
 

1 
 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

A crise dialética da prisão: o estado de coisas 

inconstitucional e a violação dos direitos 

fundamentais 
 

Álvaro Mayrink da Costa 
Doutorado (UEG). Professor 

Emérito e Conferencista da EMERJ. 

Desembargador (aposentado) do 

Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

1 - Ferrajoli, em Direito e Razão, lembra que a 

prisão como pena nasceu nas corporações monásticas da 

Alta Idade Média, recebendo depois o apoio da Igreja 

Católica, com os decretos de Inocêncio III e Bonifácio 

VIII, por força de específica adequação às funções 

penitenciais e correcionalistas. 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. 
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2 - A evolução social pressupõe conflitos, 

violências e mudanças, desempenha concomitantemente 

uma função geradora de desorganização. Merton, em 

Social Theory and Social Strutures, defende que a conduta 

desviada é produto de diferenças pautadas nas metas do 

êxito, mediante o uso de meios ilegítimos não 

sancionados. O acesso às oportunidades varia em função 

das mesmas variáveis que fazem as diferenças aos meios 

legítimos. No I Encontro Nacional de Execução Penal 

(Brasília, 20.8.1988), em “Reflexões Críticas e Propostas 

para a Execução Penal”, em Temas de Direito Penal, 

destacava-se os efeitos negativos da prisionalização e a 

desmistificação oficial sobre o cárcere, ressaltando-se os 

conflitos entre as políticas governamentais em curso com 

as ações penitenciárias de encarceramento em massa como 

instrumento de contenção para o controle social.  

 

 

3 - Cezar Augusto Rodrigues Costa, em “As Três 

Décadas da Lei de Execução Penal”, sintetiza que “Os 

excluídos sociais se tornaram os incluídos prisionais”, 

propondo repensar o retrocesso da utilização do Direito 

Penal em razão da política de aumento das penas 

privativas de liberdade e do encarceramento rigoroso, em 

uma sociedade em que fala em impunidade com os 

cárceres superlotados, olvidando-se o processo social de 

cidadania para a criação de oportunidades igualitárias 

básicas para evitação do desvio para a sobrevivência. 

Sustenta-se, em Raízes da Sociedade Criminógena, que a 

estabilidade das camadas sociais na sociedade 
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contemporânea é profundamente afetada pela ausência de 

oportunidades educacionais e de trabalho abertas à 

juventude. As crianças de camadas econômicas mais 

baixas têm menos oportunidades de permanência na escola 

e estímulos para procurar atingir um nível mais alto de 

instrução e qualificação profissional e, em muitos casos, 

não têm ambiente familiar propício, condições sociais que 

motivem quanto a uma ambientação na educação e no 

trabalho. Ao mesmo tempo, o centro urbano, em nossa 

cultura, favorece o aparecimento de grandes desigualdades 

de fortuna e poder. O coletivo carcerário é fortemente 

constituído por jovens apenados, de perfil de exclusão 

social, negros, que não frequentam a escola, sem mão de 

obra qualificada e oriundos de famílias extremamente 

pobres. Durkeim, em Les régles de la methode 

sociologique, já ressaltava que o crime, como produto do 

funcionamento da sociedade, constitui um fato normal, 

gerando mudanças cognitivas que se refletem na sua 

configuração normativa.  

 

 

4 - Renê Dotti, em “O Novo Sistema de Penas” 

(1985), alude que as pautas das mídias sociais alimentam o 

sentimento difuso de insegurança que compõe o cotidiano 

da vida global, traduzido por um vazio normativo de 

proteção aos valores fundamentais, ao indivíduo, à 

sociedade e ao Estado. A sociedade está em constante 

transformação. O relatório do Conselho Nacional de 

Justiça (2017), sobre a situação dos presos no Brasil, 

indica que há 654.372 pessoas privadas de liberdade, 
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sendo que, desse total, 433.318 já foram condenadas, 

enquanto 221.054 (33,7%) estão em situação de liberdade 

provisória. No estado de Sergipe, das 4.401 pessoas 

presas, 3.624 são provisórios. O maior contingente é 

constituído de jovens moradores de favelas e periferias, 

flagrados na zona cinza do tráfico e uso de entorpecentes 

(29%), roubo (26%), homicídio (6%) e receptação (4%). 

Não há dados confiáveis a respeito da situação processual 

de cada pessoa encarcerada, bem como a construção de 

relatórios estatísticos referentes ao número de presos 

provisórios e definitivos de todos os entes federativos 

atualizados para se justificar a correção e justificação de 

novas políticas penitenciárias. Sublinhe-se que a Corte 

Suprema tem buscado através da hermenêutica jurídica o 

enfrentamento da grave questão de política criminal, senão 

vejamos: a) “O crime de tráfico privilegiado de drogas 

não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são 

exigíveis requisitos mais severos para o livramento 

condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e 

tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 

8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a 

causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 

11.343/2006”; b) “A legislação alusiva ao tráfico de 

drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da 

pena, desde que o agente seja primário e de bons 

antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e 

nem integre organização criminosa. Essa previsão legal 

permitiria maior flexibilidade na gestão da política de 

drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a 

realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria 
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inegável importância do ponto de vista das decisões de 

política criminal”. Destacava o Min. Roberto Barroso que 

“a consequência prática é acelerar a progressão de 

regime e permitir o livramento condicional” e, concluía o 

Min. Ricardo Lewandowski que “30% dos presos, dos 

mais de 600.000 presos estão lá no sistema penitenciário 

porque praticaram algum delito ligado ao tráfico de 

drogas, e 45% desse contingente, na sua maioria 

mulheres, ou seja, 80.000 pessoas tiveram na sentença o 

reconhecimento do privilégio. A situação é dramática” 

(STF, HC 118.533/MS, relª Minª. Carmen Lucia, j. 

23.6.2016). A prisionalização é o processo de assimilação 

que sofre o apenado dos valores da subcultura carcerária. 

A microssociedade prisional apresenta um processo de 

aculturação, no qual vai paulatinamente se adaptando aos 

usos e costumes próprios para poder sobreviver. Sublinhe-

se as deficiências educacionais no processo de 

socialização do indivíduo (Hirsch) e da desorganização 

social, diante de crenças e valores sociais que funcionam 

como ferramentas dissuasórias internas à transgressão 

(Shaw e McKay). Assim, reforça o comportamento 

desviante e adota novos hábitos de vida, que 

incontestavelmente modelam a personalidade 

constituindo-se em fator adverso à sua reinserção e 

adaptação social futura, obedecidas as pautas normativas. 

Recorde-se o conceito de “oportunidade diferencial” 

agregado pela Escola de Chicago, em destaque pautas 

criminais, diante de estrutura de oportunidades que não 

são exequíveis, e estimula a conduta desviada, bem como 

a reincidência. Merton, em Social Problems and Social 
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Theory, sustenta que o desvio comportamental normativo 

é uma resposta social perante uma situação na qual a 

ênfase cultural é voltada para o êxito pecuniário e a busca 

de status, em razão da ausência de oportunidades do 

indivíduo a cercar-se de meios convencionais e legítimos. 

 

 

5 - As instituições totais definidas por Goffman, 

em Aslylums (1961), são “lugares de residência e trabalho 

onde um grande número de indivíduos em igual situação, 

isolados da sociedade por um apreciável período de 

tempo, compartilham na sua reclusão uma rotina diária, 

administrada formalmente”. São, além de organizações 

formais, sistemas sociais informais, com códigos de 

comportamento bem definidos, que proporcionam 

ambiente para a aprendizagem de novas respostas sociais. 

Conclui que “O futuro interno chega ao estabelecimento 

com uma concepção de si mesmo, que certas disposições 

sociais estabelecidas do seu meio habitual tornaram 

possível. Mal entra, há toda uma série de depressões, 

humilhações e profanações e a mortificação do seu ego é 

sistemática, ainda que por vezes não intencional”. O 

sistema de valores a que os encarcerados são submetidos é 

inevitavelmente mais criminoso do que o do mundo 

exterior porque todos os apenados são juridicamente 

criminosos. Não seria causa de surpresa se as atitudes 

favoráveis ao cometimento do delito fossem reforçadas e os 

talentos e habilidades relevantes para o crime se 

desenvolvessem após período em instituição correcional. 

Erickson, em “Notes on the Sociology of Deviance”, 
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escreve que em “tais instituições, as prisões, reúnem 

marginais em grupos estritamente segregados, oferecem-

lhes oportunidades para ensinar uns aos outros as 

habilidades e as atitudes de uma carreira desviante e, com 

frequência, provocam-lhes para usarem essas habilidades, 

reforçando o seu senso de alienação do restante da 

sociedade”. 

 

 

6 - O preso é “ressocializado para viver na prisão”, 

cumprindo o regulamento prisional, mantidas teoricamente 

a segurança e a disciplina. Paul Cornil, em “La Reforme 

des Prisions” (1974), sustentava que, a “prisão comum”, 

considerada como um meio de “reeducação”, só seria 

possível com uma estrutura seletiva de recrutados e 

enviada a este “regime”, muito diferente da prisão clássica 

e mais próxima da vida real. Seria uma falácia para se 

sustentar o “mito da reeducação”. Os dois processos, a 

criminalização e a prisionalização, 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, em Criminologia crítica e crítica ao 

direito penal, 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 - 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, para a 

evitação dos efeitos perversos do confinamento severo. 

Gera organizações formais e sistemas sociais informais, 

com códigos de comportamento bem definidos e 
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hierarquizados, que proporcionam ambiente de 

aprendizagem de novas condutas desviantes e reforçam a 

desinibição de antigas respostas. O sistema de valores que 

os apenados são submetidos é inevitavelmente mais 

violento e desviante do que no mundo livre, porque todos 

são, em tese, violadores normativos. A prisão oferece 

oportunidades de transmissão da contracultura e 

aperfeiçoamento de práticas delitivas na pós-graduação da 

carreira criminosa, provocativa do uso de novas 

habilidades para violar a construção normativa. A cultura 

carcerária é marcada pelo processo de prisionalização. Se 

o Estado não cumpre as exigências da Lei de Execução 

Penal, por não ter condições materiais pela superlotação 

carcerária (processo de degradação da convivência 

social), o apenado deverá ser transferido em grau de 

excepcionalidade para uma unidade semiaberta, em 

regime menos gravoso, diante da impossibilidade de o 

Estado fornecer vagas para o cumprimento no regime 

originalmente estabelecido na condenação. É inadmissível 

a progressão per saltum de regime prisional (Súmula nº 

491 do STJ). A Corte Suprema, em decisão plenária com 

repercussão geral, firmou sobre o regime de cumprimento 

de pena e execução penal que “havendo deficit 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 liberdade domiciliar 

por falta de vagas; 3- o cumprimento de penas restritivas 

de direitos e/ou estudo ao sentenciado que progredisse ao 

regime aberto. Até que fossem estruturadas as medidas 
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alternativas propostas, poderia ser deferida a prisão 

cautelar do sentenciado” (STF, RE 641.320/RJ, rel. Min. 

Gilmar Mendes, j. de 2 a 3.12.2015). Ainda, no mesmo 

julgado, é oportuno destacar que “o Estado teria o dever 

de proteger os direitos fundamentais contra as agressões 

injustas de terceiros, como corolário do direito de 

segurança (CF, art. 5º). No entanto, a execução de penas 

corporais em nome da segurança pública só se justificaria 

com a observância da 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 dos condenados (CF, art. 1º, III). Por 

mais grave que fosse o crime, a condenação não retiraria 

a humanidade da pessoa condenada, ainda que privada de 

liberdade e dos direitos políticos, os condenados não se 

tornariam simples objeto de direito (CF, art. 5º, XLIX)”. A 

posição do Superior Tribunal de Justiça é na direção de 

que a superlotação e as precárias condições dos 

estabelecimentos prisionais não permitem a concessão da 

liberdade aos condenados ou presos provisórios, visto que 

foram recolhidos por decisões judiciais que observaram o 

devido processo legal (STJ, HC 34.316/RJ, 5ª T., rel. Min. 

Laurita Vaz, j. 28.9.2004). No regime fechado, há o 

aliciamento endêmico de jovens criminosos eventuais 

dependentes da ajuda financeira e da proteção física das 

organizações criminosas, caracterizado pelo ciclo 

permanente que prevalece nas unidades fechadas. Nos 

estabelecimentos penais de segurança máxima, deve-se 

instalar equipamento eletrônico de captação de imagens e 
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áudio, bem como a utilização do scaner corporal para 

terminar com a revista íntima vexatória e humilhante, e o 

uso de bloqueadores celulares em unidades de maior 

número de pessoas privadas de liberdade. Sublinhe-se que 

a lei estadual que disponha sobre bloqueadores celulares 

de sinal em unidades prisionais invade a competência da 

União para legislar sobre telecomunicações (STF, ADI 

4861/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 3.8.2016). Enfim, no 

estágio atual a reintegração social é um mito simbólico. O 

movimento descarceratório com o surgimento das 

medidas alternativas à pena de prisão, medidas cautelares 

e audiências de custódia, ainda são objeto de rejeição 

social e de escassa aplicação pelos magistrados (“sem 

confinamento, há impunidade”). Igualmente, não se pode 

esquecer que a maioria dos reclusos em unidades 

prisionais está condenada pelo cometimento de crimes 

praticados com violência ou grave ameaça, hediondos ou 

equiparados. Para Munõz Conde, o problema do Direito 

Penal se situa no conflito entre a prevenção especial e a 

geral (indivíduo e sociedade). De um lado, deve proteger 

os bens jurídicos relevantes, recorrendo, em ultima ratio, 

à resposta penal, e, de outro, o violador da norma tem o 

direito de ser tratado como pessoa, obedecido o princípio 

da dignidade humana, se é possível alguém ainda ter a 

esperança em reintegrar-se com sucesso ao grupo social. 

A crise dialética da pena de prisão leva à imperatividade 

de sistemas alternativos. 

 

 

8 - Registre-se a pressão da opinião pública 
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através das mídias sociais, em relação a métodos que 

possam implicar aparente benignidade em relação ao 

condenado. É legítima a decisão judicial que estabelece 

calendário anual de saídas temporárias para que o preso 

possa visitar a família. A Corte Suprema passa a admitir as 

saídas automatizadas, desde que autorizada, repercute 

sobre outras saídas, caso não ocorra falta grave (STF, HC 

130.502/RJ, rel. Min. Marco Aurelio, j.21.6.2016). 

Embora, até o Presidente do Supremo Tribunal Federal 

reconheça que a prisão no Brasil é um inferno, ainda há 

forte pressão social que defende “o encarceramento e, 

depois, jogar a chave fora”. 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 

(STF, ADPF 347/DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurelio, j. 

9.9.2015). 
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9 - O Direito Penal deve observar a função 

preventiva geral positiva limitadora ou integradora com 

base nos princípios de exclusiva proteção dos bens 

jurídicos e de proporcionalidade, obedecidos ao estrito 

princípio da legalidade, tanto no campo formal como no 

material. A cominação da pena é a expressão de vontade 

do Estado para que os cidadãos não realizem determinadas 

condutas intoleráveis, expressadas por pautas normativas, 

que gerem conflito de interesses básicos da sociedade 

organizada. A pena não pode sancionar com rigor 

excessivo (princípio da proporcionalidade) uma 

desobediência normativa, produto das condições precárias 

de resistência do autor, geradas até pela postura conflitiva 

da própria sociedade (princípio da coculpabilidade), 

vedando a inserção social no tempo de vida útil do 

apenado. Repetindo Foucault, conhecendo-se todos os 

inconvenientes da prisão, sabe-se que é tão perigosa 

quanto inútil. E, entretanto, a médio prazo, não se tem o 

que pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução, de que 

não se pode abrir mão. E já lembrava Heleno Fragoso, nas 

Lições de Direito Penal, que “o mal da prisão é a própria 

prisão”. Sabe-se que é deletéria: não educa, não socializa, 

não dá condições à reintegração social. As 

vulnerabilidades seculares, sistêmicas, políticas e 

complexas da prisão são: a superlotação, a ociosidade e a 

promiscuidade. No relatório do Conselho Nacional de 

Justiça, na seção pertinente às atividades relacionadas à 

execução penal e o sistema carcerário, no enfrentamento 

da superpopulação, grifa-se que “otimização dos fluxos de 
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trabalho das unidades prisionais, objetivando o 

descongestionamento da decisão dos benefícios e dos 

direitos na Lei de Execução Penal, mediante propostas 

concretas de estímulo a um processamento menos 

burocrático, sem prejuízo do investimento na melhoria da 

interlocução com a Direção das unidades prisionais, para 

o fim de se conceder respeito mais rigoroso ao limite da 

capacidade dos estabelecimentos penais”. Sabe-se que a 

ociosidade é ocasionada pela: a) antiquada arquitetura 

prisional, que não oferece condições para a instalação de 

escolas e oficinas para aprendizes; b) falta de mestres para 

o ensino do ofício, como também de matéria-prima e de 

instrumental moderno para o aprendizado; c) falta de uma 

política sólida penitenciária, que permita à administração 

cumprir um plano-programa fiscalizado, incentivando e 

dirigindo o trabalho prisional; d) ausência ou baixa 

remuneração do trabalho para a formação de um pecúlio 

para os primeiros difíceis dias de liberdade do egresso. 

Deve-se registrar que o trabalho prisional jamais poderá 

ter um escopo aflitivo, mas sim o exercício de um direito 

do cidadão para o seu projeto existencial de vida. O 

trabalho é um dos eixos de sustentabilidade da execução 

penal. Borja Caffarena, em Principios Fundamentais do 

Sistema Penitenciário Español, elenca algumas vantagens 

do trabalho penitenciário: a) plena ocupação da população 

carcerária; b) formação profissional; c) sistema de 

organização do trabalho prisional; d) livre 

competitividade; e) garantia de igualdade salarial; f) 

reconhecimento do mérito para obtenção de direitos na 

execução da pena. O cumprimento da pena é um efeito 
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trágico para quem suporta, pois fica exilado da vida e é 

um fator constante de conflito, colocando em risco a 

segurança pública. A pena justa é a que é necessária, 

oportuna e proporcional, executada diante do perfil do 

apenado (individualização da execução), conjugados os 

princípios da legalidade executória e da dignidade da 

pessoa privada de liberdade. 

 

 

10 - Portanto, a pena de prisão deve ser substituída 

em maior escala por outras medidas menos aflitivas e mais 

pedagógicas, incentivando, o valor da liberdade pelo 

cumprimento da norma, restringindo o inferno do cárcere 

em relação aos portadores de comportamentos desviantes 

de especial gravidade, intolerados pela sociedade, que 

fizeram a sua opção como forma de controle direto da 

segurança e paz social. Para que a crise possa ser 

repensada é necessário que exista uma conscientização da 

sociedade e uma vontade política de desconstruir o 

“sistema prisional”, medieval, que continua há dois 

séculos com as mesmas vulnerabilidades básicas. Harold 

Garfinkel, em “Conditions of Successful Degradation 

Cerimonies”, recorda as cerimônias degradantes, que se 

constituem em processos ritualizadores, em que o 

indivíduo condenado é despojado de sua identidade, 

recebendo outra degradada. De nada valem esforços 

isolados, momentâneos e não contínuos para sufocar 

rebeliões (gritos dos desesperados), sem que existam 

ações públicas de política penitenciária integrada, através 

de uma gestão moderna e eficaz, que garanta os direitos e 
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deveres do apenado, enfrente à corrupção (drogas, armas, 

celulares e a alimentação do poder das facções criminosas 

organizadas), privilegiando na execução da pena, a 

disciplina e o respeito à dignidade da pessoa humana 

presa. O Conselho Nacional de Justiça salienta no relatório 

(2017) a necessidade da “Identificação e regulamentação 

documental de todas as pessoas recolhidas nas unidades 

prisionais do Estado e a garantia da análise de processos 

correntes (e inaceitavelmente) esquecidos nas Varas de 

Execução Penal”. As teorias da subcultura do infrator 

sustentam que o delito resulta da interiorização e da 

obediência a um código moral ou cultural que torna a 

delinquência imperativa, que significa a conversão de um 

sistema de crenças e valores em ações. O infrator 

imputável é uma pessoa normal em seu processo de 

aprendizagem, socialização e motivação, que, ao obedecer 

a normas subculturais, corresponde à expectativa dos 

outros que definem o seu meio cultural e funcionam como 

grupo de referência para efeitos de status e sucesso.  

 

 

11 - A maior evolução do sistema penal 

contemporâneo foi a substituição da pena de prisão pelas 

alternativas de liberdade, objetivando vencer as 

vulnerabilidades do inferno do cárcere e garantir o 

princípio reitor da dignidade da pessoa privada de 

liberdade. Constitui uma estratégia de política 

penitenciária eficaz a prisão domiciliar, que consiste no 

recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, 

só podendo ausentar-se com autorização judicial. O juiz 
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“poderá” substituir a prisão preventiva em prisão 

domiciliar quando o agente for: a) maior de oitenta anos; 

b) extremamente debilitado por motivo de doença; c) 

imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor 

de seis anos de idade ou com deficiência; d) gestante; e) 

mulher com filho de até doze anos de idade completos; f) 

homem, caso seja o único responsável pelos cuidados com 

o filho até doze anos de idade incompletos. Os últimos três 

requisitos foram acrescidos pela Lei nº 13.257, de 8 de 

março de 2016 (art. 318 do CPP), buscando privilegiar os 

interesses da criança. Para o Superior Tribunal de Justiça a 

superlotação carcerária a e a ausência de casa de albergado 

não justifica a prisão domiciliar (STJ, HC 240.715/RS, 5ª 

T., relª. Minª. Laurita Vaz, j. 23.4.2013). Entende-se que a 

prisão domiciliar, no quadro negro da superlotação 

carcerária, não só atende aos princípios de humanidade, 

como também torna mais econômica diante da construção 

e manutenção das unidades penais. O princípio da 

necessidade da pena abarca os princípios da legalidade, 

fragmentalidade e subsidiariedade. Visa, teoricamente, 

prevenir e reprimir as condutas transgressoras da norma 

penal, criminalizadas diante do princípio da intolerância 

comportamental, violadora dos bens jurídicos tutelados, 

para garantir a paz pública e a segurança social. A pena é 

um instrumento estatal de contenção, para a proteção dos 

bens jurídicos, asseguradas as garantias constitucionais, 

sendo a ultima ratio do controle social. Não possui caráter 

retributivo ou ressocializante, constituindo-se em um meio 

de prevenção geral e especial, positiva ou negativa, 

objetivando a tutela dos bens jurídicos e a evitação da 
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prática de futuros delitos. Assim, como ultima ratio do 

controle social, busca-se dar uma resposta para manter a 

confiança nos valores de uma sociedade. Não se imagine 

tratar de uma mera construção dialética, visando a 

procurar um ponto comum relativo à necessidade de 

assegurar a proteção da tutela jurídica relativa aos 

interesses fundamentais da vida em comunidade. O 

legislador procura com a ameaça penal que os 

destinatários diretos da norma se abstenham de atuar e, ao 

mesmo tempo, mostra a todos os membros da comunidade 

a necessidade do respeito aos bens jurídicos para tornar 

viável a ordem e a segurança da convivência social. 

 

 

12 - A pena de prisão, pelo modelo realístico 

carcerizatório, não ressocializa nem proporciona a 

reintegração social futura do condenado ao modelo sócio-

normativo, opera 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. 
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13 - 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...”. 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 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 
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possibilitar que coopere como protagonista na 

conformação e objetivos da execução penal. 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. 

 

 

14 - 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. Contemporaneamente, 

penitenciaristas procuram construir uma saída em que o 

instrumento estatal de contenção e de proteção dos bens 

jurídicos, que pressupõe a desconstrução da pessoa 

privada de liberdade (solidão, isolamento, perda da 

sociabilidade, afetividade e identidade), seja substituído 

por medidas penais alternativas, na esfera de âmbito do 

possível, em respeito aos direitos fundamentais. O sucesso 

da aplicação das penas restritivas de direitos está 

diretamente ligado ao processo cultural diante das reações 

conservadoras e retrogradas às medidas alternativas ao 

encarceramento. Ter-se-á, pois, a prisão como ultima ratio 

do controle social e, por consequência, será prioritário que 
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se procure manter o infrator não residual na 

macrossociedade, dentro do possível, participando na 

comunidade, prestando sua atividade laborativa e junto da 

família e companheiros, deixando de ingressar no sistema 

deletério, evitando a síndrome da prisionalização. A 

propósito, as penas restritivas de direitos devem ter um 

tratamento cuidadoso por parte de nossos magistrados sem 

também esquecer a necessidade de aliviar inclusive o 

custo financeiro carcerário e a superlotação das unidades 

prisionais, recolhendo apenas aqueles que não possam 

conviver com a liberdade tornando intolerável o convívio 

social. 

 

 

15 - Destaca-se, no corpo da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, 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 
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demonstrada pelas instituições legislativas e 

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

Min. Marco Aurélio, j. 9.9.2015). É histórica a resistência 

omissiva dos Governadores dos entes federativos nos 

investimentos mínimos de verbas especificamente 

destinadas para a melhoria das unidades prisionais, 

alimentando a cultura da prisionalização. Anote-se que a 

execução da pena privativa de liberdade tem por objetivo 

efetivar as disposições da sentença ou da decisão judicial 

de tribunal colegiado de segunda instância e estimular e 

capacitar (ensino e trabalho) o apenado a se adequar ao 

sistema normativo posto, a fim de otimizar a sua 

integração e adaptação social, observada a integridade da 

pessoa humana sob o escopo da redução de dano, 

preservada a paz pública a segurança social. O processo de 

execução, formado pelo título executório, é um conjunto 

de atos jurisdicionais, regido pela Lei de Execução Penal, 

constitui-se em uma atividade complexa, que compete ao 

juiz indicado pela lei orgânica judicial local e, na sua 

ausência, pelo magistrado prolator da sentença, que se 

desenvolve imbricando o plano judicial e o administrativo. 

 

 

16 - Na esteira de Ferrajoli, impõe-se a reflexão, 

diante da prisão, desigual, atípica, degradante e 

inutilmente aflitiva, a tarefa de superação, fruto de um 

processo gradual, ligado à questão cultural e à redução 

das bases sociais da violência, com a progressiva 

minimização do tempo de duração da execução penal, 

possibilitando a inserção e a adaptação social em tempo de 
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vida ainda útil do egresso. Não será a prisão, a escola e a 

formação profissionalizante para o delito, que construirá 

uma nova geração inclusiva, principalmente de jovens 

negros e pardos, captados das favelas e das periferias, 

crescendo em uma vida pobre e miserável, sem qualquer 

sentido ou longínqua expectativa. Deve-se desconstruir o 

mito do encarceramento e da maximização do tempo de 

duração da execução, como instrumento de contenção 

(pena) para a garantia da paz pública e da tranquilidade 

social. Diante de seu efeito reprodutor, a prisão é fator 

específico de risco. Na resposta à impunidade, nunca se 

encarcerou tanto na ampliação da rede punitiva. Zaffaroni, 

na A Questão Criminal, imagina um processo de redução 

da prisionalização através do estabelecimento de 

percentuais, isto é, determinar a capacidade de cada 

estabelecimento penitenciário e limitar o número de presos 

a essa capacidade, submetendo o resto, na ordem de menor 

gravidade delitiva, de proximidade de saída, a penas não 

privativas de liberdade. Entenda-se o alargamento do 

livramento condicional com nova roupagem. A posição do 

Superior Tribunal de Justiça é na direção de um maior 

rigor “na definição do requisito objetivo para a concessão 

do livramento condicional, a condição de reincidente em 

crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas 

impostas ao condenado, ainda que agravante da 

reincidência não tenha sido reconhecida pelo juiz 

sentenciante em alguma das condenações” (STJ, HC 

307.180/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 16.4.2015). O 

condenado por associação para o tráfico, diante do 

princípio da especialidade, independente da análise do 
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caráter hediondo do crime, deve cumprir dois terços da 

pena para pleitear o livramento condicional (STJ, HC 

311.656/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 25.8.2015). 

Há uma diminuição na rotatividade da entrada e saída de 

apenados dificultando a abertura de vagas diante do 

retardamento na progressão de regime e no livramento 

condicional. 

 

 

17 - O quadro trágico do sistema prisional 

brasileiro afronta a Constituição, através da múltipla 

violação dos direitos fundamentais: a) dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III); b) integridade física e moral (art. 5º, 

III); c) proibição de sanções cruéis (art. 5º, XLVII, e); d) 

intimidade e honra (art. 5º, X); e) direitos sociais à 

educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia (art. 6º 

CF). Ainda, a Lei de Execução Penal e os Pactos: a) sobre 

os Direitos Civis e Políticos; b) São José da Costa Rica; c) 

Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis Desumanas ou Degradantes. Daí, ser 

corretamente chamado pelo Ministro da Justiça José 

Eduardo Cardoso de “masmorra medieval”. Chega-se à 

metade da primeira década do século XXI e os problemas 

do encarceramento agravam-se, constroem-se grandes 

jaulas de segurança máxima e a criminalidade aumenta 

em taxas mais agressivas. E quais foram as medidas 

governamentais tomadas para humanizar as “masmorras 

medievais”? A realidade brasileira é de que todos sabem 

do estágio de holocausto de nossas prisões e de ausência 

de políticas e ações para desconstruir as vulnerabilidades 
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seculares (superlotação, ociosidade e promiscuidade), pois 

o legislador, apoiado em um marketing midiático do mito 

do encarceramento, edita leis para restringir direitos 

humanos das pessoas privadas de liberdade, sob os rótulos 

de combate à impunidade e resgate da segurança pública. 

Encarcerar por encarcerar não resolve a questão da 

segurança pública. 

 

 

18 - 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. 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 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 
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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 tortura 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). Completando o panorama realístico 

das prisões brasileiras, citam-se trechos do voto do Min. 

Ricardo Lewandowski, destacando-se 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 

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 containeres 

expostos ao sol, sem instalações sanitárias; de celas 

previstas para um determinado número de ocupantes nas 
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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). 

 

 

19 – O ministro Luís Roberto Barroso, em 

brilhante voto no Supremo Tribunal Federal, diz: “... É 

preciso romper com a lógica do hiperencarceramento que 

está por trás dos índices de crescimento exponencial da 

população prisional brasileira. O imaginário coletivo é 

permeado pela ideia de que colocar pessoas atrás das 

grades é a única resposta legítima para lidar com a 

criminalidade, independentemente do tipo e gravidade do 

crime praticado. Porém, como demonstram os dados, trata-

se de uma política lógica falha. O encarceramento em 

massa não tem contribuído para os objetivos das políticas 
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de segurança pública e da prevenção do crime – ao 

contrário, tem favorecido o aumento das penas possuindo, 

em verdade, um efeito estigmatizante e degenerativo sobre 

a população carcerária. Apesar disso, a política tem gerado 

altos custos para os cofres públicos e para a sociedade” 

(STF, RE 580.252/MS, Pleno, rel. Min. Teori Zavaski, 

voto-vista do Min. Luís Roberto Barroso, item nº 63). 

Diante de tal constatação do “inferno de Dante”, a Corte 

Suprema, por maioria, reconheceu a responsabilidade civil 

do Estado com o dever de indenizar, para não manter sem 

seus presídios os padrões mínimos de humanidade, 

previstos no ordenamento jurídico, inclusive morais, em 

decorrência ou insuficiência das condições legais de 

encarceramento. O acórdão ressaltou que estaria 

caracterizado o dano moral porque, após o laudo de 

vigilância sanitária no presídio e decorrido o lapso 

temporal, não teriam sido sanadas os problemas de 

superlotação e falta de condições mínimas de saúde e 

higiene do estabelecimento penal, sendo inaplicável a 

teoria da reserva do possível. Os ministros Roberto 

Barroso, Luiz Fux e Celso de Mello, adotavam a remição 

de pena como forma de indenização diante dos limites 

orçamentários dos estados (STF RE 580.252/MS, rel. orig. 

Min. Teori Zawaski, red. p/ o acórdão Min. Gilmar 

Mendes, j. 16.2.2017). O Min. Celso de Mello sintetiza ao 

dizer: “Há, no Brasil, um claro e indisfarçável estado de 

coisas inconstitucionais resultante da omissão do Poder 

Público para neutralizar a situação de absurda patologia 

constitucional. O Estado tem agido com absoluta 

indiferença. Esse comportamento por parte do Estado é 
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desprezível, é inaceitável”. Aliás, salienta o Min. Luís 

Roberto Barroso, que uma indenização de dois mil reais 

constitui uma afronta à dignidade do preso, porque não 

seria suficiente para compensar o sofrimento na prisão e o 

valor de um salário mínimo por mês seria justo. Assim, os 

governadores passariam a ter uma postura garantista. 

 

 

20 - Nada a aduzir, diante da fotografia do quadro 

medieval de nosso sistema prisional. Destacam-se, neste 

quadro dantesco, para o enfrentamento da superlotação, 

ociosidade e promiscuidade carcerária, com a ausência 

classificatória do perfil do apenado diante do perfil da 

unidade prisional. A Lei nº 13.167, de 6 de outubro de 

2015, fixa critérios puramente objetivos para a separação 

de presos nos estabelecimentos penais pelo cometimento 

de: a) crimes hediondos ou equiparados; b) crimes 

praticados com violência ou grave ameaça à pessoa; c) 

demais delitos e contravenções. O preso definitivo ou 

provisório que tiver a sua integridade física, moral ou 

psicológica ameaçada pela convivência com os demais 

internos, ficará segregado em local próprio (leia-se: “no 

seguro do seguro”). A nova legislação estabelece a 

imediata entrada nos estabelecimentos penais pela seleção 

por natureza do delito praticado, o que não obsta que, 

dentro dos grupos referidos (a, b e c), possa se proceder ao 

exame criminológico de ingresso, para se obter o 

conhecimento do perfil de cada apenado (art. 1º da 

Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010, do Conselho 

Nacional de Justiça), a fim de que seja cumprida a 
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exigência constitucional da individualização e do regime 

da pena, em uma execução sustentável. Igualmente, a Lei 

nº 13.190, de 19 de novembro de 2015, estabelece que 

possam ser objeto de execução indireta (cogestão) as 

atividades materiais acessórias instrumentais e 

complementares desenvolvidas em estabelecimentos 

penais, que será realizada sob a supervisão e fiscalização 

do Poder Público, sendo indelegáveis as funções de 

direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, 

bem como todas as atividades que exijam o exercício do 

poder de polícia, destacando-se a classificação de preso, a 

aplicação de sanções disciplinares, o controle de rebeliões 

e o transporte de preso. 

 

 

21 - Não se surpreende a eclosão da sequência de 

rebeliões em presídios no norte e no nordeste, em menos 

de uma semana, com aproximadamente 90 presidiários 

mortos, após confronto entre facções criminosas que 

dominam unidades denominadas prisionais, diante de uma 

postura anômica, pela ausência da presença das 

autoridades no cumprimento mínimo da legislação 

específica. Registre-se a apreensão de duas mil armas 

brancas (facas, facões, barras de ferro), além de 271 

celulares e sete estações de radiotransmissão encontrados 

nas penitenciárias dos estados do Amazonas, Rondônia, 

Roraima, Rio Grande do Norte e Mato grosso do Sul, na 

varredura realizada pelas Forças Armadas (2017), diante 

da barbárie ocorrida nas Penitenciárias de Alcaçuz, Monte 

Cristo, e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim.  Não 
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se pode mais suportar promessas de implantação de 

medidas paliativas para aplacar a opinião pública, diante 

de “acidentes horríveis”, aguardando o decorrer do tempo 

para a mudança da pauta política e exploração midiática, 

em uma questão complexa, secular e sistêmica, para a 

inserção de um modelo de execução penal realisticamente 

sustentável. Igualmente, valer-se da ansiedade pública e 

do pânico social, em um jogo político de apresentação de 

“respostas imediatas” (jamais cumpridas) para atender a 

real insatisfação pública. Nos séculos XVI e XVII, com a 

urbanização e exploração das colônias, observa-se a 

necessidade de disciplinar a mão de obra. Partindo da ideia 

do binômio trabalho-disciplina, vê-se descortinar a 

possibilidade do lucro no trabalho prisional, originando-se 

a organização das prisões, administradas pela iniciativa 

privada. Zygmunt Bauman, na “Globalização: as 

Consequências Humanas”, escreve que “as casas de 

correção serviram de laboratórios da sociedade industrial 

nos quais foram experimentados os limites de rotinização 

da ação humana”. Foucault, em “Estratégia, Poder e 

Saber”, ressalta que “a prisão fabrica delinquentes, mas 

os delinquentes são, finalmente, úteis, tanto no domínio 

econômico, como no domínio político”. 

 

 

22 - Tem-se como causas primárias das 

vulnerabilidades do sistema penitenciário brasileiro: a) 

ausência de políticas públicas, que visem estimular a 

desaceleração do encarceramento, em especial de jovens 

negros e mulheres, grupos alvo do crescimento das penas 
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de prisão, monitorem a permanência de presos provisórios 

nas unidades prisionais, em especial jovens, como medida 

de evitar o assédio de facções criminosas, e a produção de 

dados e transparência da realidade microssocial para o 

planejamento de ações de política penitenciária; 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 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. Registre-se a 

rara postura progressista de nosso legislador com a edição 

da Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, que admite a 

remição pelo estudo, estabelecendo a cada 12 (doze) horas 

de frequência o acréscimo de 1 (um) dia de pena 

cumprida. A Súmula nº 341 do Superior Tribunal de 

Justiça já admitia “a frequência a curso de ensino formal e 

causa de remição de parte do tempo de execução da pena, 

diante do regime fechado ou semiaberto”. A Lei nº 

12.245, de 24 de maio de 2010, alterou o art. 83 da Lei de 

Execução Penal para autorizar a instalação de salas de 

aula destinadas a cursos de ensino básico e 

profissionalizantes. Não há exigibilidade que as 12 (doze) 

horas de estudo sejam exatamente divididas em 4 (quatro) 
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horas por 3 (três) dias. As atividades de estudo poderão ser 

desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de 

ensino à distância e deverão ser definidas pelas 

autoridades educacionais dos cursos frequentados. O 

Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 

44, de 26 de novembro de 2013, no sentido de que “para 

fins de remição pelo estudo, sejam valoradas e 

consideradas as atividades de caráter complementar, 

assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades 

de educação nas prisões, tais como as de natureza 

cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, 

entre outras, conquanto integradas ao projeto político-

pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional 

local e sejam oferecidas por instituição devidamente 

autorizada ou conveniada com o poder público para esse 

fim”. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou 

sobre a possibilidade da remição pela leitura aplicada à 

analogia in bonan partem, com a interpretação extensiva, 

salienta a Portaria Conjunta nº 276/2012, do Departamento 

Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e a 

Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, ressaltando-se a relevância do trabalho intelectual 

na construção de uma nova pessoa, diante dos obstáculos 

de um sistema prisional desumano e degradante (STJ, HC 

312.486/SP, 6ª T., rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 

9.6.2015). Não se pode deixar de anotar o projeto 

“Cidadania nos Presídios”, do Conselho Nacional de 

Justiça, que “consiste em um conjunto articulado de ações 

e iniciativas comprometidas com a efetividade dos direitos 

da pessoa submetida à execução da pena, assegurando a 
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qualificação da porta de saída dos estabelecimentos 

prisionais”, bem como a realização de “mutirões 

carcerários”. 

 

 

23 - O tratamento desumano e degradante, o 

desrespeito à integridade física e moral, a violação dos 

direitos dos apenados, é uma constante nos 

estabelecimentos penais brasileiros, registrando-se, 

historicamente, o grande motim da Ilha Anchieta, no 

litoral do estado de São Paulo, em 20 de julho de 1952, 

com a chacina de mais de cem apenados, e o massacre do 

Carandiru, que ocorreu em 2 de outubro de 1992, quando 

uma intervenção da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, para conter uma rebelião na Casa de Detenção, que 

causou a morte de 111 detentos. A cultura da 

marginalização e o descumprimento dos direitos do 

apenado geram motins, fugas e a reincidência. Qualquer 

modelo de intervenção penitenciária enfrentará problemas 

estruturais, funcionais, relacionais e estritamente técnicos. 

Em curto prazo, são exigíveis retoques nas pautas 

normativas, porém, sendo o cárcere um complexo mosaico 

de diferentes problemas, na busca de um sistema de 

execução ideal, não podem ser esquecidas as raízes do 

conflito social, que não se controla pela criminalização e 

desproporcional rigor de apenação e prisionalização, 

olvidada a avaliação dos valores eticossociais 

contemporâneos. Pontue-se que a segunda turma do 

Supremo Tribunal Federal firmou que “o cumprimento de 

pena em penitenciária federal de segurança máxima por 
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motivo de segurança pública não é compatível com a 

progressão de regime, [...] e que a manutenção do 

condenado em regime fechado, com base na falta de 

mérito, não seria incompatível com a jurisprudência do 

STF”. A ministra Carmen Lucia ficou vencida, pois 

concedia a ordem para que fosse assegurado ao condenado 

o regime semiaberto (STF, HC 131.649/RS, relª. orig. 

Minª. Carmen Lucia, rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, j. 

6.9.2016). 

 

 

24 - Assim, imagina-se uma execução sustentável 

para o enfrentamento do modelo de gestão penitenciária e 

da cultura do encarceramento, criando-se dois eixos 

hipotéticos básicos cruzados em cujas pontas situam-se a 

dignidade da pessoa humana privada de liberdade, a 

segurança pública – dever do Estado, direito de todos os 

cidadãos – a família e a religião, apoiada nos instrumentos 

operacionais do trabalho, da educação, do respeito aos 

deveres disciplinares e da garantia dos direitos dos 

apenados. Neste quadro, projetam-se múltiplas variáveis 

interpretativas do quadro normativo posto no xadrez 

complexo em que se desdobram e interagem os hipotéticos 

eixos de força dos vetores doutrinários, ideológicos e 

pretorianos em torno do conceito dos fins da pena e dos 

efeitos deletérios e desumanos da prisionalização. 

Reafirma-se uma posição garantista de resistência ao 

encarceramento indiscriminado máximo, por tempo 

máximo, objetivando reduzir os efeitos perversos da 

prisão, fator reprodutor da reincidência e retroalimentador 
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secular da superlotação, ociosidade e promiscuidade 

carcerária. Trata-se, antes de tudo, de evitar o 

encarceramento, substituindo por penas alternativas a 

pena de prisão quando houver a possibilidade de evitar ou 

diminuir a contaminação deletéria do cárcere e suas 

consequências, desde que se mostrem úteis, evitáveis e 

suportáveis. O art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal 

determina a obrigatoriedade da apresentação da pessoa 

presa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ao juiz, em 

audiência de custódia, que decidirá sobre a prisão em 

flagrante convertendo-a ou não em prisão preventiva, 

relaxá-la ou substituí-la por medida cautelar. Registra-se a 

preocupação com a integridade física e moral da pessoa 

humana, ao determinar ao juiz competente (juiz de 

garantias), diante das informações colhidas na audiência 

de custódia, à requisição do exame clínico e de corpo de 

delito do autuado, quando concluir que a perícia é 

necessária para a adoção das medidas de: a) apurar 

possível abuso cometido durante a prisão em flagrante, ou 

a lavratura do auto; b) determinar o encaminhamento 

assistencial que se repute devido. Cuida-se de importante 

ferramenta para a evitação da superpopulação carcerária 

em relação aos presos provisórios. Relembre-se que “Nos 

termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a 

preventiva poderá ser decretada quando houver prova da 

existência do crime (materialidade) e indício suficiente de 

autoria, mais a demonstração de um elemento variável: 

(a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem 

econômica; ou (c) por conveniência da instrução 

criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. 
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Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a 

demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos 

incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o 

cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do 

art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a 

prisão preventiva será determinada quando não for 

cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 

319 do CPP)” (STF, AgReg no RO em HC 136.168/RN, 

2ª T., rel. Min. Teori Zawaski, j. 22.11.2016). 

 

 

25 - A mudança cultural é um processo mais 

amplo do que a mudança social, inclui qualquer alteração 

ou substituição no campo das ideias, crenças, técnicas, 

linguagens e 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. Cabe ao Estado a manutenção da ordem social 

para garantir diante do conflito o equilíbrio de valores 

sociais em jogo (a Lei nº 12.106, de 2 de dezembro de 

2009, criou, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e do Sistema de Execução das Medidas 

Socioeducativas, traçando objetivos de sustentação). 

Diante do quadro trágico do sistema prisional brasileiro, 

que afronta a Constituição, através da múltipla violação 

dos direitos fundamentais, impõe-se desconstruir o mito 

do encarceramento e da maximização do tempo de 

duração da execução, como instrumento de contenção para 
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a garantia da paz pública e da tranquilidade social. A 

desumanização do cárcere é problema fundamental do 

desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

repita-se, devido à falência secular, sistêmica e política da 

capacidade do Estado, no enfrentamento das demandas no 

modelo penitenciário. As raízes da questão penitenciária 

encontram-se na própria macrossociedade, onde deve ser 

revisto o modelo social injusto para pensar na 

sustentabilidade da execução penal, desconstruindo-se o 

modelo gerencial de privação de liberdade perverso e 

desumano afrontatório a um Estado Democrático de 

Direito. 
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