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A expansão do Direito Penal deve ser observada no 

final do século XX com grandes cautelas diante das 

sociedades de risco, pois as reações devem ser ajustadas 

ao estritamente necessário para fazer frente a fenômenos 

excepcionalmente graves que possam justificar-se em 

termos de proporcionalidade e que não ofereçam perigo de 

contaminação ao Direito Penal e à Execução Penal do 

Inimigo. Não se pode obliterar que Kant dá à dignidade da 

pessoa humana valor absoluto e concede respeito da 

humanidade a todas as pessoas, o que não exclui o 

“inimigo”. Não se pode esquecer ao analisar as 

características do sistema contemporâneo a presença dos 

efeitos de um duplo contraditório de criminalização e 

descriminalização que teve início no século XIX, pelos 

seguintes fatores: a) necessidade sociopolítica de 

satisfazer através de novos meios de repressão os conflitos 

nascidos do desenvolvimento tecnológico, econômico e 

social. A questão é da prevalência do modelo econômico 

ou do modelo social; b) a aparição de novos valores 

coletivos a proteger; c) desenvolvimento do estado 

técnico-burocrático e a entrada de plúrimas 

regulamentações. Daí, a tendência à violação de normas 

penais. 

 A sociedade mudou, sofrendo grandes transformações 

sociais, políticas e econômicas, os fatos reprováveis ético-

juridicamente aumentaram o catálogo de normas penais 

repressoras a partir da última década do século XX; as 

medidas de execução do livramento condicional vão 

cedendo devido à progressão ao regime semiaberto e 

aberto (prisão domiciliar e monitoramento eletrônico); o 



 

3 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

regime fechado se convolou em mais fechado e único 

(“integralmente fechado”), restringindo-se o direito às 

individualizações. A superlotação carcerária passa a 

constituir o maior óbice à gestão penitenciária, olvidando-

se que as unidades de segurança máxima só devem abrigar 

os condenados por crimes hediondos, com emprego de 

violência ou grave ameaça à pessoa, os membros das 

organizações criminosas e os violadores de graves crimes 

contra a Administração Pública. Fora disso, o caminho são 

as penas alternativas à pena privativa de liberdade; 

limitou-se a discussão dos incidentes processuais por via 

das ações mandamentais de habeas corpus e de mandados 

de segurança, mas reage, imediatamente, quando se 

transmuda de um remédio processual penal em garantia 

geral de direitos; criaram-se figuras fantasmagóricas para 

justificar a configuração de quadrilhas, quando na 

verdade são meras coautorias (não se confundem com 

crime organizado). Afirmou-se que os menores roubadores 

portando fuzis e metralhadoras, “soldados” do tráfico, são 

“ingênuos”, objetivando com isso aumentar as penas dos 

coautores imputáveis por “corrupção de menores”. É 

imperativa uma solução com a edição de uma nova lei de 

drogas, pois os pequenos portadores de substâncias 

entorpecentes, quando recolhidos ao “Inferno de Dante” 

transformam-se em membros de facções para sobreviver, 

tornando-se traficantes de armas, arrombadores de caixas 

de bancos, roubadores de carga, retroalimentando a 

criminalidade organizada e violenta intra/extramuros; 

enfim, revive-se o movimento da Lei e Ordem, sendo a 

população embalada pela mídia com ressonância nos 
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juízos e Tribunais pleiteando condenações que, pelo tempo 

de pena a ser imposta, só se cumpririam se os homens se 

transformassem em dinossauros (os cálculos dos 

benefícios incidem sobre o total das penas aplicadas e não 

sobre as penas unificadas). Sabe-se que os conceitos vagos 

de ordem pública, igualdade e interesse público, cambiam 

diante da visão do intérprete, do caso concreto e do foco 

da realidade ao decurso do tempo traduzindo diversas 

consequências no sistema jurídico. O revanchismo, o ódio, 

o confronto, a pena de morte informal, alimentados pela 

grave crise da desigualdade social, conotam tais posturas. 

Chegou a hora de acordar, vivenciando a realidade do 

conflito. Os arautos do macartivismo ainda querem mais, 

ora a pena de morte, ora a prisão perpétua, pois as leis 

penais seriam brandas! O Legislativo para responder de 

imediato a crise do medo e da impunidade, embalado pelo 

processo midiático e eleitoral, aumenta a criminalização e 

a prisionalização. 

Todas as sociedades, em determinados momentos de 

mudança, apresentam reflexos no conflito, basta observar 

onde existem presos políticos e comuns habitando prisões, 

aguardando por um julgamento, olvidando que “Toda 

pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro do prazo razoável”, em infectas 

prisões. O Supremo Tribunal Federal tem tido um 

relevante papel diante da morosidade da justiça na luta 

contra o encarceramento ilegal pelo excesso de prazo na 

custódia cautelar, determinando que “Impõe-se o 

relaxamento da prisão cautelar, mesmo que se trata de 

crime hediondo, desde que se registre situação 



 

5 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

configuradora de excesso de prazo não imputável ao 

indiciado/acusado. A natureza da infração penal não pode 

restringir a aplicabilidade e a força normativa da regra 

inscrita no art. 5º, LXV, da Constituição da República, 

que dispõe, em caráter imperativo, que a prisão ilegal 

será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” 

(STF, RTJ 187/933-934, rel. Min. Celso de Mello). Não há 

necessidade aqui de citar-se a África e suas condições 

sanitárias precaríssimas, com um alto índice de 

mortalidade dos presos cautelares.  

A pena privativa de liberdade nunca resolveu nem 

resolverá (nunca se prendeu tanto e mal), mas sim 

retroalimentará o sistema de violência com altas taxas de 

reincidência. Assim, o que há de novo, no combate ao 

crime organizado, é a conscientização dos países para 

ajustarem suas legislações, em razão do crime se ter 

internacionalizado, para poderem enfrentar as Máfias e os 

Cartéis de criminosos em um trabalho operativo de ajuda 

mútua. 

Mudou a consciência crítica de que as Forças 

Armadas devem ser treinadas e preparadas para o apoio 

logístico das operações mais sofisticadas e planejadas no 

combate permanente ao crime. Merece acolhida o 

tratamento diferenciado em relação à criminalidade de 

pequena potencialidade ou de bagatela e a organizada com 

a formação de grandes facções criminosas. Os juízes não 

se devem impressionar com o aspecto sensacionalista 

pautada pela mídia, e a população já passou a ter 

consciência de sua cidadania. Os menores e os 

adolescentes devem receber novo modelo de suporte 
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didático-pedagógico. A sistêmica corrupção dos agentes 

do Estado deve ser objeto de combate permanente. Ainda 

que assim se faça, não se pode perder de vista o social, 

sob todos os seus aspectos, para ter a redução das taxas de 

crescimento da criminalidade convencional urbana e rural. 

Precisa-se planejar e sentar à mesa para uma reflexão em 

plano internacional, visto que a transnacionalidade dos 

delitos não deixa aos países o direito ao isolamento. A luta 

é global. Torna-se imperativo desmistificar o chamado 

discurso da multidão, que é superficial e vazio, gerando 

uma grande ilusão que conscientemente escamoteia a 

verdade.  

O grande problema ético situa-se na ilusão coletiva, 

impedindo um tratamento real ao thema. Igualmente, a 

busca por transformações com respostas imediatas, 

impede as profundas, as verdadeiras, a médio e longo 

prazo, que são por mais difíceis e doloridas. A obra tem 

que dizer algo novo e atender à demanda de mercado, 

abarcadas por um juízo crítico. Não se pode esquecer que 

as mídias criaram pela superdramatização do crime e das 

transgressões urbanas a cultura do pessimismo em que se 

encontra a sociedade. A mudança cultural é um processo 

mais amplo do que a mudança social. Inclui qualquer 

alteração ou substituição no campo das ideias, das crenças, 

das técnicas, da linguagem e dos costumes. Já a mudança 

social se refere apenas às modificações nos processos e 

nas instituições sociais. Aduza-se que a sociedade está 

distante de alcançar a igualdade formal de oportunidades 

no que tange à educação fundamental e média, em geral, 

as crianças dos extratos econômicos mais baixos têm 
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menos oportunidades de permanência na escola, menos 

estímulos para procurar atingir o mais alto nível de 

instrução e, na grande parte das vezes, não têm, no 

ambiente, as condições sociais que motivam quanto a uma 

ambição na educação e na profissão. Na busca do êxito, os 

não conformistas são direcionados e estimulados pela 

própria sociedade de consumo a procurar conquistas por 

vias ilícitas. É a razão da maior parte das violações 

normativas serem praticadas por pessoas não inseridas no 

processo social, de mão de obra qualificada e na faixa da 

pobreza. Porém, isto não faz excluir da conduta do desvio 

de pessoas com sucesso social e profissional em 

organizações criminosas no write collor crime. 

No discurso crítico sobre a execução penal do Brasil, 

na década de 70, surgiu a Lei nº 6.416/77 que tinha como 

objetivo resolver o problema da superlotação nas prisões 

e, para tanto, adotou como ações de política penitenciária 

a aplicação do sursis e de livramento condicional, instituiu 

os regimes de execução da pena privativa de liberdade e 

possibilitou a prisão-albergue como uma espécie de prisão 

aberta. Acrescentam-se, ainda, as chamadas autorizações 

de saída, que permitem ao condenado o direito/dever ao 

trabalho interno/externo, a frequência a cursos 

profissionalizantes, até de grau superior, extramuros, além 

de poder fazer visitas periódicas ao lar, com ou sem 

pernoite, interrompendo a execução contínua da vida 

rotineira e desestimulante intramuros para reforçar os 

eixos família-trabalho na busca de uma execução 

sustentável Buscou-se humanizar as prisões, reforçando-se 

o exercício dos direitos fundamentais em um Estado 
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Social e Democrático de Direito. Pergunta-se: As taxas de 

crescimento da superlotação carcerária diminuíram? 

Responde-se: Não, muito ao contrário, contribuíram para o 

que o Supremo Tribunal Federal denominou de “Inferno 

de Dante”, porque as unidades prisionais são 

alimentadoras da violência e deformadoras da 

personalidade do encarcerado e as raízes se encontram na 

sociedade desigual e injusta. O discurso do cadeado 

(“prender e jogar a chave fora, isto é, esquecer o 

encarcerado”) do século passado - quando vigorava o 

isolacionismo nas fases de cominação, aplicação e 

execução da pena - continua presente, agora, com o 

revigoramento do regime fechado único em presídios 

federais com regime disciplinar diferenciado para 

“tranquilizar” os governadores dos entes federativos. 

Com o advento da Lei de Execução Penal (Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984), constata-se a tentativa de 

integração entre sistemas formais e informais de controle 

da delinquência e prevenção da criminalidade. O sopro 

dos princípios da legalidade e da jurisdicionalidade é sua 

maior marca, para barrar o excesso ou o desvio da 

execução. Restaura-se a dignidade e a humanidade do 

Direito e do Processo Penal, em uma revisão de estruturas 

decadentes. O marco do repúdio à ideologia do tratamento 

conflita com a faculdade do livre-arbítrio e do direito de 

ser diferente. Chegamos ao século XXI e os problemas de 

encarceramento continuam (a pena justa é a que é 

necessária, oportuna e proporcional e os óbices seculares 

da prisão ainda são a superlotação, a ociosidade e a 

promiscuidade). Constroem-se “grandes jaulas” de 
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“segurança máxima” e a criminalidade aumenta em taxas 

mais agressivas. O regime progressivo e o exame 

criminológico (facultativo) são burlados. Não há vagas e 

os condenados ficam em regimes menos severos 

aguardando em “fila de espera”. Há filas nas escolas, nos 

hospitais, nas caixas econômicas e nos juízos criminais 

aguardando o despacho dos magistrados. Cria-se os 

mutirões carcerários. 

Na década de 90, estes movimentos passam a 

encontrar maior eco em nossa legislação, isto é, penas 

mais severas e alongadas, cumpridas em regime fechado 

integral em unidades federais de segurança máxima e em 

regime de absoluta severidade (podem durar até um sexto 

do total da pena aplicada); prisão cautelar em espectro 

ampliado e prazos desrespeitados (CF, art. 5º, LXXVIII: 

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação”); limitação 

dos poderes do juiz da execução diante das autoridades 

penitenciárias. A propaganda cria o estado de pânico 

coletivo, e a população emparedada estimula tais práticas 

autoritárias sem poder imaginar no futuro seus efeitos 

danosos, pela reincidência em crimes hediondos ou 

equiparados, diante da retroalimentação sistêmica dos 

conflitos sociais com o crescente aumento populacional. 

As reformas implantadas nos sistemas penitenciários 

(na Itália e Alemanha Ocidental) na década de 70 tiveram 

como patamar o ícone da “ressocialização” ou do 

“tratamento educativo e ressocializador” ligado aos fins da 

pena. No fim do século XX, não há nenhum especialista 
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que acredite na possibilidade do cárcere ser instrumento 

efetivo e real do processo de (re)socialização, diante das 

dificuldades estruturais da instituição total que é o próprio 

cárcere. Sua estória é a de sua constante e ampla pretensão 

de reforma, as últimas tentativas são de autorizações de 

saídas, trabalhos externos, cursos profissionalizantes, 

regime semiaberto e aberto (prisão albergue domiciliar 

com ou sem tornozeleira eletrônica) instrumentos 

importantes e válidos, harmonizando e procurando a 

correta inserção e futura adaptação social do condenado, 

tornar-se uma realidade. 

Os meios separatistas do cárcere são uma barreira que 

isola a macrossociedade de grande parte dos problemas e 

conflitos existenciais dos condenados e das estruturais do 

sistema prisional. Em todos os países do mundo, a grande 

clientela é originária de um processo contínuo de 

marginalização social, dos excluídos da sociedade ativa 

(processo de desigualdade social) por obra de mecanismos 

de mercado. Esperava-se que, ao final do século XX, 

fossem redefinidos os conceitos tradicionais de 

“tratamento, ressocialização e reinserção social”, bem 

como fossem redesenhadas as relações do Estado e da 

comunidade no processo de execução penal. A 

ressocialização do delinquente só tem sentido em uma 

sociedade que pretende de fato reintegrá-lo, o que só 

poderia ocorrer em uma sociedade com uma ordem social, 

econômica e jurídica justas. Muñoz Conde, no Direito 

Penal e Controle Social, formula a desafiante indagação: 

“Não deveríamos começar pela ressocialização da 

sociedade?”. Há um importante movimento que pugna 
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pela descarcerização visando que as ações de política 

penal e penitenciária realizem condições sociais, 

culturais, econômicas e políticas, que possam um dia 

permitir que a sociedade se livre “das necessidades do 

enjaulamento dos homens”.  

Volta-se a indagar: Qual a proposta de reforma do 

falido sistema penitenciário brasileiro?  Procura-se evitar 

a superpopulação, a promiscuidade e a ociosidade 

carcerária? Não, continua-se na estaca zero. O cárcere é 

ainda uma comunidade de frustrações que atinge a todos 

os implicados no programa. Nada mudou, tudo piorou. A 

prisão é uma tragédia, vive-se o “Inferno de Dante”. Vive-

se um fato curioso, registrado pelos jornais televisivos 

diários: as viaturas policiais conduzindo os presos do 

colarinho branco, ao entrar nas unidades prisionais são 

saudadas com faixas e fogos pela chegada do novo tipo de 

encarcerados. O cárcere se elitizou. De outro lado, 

policiais tiram selfie com grandes traficantes de drogas 

que, como “celebridades”, surgem nas mídias sociais. 

Evidencia-se que entre as finalidades político-

criminais ressalta-se o princípio de respeito à dignidade 

humana e as garantias fundamentais do indivíduo, o que 

poderia causar obstáculos ao se dotar o sistema de Direito 

penal de um caráter supranacional, tendo como referência 

a comunidade cultural e os valores constitucionais. É 

dever das ciências penais observar e apontar se e onde a 

contemporânea política criminal ainda é praticada para 

tutelar bens jurídicos, em vez de apenas difundir 

simbolicamente a promessa de eficácia. Por fim, é seu 

dever refletir sobre alternativas ao Direito penal. Não é de 
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modo algum pacífico – aliás, não é nem sequer discutido 

abertamente – que os problemas de uma sociedade 

contemporânea poderiam ser eliminados, nem mesmo se 

ele se ajustasse às exigências da mudança social do modo 

aqui exposto.  Neste campo nuclear do Direito, é preciso 

continuar procedendo com seriedade, exatidão e 

prudência, caso contrário, os direitos fundamentais dos 

protagonistas do conflito não serão devidamente 

salvaguardados. Refere-se, uma vez mais, à 

responsabilidade individual, à proporcionalidade da 

sanção e às garantias processuais. 

Deve-se ter em mente que o Direito Penal necessita 

manter seus laços com as mudanças sociais. Precisa ter 

respostas prontas para as perguntas de hoje, e não se pode 

retroceder a um purismo de ontem, perdendo-se em 

problemas sobre norma e a sua violação. Deve continuar 

desenvolvendo-se em contato com sua realidade. A 

questão decisiva, porém, será de quanto deverá abrir mão 

de sua tradição, a fim de manter esse contato com a 

fotografia do tempo real. Esta questão será afinal decidida 

politicamente, o que nos diz respeito, com o contributo das 

ciências penais. Ainda assim, estas têm a chance (e a 

tarefa) de produzir ou de desenvolver alguns topoi 

mínimos que, sem uma observância de uma decisão 

política, não deveria ser legitimamente adotada. Entre 

estas bases mínimas inclui-se com destaque a difusão da 

atitude de ver as garantias penais e processuais penais do 

Estado de direito não como relíquias de um formalismo 

ultrapassado e, sim, como requisitos de legitimação do 

Direito Penal. Penas sem responsabilidade individual, 
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cominações de penas sem um bem jurídico palpável, 

consequências penais sem um padrão de 

proporcionalidade normativa e condenações sem 

autênticos direitos do condenado são vedadas em qualquer 

Direito penal, independentemente das exigências da 

modernização.1 
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1
. Algumas publicações de Winfried Hassemer, traduzidas para o espanhol ou o português: 

Fundamentos del Derecho Penal, trad. e notas de Muñoz Conde e Arrayo Zapatero, Barcelona, 

Bosch, 1984,  lntroducción a Ia Criminologia y al Derecho Penal, em co-autoria com Muñoz 

Conde, Valencia (Esp.), Tirant lo Blanch, 1989, El Destino de los derechos del cidadano en un 
Derecho Penal “eficaz”, trad. de Muñoz Conde, revista Estudios penales y criminológicos XV, 

Universidad de Santiago de Compostela (Esp.), 183-198. O sistema do Direito alemão, Col. 

Direito comparado I, Porto Alegre, 1985, 189-209; La persecución penal: legalidad y 
oportunidad, in: Lecciones y ensayos, Facultad de Derecho y ciencias sociales de Ia 

Universidade de Buenos Aires, 1988, 13-21 e também in: Havia una nueva justicia penal, 

Buenos Aires, 1989, 29-38; Alternativas aI principio de culpabilidade?, in: Ciências penales, 

año 2, n° 3, San José (Costa Rica), 1990, 2-9. 
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