilidade (§ 3º). 

Durante a execução penal, o condenado tem a 

expectativa de progredir ao regime imediatamente mais 

favorável, após cumprir, com bom comportamento 

carcerário, uma fração da pena (art. 112 da Lei 7.210/84). 

Não há dúvida de que os regimes de cumprimento de 

pena concretizam a individualização da pena, no plano 

infraconstitucional, em suas fases de aplicação e execução.  

O legislador poderia ter optado por outras soluções 

para a concretização da individualização da pena. 

[...] 

Com efeito, os países em geral não adotam um modelo 

progressivo de cumprimento de penas. Nem sequer 

conhecem algo semelhante aos regimes semiaberto e 

aberto.  

A análise da legislação estrangeira aponta para o 

cumprimento de penas privativas de liberdade em 

encarceramento completo, semelhante ao nosso regime 

fechado, com várias alternativas de suspensão ou 

substituição das penas privativas de liberdade. O 

cumprimento de condenações a pena privativa de 

liberdade não suspensa ou substituída por penas restritivas 
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de direitos ou multa inicia com encarceramento em tempo 

integral, de forma semelhante ao regime fechado. 

A individualização da pena é possibilitada pela 

expectativa de, após cumprir fração da pena com bom 

comportamento, passar a um regime de liberdade 

condicional ou “parole”. Inicia-se, então, um estágio de 

liberdade, baseado na responsabilidade do executado em 

cumprir as condições. Não se cogita de que o condenado 

durma ou frequente o ambiente carcerário nesta fase.  

Assim é, por exemplo, em Portugal – art. 61 do 

Código Penal – Alemanha – § 57 Strafgesetzbuch (StGB) 

– Itália – art. 176 Codice Penale – Argentina – art. 13 do 

Codigo Penal, e Estados Unidos. Regimes de 

semiliberdade ou de albergado não são aplicados, ou o são 

em hipóteses muito restritas, sem representar o curso 

natural da execução penal.  

O regime progressivo não é a única ferramenta de 

nosso sistema voltada a satisfazer a garantia da 

individualização. A individualização na execução inicia 

com a classificação criminal, arts. 5º e 6º da Lei 7.210/84.  

[...] 

O livramento condicional (art. 83 e ss. do CP), apesar 

de ser uma figura pouco valorizada em nosso direito, 

também atua na seara da individualização da execução. 

Serve de incentivo ao bom comportamento para obtenção 

da liberdade. 

No entanto, o sistema atual foi formatado tendo o 

regime de cumprimento da pena como ferramenta central 

da individualização da sanção, importante na fase de 
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aplicação (fixação do regime inicial), e capital na fase de 

execução (progressão de regime). 

Sua supressão, sem correspondência em valoração de 

outros institutos de incentivo à disciplina carcerária – 

notadamente o livramento condicional – e talvez o 

redimensionamento das quantidades de pena, reduziria 

excessivamente o espaço de individualização, nas fases de 

aplicação e de execução.  

Assim, de acordo com o sistema que temos 

atualmente, a inobservância do direito à progressão de 

regime, mediante manutenção do condenado em regime 

mais gravoso, viola o direito à individualização da pena 

(art. 5º, XLVI). 

[...] 

Rechaço peremptoriamente qualquer possibilidade de 

ponderar os direitos dos condenados à individualização da 

pena e à execução da pena de acordo com a lei, com 

interesses da sociedade na manutenção da segurança 

pública. 

Não se nega que o Estado tem o dever de proteção aos 

bens jurídicos penalmente relevantes. A proteção à 

integridade da pessoa e a seu patrimônio contra agressões 

injustas está na raiz da própria ideia de estado 

constitucional. Em suma, o Estado tem o dever de proteger 

os direitos fundamentais contra agressões injustas de 

terceiros, como corolário do direito à segurança (art. 5º). 

No entanto, a execução de penas corporais em nome 

da segurança pública só se justifica com a observância de 

estrita legalidade. Regras claras e prévias são 

indispensáveis. Permitir que o Estado execute a pena de 
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forma deliberadamente excessiva seria negar não só o 

princípio da legalidade, mas a própria dignidade humana 

dos condenados – art. 1º, III. 

Por mais grave que seja o crime, a condenação não 

retira a humanidade da pessoa condenada. Ainda que 

privados de liberdade e dos direitos políticos, os 

condenados não se tornam simples objetos de direito, mas 

persistem em sua imanente condição de sujeitos de 

direitos. 

A Constituição chega a ser expletiva nesse ponto, ao 

afirmar o direito à integridade física e moral dos presos 

(art. 5º, XLIX).  

Disso concluo que não se pode ponderar o interesse da 

segurança pública com os direitos à individualização da 

pena e à legalidade, sem se desconsiderar que os presos 

também são pessoas, dotadas de imanente dignidade. 

Dessa forma, não será a ponderação de princípios que 

autorizará o Estado a deixar de cumprir a lei que confere 

direitos aos condenados durante a execução das penas. Na 

medida em que os regimes existem, resta ao Estado 

disponibilizar vagas em estabelecimentos penais 

adequados à execução da pena no regime adequado. 

A jurisprudência atual do Supremo Tribunal também 

considera impossível manter o condenado no regime mais 

gravoso. 

[...] 

 

3ª Parte: Consequências do direito a não ser 

mantido em estabelecimento destinado ao regime mais 

gravoso 
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[...] 

A prisão domiciliar é uma alternativa de difícil 

fiscalização e, isolada, de pouca eficácia. Não descarto sua 

utilização, até que sejam estruturadas outras medidas, 

como as que serão propostas neste voto.  

No entanto, é preciso avançar em propostas de 

medidas que, muito embora não sejam gravosas como o 

encarceramento, não estejam tão aquém do “necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59 

do CP). 

Para tanto, proponho as seguintes medidas: (i) saída 

antecipada; (ii) liberdade eletronicamente monitorada; (iii) 

penas restritivas de direitos e/ou estudo. 

[...] 

(i) Saída antecipada. As vagas nos regimes 

semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. 

[...] 

Surge como alternativa antecipar a saída de 

sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo 

vaga para aquele que acaba de progredir.  

O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída 

antecipada pode ser colocado em liberdade 

eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a 

pena substituída por penas alternativas ou estudo. 

A primeira dificuldade dessas providências é a seleção 

dos sentenciados para a saída antecipada. 

O cumprimento da pena deve, em princípio, 

corresponder ao regime para o qual o condenado está 

selecionado, no estabelecimento adequado. 
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A adoção de uma solução alternativa não é um direito 

do condenado. 

Assim, o fato de inexistirem vagas no regime 

semiaberto ou aberto pode levar à colocação de alguns 

condenados em prisão domiciliar, por exemplo. Isso não 

dá aos condenados que estão em estabelecimentos 

prisionais a prerrogativa de, em nome da isonomia, 

receberem o mesmo tratamento.  

Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de 

tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao 

sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está 

mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, 

aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício 

antecipado. Para selecionar o condenado apto, é 

indispensável que o julgador tenha ferramentas para 

verificar qual está mais próximo do tempo de progressão. 

[...] 

Registro que a saída antecipada não deve ser aplicada 

em casos em que a progressão de regime é vedada 

legalmente, como no inadimplemento voluntário da multa 

(art. 36, § 2º, CP) ou da obrigação de reparação do dano e 

de devolução do produto do ilícito nos crimes contra a 

administração pública (art. 33, § 4º, CP).  

Igualmente, não se dispensa a verificação dos 

requisitos subjetivos para a progressão. Atualmente, a lei 

prevê que o sentenciado deve “ostentar bom 

comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento” – art. 112 da Lei 7.210/84. A 

jurisprudência permite o aprofundamento da investigação 

do merecimento e da aptidão do sentenciado para o 
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benefício. Nesse sentido, pode-se determinar a realização 

do exame criminológico, a despeito da sua revogação pela 

Lei 10.792/03 – Súmula Vinculante 26 e Súmula 439 do 

STJ. 

[...] 

(ii) Liberdade eletronicamente monitorada. A 

medida prevista na proposta de súmula vinculante é o 

recolhimento domiciliar. A Lei 7.210/84 é bastante 

restritiva quanto ao cabimento da prisão domiciliar, 

admitindo-a apenas em caráter humanitário. 

[...] 

A despeito da falta de previsão legal, estamos tratando 

de deferimento de prisão domiciliar pela falta de vagas 

adequadas no sistema carcerário, indicando uma hipótese 

não prevista de cabimento do regime. 

A prisão domiciliar tem vários inconvenientes. 

Para começar, cabe ao condenado providenciar uma 

casa, na qual vai ser acolhido. Nem sempre ele tem meios 

para manter essa residência. Nem sempre tem uma família 

que o acolha. 

Indo além, o sentenciado retorna ao pleno convívio da 

família e dos amigos. Em casos de crimes que tenham os 

membros da família como vítima, pode-se criar nova 

situação de risco, tornando a pena insuficiente para 

proteger as vítimas. Por outro lado, os associados para a 

prática de crimes passam a ter total acesso ao condenado. 

Eventuais restrições de movimentação não se estendem à 

comunidade, que não fica proibida de complementação e 

execução das medidas. 
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Assim, a primeira alternativa que trago é a saída 

antecipada dos sentenciados. 

[...] 

A prisão domiciliar, como medida isolada, apresenta 

ainda outras dificuldades. 

A Lei de Execução Penal não trata das condições em 

que a prisão domiciliar ocorre. Já o CPP, ao tratar da 

prisão domiciliar durante o processo, afirma que o 

implicado deverá ficar recolhido na residência, “só 

podendo dela ausentar-se com autorização judicial” – art. 

317. 

O recolhimento domiciliar puro e simples, em tempo 

integral, gera dificuldades de caráter econômico e social. 

O sentenciado passa a necessitar de terceiros para 

satisfazer todas suas necessidades – comida, vestuário, 

lazer. Há uma considerável transferência da punição para a 

família. Surge a necessidade de constante comunicação 

com os órgãos de execução da pena, para controlar saídas 

indispensáveis – atendimento médico, manutenção da casa 

etc.  

Indo além, as possibilidades de trabalho sem sair do 

ambiente doméstico são limitadas. Sem trabalho, o preso 

dependerá economicamente de sua família e necessitará de 

seu apoio para satisfazer todas suas necessidades. 

Mais grave, o ócio certamente não é contributivo para 

a ressocialização. 

Assim, a execução da sentença em regime de prisão 

domiciliar é mais proveitosa se for acompanhada de 

trabalho. A oportunidade de saída para trabalho é 
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importante para garantir a manutenção econômica e a 

ressocialização. 

Todas essas considerações desembocam na dificuldade 

maior da prisão domiciliar: a fiscalização. 

[...] 

Quanto ao trabalho fora da residência, deve-se fazer 

um esforço a fim de dar-se essa oportunidade ao 

sentenciado. Como já dito, a permanência na residência 

em tempo integral não é uma situação desejável. 

De qualquer forma, melhor do que a pura e simples 

prisão domiciliar, é a liberdade eletronicamente vigiada, 

ficando o sentenciado obrigado a trabalhar e, se possível, 

estudar, recolhendo-se ao domicílio nos períodos de folga. 

(iii) Penas restritivas de direitos e/ou estudo. A 

princípio, a liberdade eletronicamente monitorada poderia 

ser aplicada aos regimes semiaberto e aberto. 

[...] 

Via de regra, se não há estabelecimentos adequados ao 

regime aberto, a melhor alternativa não é a prisão 

domiciliar, mas a substituição da pena privativa de 

liberdade por penas restritivas de direitos. 

[...] 

De modo geral, não vislumbro boas razões para 

preferir manter o sentenciado que progride ao regime 

aberto em prisão domiciliar, em vez de impôr-lhe penas 

alternativas. Se o sentenciado que já demonstrou ter 

condições para o regime aberto está disposto a prestar 

serviços a comunidade, por exemplo, não há razões para 

mantê-lo preso em casa. 
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As penas restritivas de direitos são menos gravosas do 

que a pena privativa de liberdade, mesmo em regime 

aberto. Além disso, as penas alternativas dependem 

sempre de adesão do sentenciado que, recusando, poderá 

ser submetido ao encarceramento. Assim, a substituição 

não é vedada pela reserva de legalidade – art. 5º, XXXIX. 

Por outro lado, não será possível encaminhar todos os 

sentenciados para penas alternativas. O sentenciado ao 

regime aberto inicial que tem negada a substituição pelo 

juiz da ação penal, por não satisfazer os requisitos legais, 

não poderá ser beneficiado com a medida. 

Uma outra medida que poderia ser adicionada como 

alternativa à prisão domiciliar seria o estudo. O estudo dá 

ensejo à remição da pena (art. 126 da Lei 7.210/84) e torna 

o sentenciado uma pessoa mais produtiva. Assim, a 

obrigação de frequentar educação formal regular – ensino 

fundamental, médio ou superior – pode ser imposta no 

lugar de uma pena restritiva de direitos. 

Essas medidas podem e devem ser avaliadas pelos 

órgãos da execução como alternativas. Estamos atuando 

num campo em que não há legislação rígida dispondo 

sobre as medidas a serem adotadas. O juiz das execuções 

penais deverá, com base na realidade do sistema prisional 

de sua localidade e do perfil dos sentenciados, estabelecer 

as medidas adequadas. 

Registro que o juiz deve observar as penas restritivas 

de direitos previstas no art. 43 do Código Penal e o estudo 

como alternativas ao regime aberto, observando os limites 

do art. 44, § 2º, do Código Penal. 

[...] 
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Dito isso, sumarizo as conclusões que estou propondo 

em resposta à questão com repercussão geral da seguinte 

forma: 

a) A falta de estabelecimento penal adequado não 

autoriza a manutenção do condenado em regime prisional 

mais gravoso; 

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os 

estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e 

aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. 

São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem 

como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) 

ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” 

(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”); 

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) 

a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de 

vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao 

sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão 

domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas 

restritivas de direitos e/ou estudo ao sentenciado que 

progride ao regime aberto; 

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas 

propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao 

sentenciado. 

Importante reiterar que essas medidas não pretendem 

esgotar as alternativas que podem ser adotadas pelos 

juízos de execuções penais no intuito de equacionar os 

problemas de falta de vagas nos regimes adequados ao 

cumprimento de pena. As peculiaridades de cada região e 

estabelecimento podem recomendar o desenvolvimento 

dessas medidas em novas direções. 
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Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias 

margem para complementação e execução das medidas. 

O fundamental é que estamos afastando o excesso da 

execução – manutenção do sentenciado em regime mais 

gravoso – e dando aos juízes das execuções penais a 

oportunidade de desenvolver soluções que minimizem a 

insuficiência da execução – cumprimento da sentença em 

prisão domiciliar ou outra modalidade sem o rigor 

necessário. 

[...] 

 

4ª Parte: Decisão manipulativa 

 

[...] 

A situação calamitosa do sistema prisional tem batido 

às portas do Supremo Tribunal sob diferentes formas.” 

 

 

Atualizando, o Supremo Tribunal Federal considerou que 

é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, 

manter em seus presídios os padrões mínimos de 

humanidade, previstos no ordenamento jurídico, é de sua 

responsabilidade nos termos do art. 37, § 6º, da 

Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive 

morais, comprovadamente causados aos detentos, em 

decorrência da falta ou insuficiência das condições legais 

de encarceramento. Prevaleceu o voto do relator, ministro 

Teori Zavascki, fixando a indenização no valor de dois mil 

reais. Os ministros Edson Fachin e Marco Aurelio fixavam 

a indenização em um salário mínimo, enquanto presentes 
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as condições degradantes da superlotação. Os ministros 

Roberto Barroso, Luiz Fux e Celso de Mello adotavam a 

remição da pena como forma de indenização (STF, RE 

580.252/MS, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ 

acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 16.2.2017). O Ministro 

Luís Roberto Barroso defendeu que “É preciso, assim, 

adotar um mecanismo de reparação alternativa, que 

confira primazia ao ressarcimento in natura ou na forma 

específica dos danos, por meio da remição de parte do 

tempo de execução da pena em analogia ao art. 126 da 

Lei de Execução Penal. A indenização em pecúnia deve 

ostentar caráter subsidiário, sendo cabível apenas nas 

hipóteses em que o preso já tenha cumprido integralmente 

a pena ou não seja possível aplicar-lhe a remição”. 

 

Volta-se ao voto do Ministro Gilmar Mendes, destacando-

se: 

 

“No Tema 220 da repercussão geral, representado pelo 

RE 592.581, da relatoria do ministro Ricardo 

Lewandowski, discutiu-se a possibilidade de o Poder 

Judiciário determinar obras em estabelecimentos 

prisionais, para assegurar os direitos fundamentais dos 

reclusos. Por unanimidade, o Tribunal estabeleceu como 

tese ser “lícito ao Judiciário impor à Administração 

Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de 

medidas ou na execução de obras emergenciais em 

estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao 

postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos 

detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos 
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termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição 

Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da 

reserva do possível nem o princípio da separação dos 

poderes” – o julgamento ocorreu na sessão de 13.8.2015. 

Mais recentemente, a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 347, relator ministro Marco Aurélio, 

proposta pelo PSOL, enfeixou todas essas e outras 

discussões, postulando que a Corte declare o estado de 

coisas inconstitucional do sistema penitenciário e 

determine a elaboração de plano nacional, com metas para 

sanar a inconstitucionalidade. A medida cautelar foi 

deferida em parte, para determinar a realização de 

audiências de apresentação dos flagrados e o 

descontingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional. 

Sobre as audiências de apresentação, a validade do 

convênio entre o CNJ e o Estado de São Paulo para 

realização do ato foi afirmada no julgamento da ADI 

5.240, relator ministro Luiz Fux, julgado em 20.8.2015. 

[...] 

Esses são alguns dos principais temas da pauta 

constitucional e social brasileira e estamos experimentado 

muita dificuldade em arrostá- los. A realidade prisional é 

quase sempre calamitosa e agravada por problemas 

variados nos diferentes estados da Federação. Assim, 

mesmo com as ferramentas de que hoje dispomos para 

verificação de ordem prática no controle de 

constitucionalidade, como a audiência pública, não é 

possível uma decisão de caráter geral, que resolva a 

questão por completo. Mas é preciso avançar. Precisamos 
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ser criativos para buscar soluções além dos casos 

concretos e das ferramentas tradicionais. 

Para isso, temos que adotar decisão de caráter plástico, 

que sirva de plataforma para adequação da realidade aos 

direitos afirmados pela Constituição e pelas leis. 

O ponto principal quanto à técnica de decisão a ser 

manejada nesta ação é a possibilidade de o STF adotar 

decisão que modifica o conteúdo do ordenamento jurídico. 

No que se refere às decisões manipulativas, o Supremo 

Tribunal Federal, quase sempre imbuído do dogma 

kelseniano do legislador negativo, costuma adotar uma 

posição de self-restraint ao se deparar com situações em 

que a interpretação conforme a Constituição possa 

descambar para uma decisão interpretativa corretiva da lei 

(ADI 2.405/RS, rel. min. Carlos Britto, DJ de 17.2.2006; 

ADI 1.344/ES, rel. min. Moreira Alves, DJ de 19.4.1996; 

Rp. 1.417/DF, rel. min. Moreira Alves, DJ de 15.4.1988). 

Ao se analisar detidamente a jurisprudência do 

Tribunal, no entanto, é possível verificar que, em muitos 

casos, a Corte não atenta para os limites, sempre 

imprecisos, entre a interpretação conforme delimitada 

negativamente pelos sentidos literais do texto e a decisão 

interpretativa modificativa desses sentidos originais postos 

pelo legislador (ADI 3.324, ADI 3.046, ADI 2.652, ADI 

1.946, ADI 2.209, ADI 2.596, ADI 2.405). 

[...] 

A doutrina italiana considera manipulativa a decisão 

mediante a qual o órgão de jurisdição constitucional 

modifica ou adita normas submetidas a sua apreciação, a 

fim de que saiam do juízo constitucional com incidência 
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normativa ou conteúdo distinto do original, mas 

concordante com a Constituição (Riccardo Guastini, 

Lezioni di teoria costituzionale, Torino: G. Giappichelli, 

2001, p. 222). 

[...] 

No âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional 

de Justiça tem papel importante na supervisão do sistema 

carcerário. A Lei 12.106/09 criou, no CNJ, o 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 

Socioeducativas – DMF. Esse departamento é 

vocacionado para acompanhamento das medidas aqui 

apresentadas, conforme se percebe nos incisos do art. 1º, § 

1º: 

§ 1o Constituem objetivos do DMF, dentre outros 

correlatos que poderão ser estabelecidos 

administrativamente: 

I – monitorar e fiscalizar o cumprimento das 

recomendações e resoluções do Conselho Nacional 

de Justiça em relação à prisão provisória e 

definitiva, medida de segurança e de internação de 

adolescentes; 

II – planejar, organizar e coordenar, no âmbito de 

cada tribunal, mutirões para reavaliação da prisão 

provisória e definitiva, da medida de segurança e 

da internação de adolescentes e para o 

aperfeiçoamento de rotinas cartorárias; 

III – acompanhar e propor soluções em face de 

irregularidades verificadas no sistema carcerário e 
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no sistema de execução de medidas 

socioeducativas; 

IV – fomentar a implementação de medidas 

protetivas e de projetos de capacitação profissional 

e reinserção social do interno e do egresso do 

sistema carcerário; 

V – propor ao Conselho Nacional de Justiça, em 

relação ao sistema carcerário e ao sistema de 

execução de medidas socioeducativas, a 

uniformização de procedimentos, bem como de 

estudos para aperfeiçoamento da legislação sobre a 

matéria; 

VI – acompanhar e monitorar projetos relativos à 

abertura de novas vagas e ao cumprimento da 

legislação pertinente em relação ao sistema 

carcerário e ao sistema de execução de medidas 

socioeducativas; 

VII – acompanhar a implantação e o 

funcionamento de sistema de gestão eletrônica da 

execução penal e de mecanismo de 

acompanhamento eletrônico das prisões 

provisórias. 

O DMF tem estrutura de pessoal, prevista na própria 

lei de criação. Além disso, o CNJ tem poder para 

requisitar outros magistrados e servidores, caso a tarefa 

assim exija – art. 6º, XXVIII e XXIX, Regimento 

Interno.” 
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4. Ainda no RE 641.320/RS, cumpre destacar parte do 

voto do Ministro Celso de Mello: 

 

“Cabe destacar, desde logo e uma vez mais, na linha 

do voto por mim proferido no julgamento do RE 

592.581/RS, a situação precária e caótica do sistema 

penitenciário brasileiro, cuja prática, ao longo de décadas, 

vem subvertendo as funções primárias da pena, 

constituindo, por isso mesmo, expressão lamentável e 

vergonhosa da inércia, da indiferença e do descaso do 

Poder Executivo, cuja omissão tem absurdamente 

propiciado graves ofensas perpetradas contra o direito 

fundamental, que se reconhece ao sentenciado, de não 

sofrer, na execução da pena, tratamento cruel e 

degradante, lesivo à sua incolumidade moral e física e, 

notadamente, à sua essencial dignidade pessoal. 

A questão penitenciária, em nosso País, transcendendo 

a esfera meramente regional, tem-se constituído, já há 

várias décadas, em problema de dimensão eminentemente 

nacional, tal a magnitude que nesse campo assumiu o 

crônico (e lesivo) inadimplemento das obrigações estatais, 

resultante do inaceitável desprezo governamental pelas 

normas que compõem a própria Lei de Execução Penal. 

Não hesito em reafirmar, por isso mesmo, Senhor 

Presidente, a partir de minha própria experiência como 

Juiz desta Suprema Corte e, também, como antigo 

representante do Ministério Público paulista, tendo 

presente a situação dramática e cruel constatada no 

modelo penitenciário nacional, que se vive, no Brasil, em 

matéria de execução penal, um mundo de ficção que 
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revela um assustador universo de cotidianas irrealidades 

em conflito e em completo divórcio com as declarações 

formais de direitos que – embora contempladas no texto 

de nossa Constituição e, também, em convenções 

internacionais e resoluções das Nações Unidas, como as 

Regras de Mandela (Regras Mínimas das Nações Unidas 

para o Tratamento de Presos) – são, no entanto, 

descumpridas pelo Poder Executivo, a quem incumbe 

viabilizar a implementação do que prescreve e determina, 

entre outros importantes documentos legislativos, a Lei de 

Execução Penal. 

Insista-se, portanto, Senhor Presidente, na seguinte 

asserção: o fato preocupante é que o Estado, agindo com 

absoluta indiferença em relação à gravidade da questão 

penitenciária, tem permitido, em razão de sua própria 

inércia, que se transgrida o direito básico do sentenciado 

de receber tratamento penitenciário justo e adequado, vale 

dizer, tratamento que não implique exposição do 

condenado a meios cruéis ou moralmente degradantes, 

fazendo-se respeitar, desse modo, um dos mais 

expressivos fundamentos que dão suporte ao Estado 

Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana 

(CF, art. 1º, III).” 

 

 

5. O Supremo Tribunal Federal, ao final, decidiu: 

 

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do 

Relator, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, 

apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés 
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da prisão domiciliar, observe-se: (i) a saída antecipada de 

sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade 

eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em 

regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas 

restritivas de direitos e/ou estudo ao recorrido após 

progressão ao regime aberto, vencido o Ministro Marco 

Aurélio, que desprovia o recurso. Em seguida, o Tribunal, 

apreciando o tema 423 da repercussão geral, fixou tese nos 

seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal 

adequado não autoriza a manutenção do condenado em 

regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução 

penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos 

regimes semiaberto e aberto, para qualificação como 

adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos 

que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” 

(regime semiaberto) ou “casa de albergado ou 

estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, 

alíneas “b” e “c”); c) havendo déficit de vagas, deverá 

determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no 

regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente 

monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é 

posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o 

cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo 

ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que 

sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, 

poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. 

Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. 

Plenário, 11.05.2016” 
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6. É relevante gizar a análise crítica do sistema de 

execução penal no Brasil, na visão do Ministro Luís 

Roberto Barroso, no destaque dos itens 15/27, no voto na 

Questão de Ordem na Execução Penal 2/DF, pertinente ao 

indulto aplicado a condenado na Ação Penal 470 (Decreto 

nº 8.615/2015): 

 

“II. O Sistema de Execução Penal 

 

15. Circunstâncias brasileiras como as limitações 

orçamentárias, a existência de centenas de milhares de 

mandados de prisão à espera de cumprimento, a 

sistemática de progressão de regime de cumprimento da 

pena e a possibilidade de concessão de livramento 

condicional fazem com que o sistema de execução penal 

entre nós pareça menos severo do que o de outros países. 

Algumas dessas circunstâncias, menos do que uma opção 

filosófica ou uma postura de leniência, constituem uma 

escolha política feita pelas instâncias representativas da 

sociedade e materializada na lei. 

16. O sistema de concretização das sanções penais 

estruturou-se em três fases: i) legislativa, em que são 

eleitas as condutas que merecerão a tutela do direito penal; 

ii) judicial, em que o Estado-juiz aplica a sanção descrita 

abstratamente no tipo incriminador ao caso concreto; e iii) 

executória, em que a pena é efetivamente aplicada[3] ao 

condenado. 

17. Na fase executória, o Código Penal (art. 33) e a 

Lei de Execução Penal (art. 110 e sgs.) preveem e 
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disciplinam três regimes diversos de cumprimento de 

penas privativas de liberdade: o fechado, o semiaberto e o 

aberto. Para cada um desses regimes, a legislação definiu 

estabelecimentos penais próprios, sabido que “a pena será 

cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a 

natureza do delito, a idade e o sexo do apenado” (inciso 

XLVIII do art. 5º da CF/88). 

18. Considerando que entre nós se adota o chamado 

sistema progressivo, condenados primários e com bom 

comportamento podem, de um modo geral, progredir de 

um regime mais rigoroso para outro menos severo após o 

cumprimento de um sexto da pena. Em termos práticos, 

portanto, alguém que tenha sido condenado a uma pena de 

6 anos, em regime semiaberto, depois de completado 1 

ano de reprimenda já segue para o regime aberto, a ser 

resgatado na “Casa de Albergado” (CP, art. 33, § 1º, 

“c”[4]). Caso a respectiva unidade federativa não conte 

com esse tipo de estabelecimento prisional, o prisioneiro 

será autorizado a cumprir o restante da reprimenda em sua 

própria residência, em prisão domiciliar, tendo em vista 

que a jurisprudência não admite o cumprimento da pena 

em instituição mais severa do que aquela definida em lei.  

19. Esse, portanto, um primeiro exemplo da 

liberalidade do sistema: embora aplicada uma pena 

razoavelmente severa (6 anos de reclusão), basta o 

cumprimento de 1 ano para que o condenado possa 

retornar à sua residência, fazendo com que a sociedade 

experimente um sentimento de impunidade e até mesmo 

uma certa descrença nas instituições públicas. Há uma 

sensação difusa de que as instituições não funcionam e 
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que o crime, ao menos em algumas de suas manifestações, 

termina por compensar. 

20. Uma outra opção política que revela alguma 

perplexidade social decorre do art. 83 do Código Penal[5]. 

Isto porque, após o cumprimento de 1/3 da reprimenda, o 

juiz poderá conceder livramento condicional ao 

condenado, mediante o compromisso de cumprir 

determinadas condições. De modo que, ainda no exemplo 

anterior (pena de 6 anos de reclusão), após cumpridos 2 

anos de cárcere, o sentenciado que preencher os requisitos 

legais já poderá voltar para o convívio social. 

21. Não é tudo. Após o cumprimento de parcela pouco 

relevante da sanção penal (algo em torno de 25% da pena), 

o condenado por delitos não violentos (como são os 

crimes de “colarinho branco”) já estará habilitado a 

receber do Presidente da República a extinção da 

punibilidade pelo indulto (CP, art. 107, II)[6]. A depender 

da situação concreta, portanto, basta o cumprimento de ¼ 

da pena (ou 25% do total) para que se conceda a 

denominada “clemência estatal”. Tudo isso sem contar que 

o tempo de trabalho e de estudo (válidas e importantes 

medidas de reinserção social) durante o cárcere, 

devidamente comprovados, significam tempo de efetivo 

cumprimento de pena, que é considerado para o cálculo 

dos benefícios da execução penal.  

22. Há outras disfuncionalidades que certamente ainda 

merecerão reflexão maior em algum lugar do futuro, tais 

como: i) a multiplicidade e o uso abusivo dos recursos 

criminais, a dificultar a aplicação da lei penal no caso 

concreto; ii) as incongruências na sistemática de 
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prescrição penal que, de um lado, autoriza a redução pela 

metade do lapso prescricional com base na idade do réu 

(21 anos na data do fato e 70 anos na data da sentença); e, 

de outro, permite o início da contagem da prescrição na 

modalidade executória quando ainda não é possível a 

execução do julgado (Código Penal, art. 112, I, do CP; iii) 

o expressivo número de casos com repercussão geral 

reconhecida em matéria penal que, diante da alta taxa de 

congestionamento do nosso Plenário, acaba prescrevendo 

na origem; e iv) a jurisprudência que não admitia a 

execução provisória da pena após a confirmação da 

condenação em segundo grau, recentemente superada por 

decisão majoritária deste Plenário no julgamento do HC 

126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, e das ADCs 43 e 44, 

Rel. para acórdão Min. Luiz Edson Fachin. 

23. Muito mais do que uma crítica ao importante papel 

que os benefícios da execução penal exercem na 

ressocialização dos detentos, as reflexões acima destinam-

se a expor à sociedade, de modo transparente, aspectos do 

sistema e suas agruras. Como é notório, há intensa 

demanda na sociedade por um endurecimento do direito 

penal. Tal circunstância suscita duas ordens de 

considerações. 

24. A primeira: há, de fato, inúmeras falhas no sistema 

que merecem atenção e reparo. Mas não para o fim de 

multiplicar as tipificações ou exacerbar as penas. Não é 

este o caminho. O direito penal, em uma sociedade como a 

brasileira, por motivos diversos, deve ser moderado. 

Porém, deve ser sério na sua interpretação, aplicação e 

execução de penas. O excesso de leniência privou o direito 
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penal no Brasil de um dos principais papeis que lhe cabe, 

que é o de prevenção geral. O baixíssimo risco de punição, 

sobretudo da criminalidade de colarinho branco, 

funcionou como um incentivo à prática generalizada de 

determinados delitos. 

25. Em segundo lugar, a sociedade brasileira deverá 

estar ciente de que o aumento da efetividade e da 

eficiência do sistema punitivo exige o aporte de recursos 

financeiros substanciais. Isso porque será necessário um 

conjunto de providências, que vão do aprimoramento da 

atuação policial a investimentos vultosos no sistema 

penitenciário. Embora estas sejam pautas institucionais 

importantes, é preciso explicitar que em momento de 

escassez geral de verbas, os valores que forem para o 

sistema punitivo deixarão de ir para outras áreas mais 

vistosas e populares, desde a educação até obras públicas. 

26. Na prática, o sistema de execução penal no Brasil 

institui quase que um mecanismo de rodízio. O condenado 

fica preso por um tempo relativamente curto em cada 

regime prisional para dar vaga para o próximo condenado 

ingressar no sistema. Ainda assim, há uma carência de 

aproximadamente 200 mil vagas no sistema penitenciário, 

correspondente ao número de mandados de prisão à espera 

de cumprimento. 

27. As informações e reflexões aqui trazidas destinam-

se a permitir um debate público esclarecido sobre o 

sistema punitivo, assim como sobre as possibilidades e 

limites do direito penal na sociedade brasileira. Seja como 

for, o que é fora de dúvida é que o sistema existente há de 

valer igualitariamente para todos. Não pode o julgador 
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escolher determinados réus, sobretudo os que desfrutam de 

antipatia social, para tratá-los com rigor discriminatório.” 

 

 

7. Imperativa a agenda, a curto prazo, ditada pelo Supremo 

Tribunal Federal e implementada pelo Conselho Nacional 

de Justiça, diante da omissão do Poder Legislativo 

(reforma da Lei de execução penal) e da absoluta ausência 

dos Governadores dos entes federativos. Sabe-se que, em 

curto prazo, para uma execução penal sustentável, há 

exigibilidade da implementação de medidas criativas 

diante do desgaste do modelo de gestão prisional, 

sublinhando-se a complexidade multifacetada da 

microssociedade carcerária. Aduzem-se, diante da cultura 

carcerária, que não se pode esquecer as raízes do conflito 

social, que não são controláveis pelos processos de 

criminalização e desproporcionado rigor e duração de 

apenação e prisionalização. 

 

7.1. Os dois processos constituem na verdade aspectos 

correlatos dos amplos efeitos da vida carcerária. O 

controle social é fundamental para a sociedade, 

constituindo-se em uma ferramenta de limitação e ao 

mesmo tempo de opções comportamentais diante da 

norma penal. Para determinada vertente da doutrina o 

objetivo da prevenção geral não é a motivação 

intimidatória, mas a confirmação e a garantia das normas 

fundamentais que ditam as regras de convivência social, 

ao que Baratta adverte que os novos sistemas totais de 

controle social através da socialização institucional 
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cumprem a mesma função seletiva e marginalizadora que 

eram então atribuídas ao sistema penal. Alguns apenados 

podem tornar-se mais obedientes às normas disciplinares, 

em consequência da associação obrigatória com infratores 

de alto grau conflitivo, que servem de estímulos 

discriminativos claramente definidos do comportamento a 

ser evitado. Zaffaroni, em A Questão Criminal, fala da 

prisionalização reprodutora, “pois os países ricos tendem a 

converter-se em instituições de tortura branca e nos 

países pobres, em campos de concentração, com mortes 

frequentes e erupções de mortes em massa (motins)”. E, 

anota que a “prisionalização desnecessária fabrica 

delinquentes, do mesmo modo que a estigmatização de 

minorias em uma clara profecia autorizada”.  

 

7.2. Não se pode esquecer a perda da confiança da 

sociedade na possibilidade de “reabilitação” pela prisão e 

o aumento de tal desconfiança no caso de cumprimento da 

pena de prisão, na qual os efeitos negativos de 

contaminação retroalimentam o sistema de violência 

urbana. Há plena incompatibilidade entre a realidade da 

prisão e a função de reintegração social do condenado 

atribuída a pena de prisão. Assim, quanto maior for o 

tempo do encarceramento, maior será o desajuste aos 

padrões sociais e normativos. O regime fechado, quando 

aplicado, deverá ser pelo menor tempo possível. Enfim, no 

estágio atual a reintegração social é um mito simbólico. A 

pena de prisão, pelo modelo realístico carcerizatório, não 

ressocializa nem proporciona a reintegração social futura 

do condenado ao modelo sócio-normativo, opera 
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teoricamente a tutela dos bens jurídicos, sem conseguir 

reduzir o conflito violento de interesses, para garantir a 

segurança social e a paz pública. Como é impossível aboli-

la, cumpre ao Estado, como instrumento de contenção e 

prevenção geral positiva limitadora, reservá-la aos 

portadores de comportamentos transgressores de especial 

gravidade à ordem jurídico-social, intolerados pela 

macrossociedade, e efetivar através de intervenção 

garantista a reforma efetiva da gestão penitenciária diante 

da crise da prisão, assegurando o respeito à dignidade da 

pessoa privada de liberdade, garantida por um estado 

social e democrático de direito.  

 

7.3. Defende-se, na postura de Wolfran Höfling, em 

Offene Grundrechtsinterpretation, o dogma da 

intangibilidade da dignidade humana quando tomada 

como direito fundamental. Veda-se a flexibilização, pois 

são absolutos e não relativos. O princípio da dignidade da 

pessoa humana se constitui em um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que objetivam garanti-la contra 

qualquer ato degradante e desumano e, promover sua 

participação corresponsável na vida comunitária. A Carta 

Política de 1988 ressalta, em seu art. 144, caput, primeira 

parte, que “A segurança pública, dever do Estado, direito 

e responsabilidade de todos...”. Para transformar as 

instituições penais em ambientes que reforcem 

positivamente os comportamentos desejáveis, e não os 

indesejáveis, seria necessário abandonar ideias de 

compensação e dissuasão ou, pelo menos que, caso 

permaneça um elemento punitivo, o apenado disponha de 
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respostas alternativas socialmente aceitáveis e 

positivamente reforçáveis. A contenção estatal forçada é 

justificada por sua necessidade, oportunidade e 

proporcionalidade, visto que não seria possível a 

convivência relativamente pacificada na sociedade com 

um comportamento anômico, constituindo-se em um 

recurso do estado para realizar o equilíbrio do conflito de 

interesses, observado sempre os princípios da legalidade e 

da proporcionalidade, diante da intolerabilidade 

limitadora. 

 

7.4. O tratamento desumano e degradante, o desrespeito à 

integridade física e moral da pessoa privada de liberdade, 

em maior ou menor escala, é a regra nos estabelecimentos 

penais em todos os entes federativos, daí busca-se atenuar 

os efeitos deletérios da prisionalização, observando-se 

uma execução penal sustentável, abrigada pelos direitos e 

garantias fundamentais da pauta constitucional. Parte-se 

da criação teórica de dois eixos hipotéticos básicos 

cruzados, em cujas pontas situa-se a dignidade da pessoa 

humana e a segurança pública - dever do Estado, direito de 

todos os cidadãos -, a família e a religião, apoiados nos 

instrumentos operacionais dos deveres disciplinares e da 

garantia dos direitos dos apenados. No que concerne ao 

endereço descarcerizatório, dentro do espectro da 

discussão temática da pena reclusão, poder-se-ia afirmar 

que, contemporaneamente, o principal desafio é 

aperfeiçoá-la, perante o sistema de assistências, quando 

imprescindível, e substituí-la, quando oportuna e possível, 

por medidas alternativas. Neste desenho, perante uma 
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intervenção estatal mínima e por tempo mínimo, levar-se-á 

a desconstrução de um sistema carcerário desumano e 

degradante, violador do Estado Democrático de Direito. 


