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ROL DE CATEGORIAS1

1. Apenado:

Aquele que cumpre uma Pena Privativa de Liberdade.

2. Direitos Fundamentais:

Direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito

constitucional positivo de determinado Estado.2

3. Legitimação da Pena:

Possibilidade de aplicação, por parte do Estado, de uma sanção penal privativa

de Liberdade ao autor de um crime sem que tal ato implique em desrespeito às

normas e princípios constitucionais.

4. Liberdade:

A possibilidade jurídica que se reconhece a todas as pessoas de serem

senhoras de sua própria vontade e de locomoverem-se

desembaraçadamente dentro do território nacional.3

5. Pena:

A Pena é a resposta estatal “[...] ao culpado pela prática de uma infração

penal, consistente na retribuição ou privação de um bem jurídico, cuja

                                           
1 Entende-se por categoria a “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de

uma idéia”. PASOLD, César Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para
o pesquisador do Direito. 5 ed. rev. e atual. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2001, p. 29. A cada
categoria segue-se seu conceito operacional “[...] é uma definição para uma palavra e
expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias que
expomos”. PASOLD, César Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas  úteis para
o pesquisador do Direito, p. 51.

2 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7. ed. rev. atual. e ampl.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 36.

3 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1995,
p. 230-231.
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finalidade é aplicar a retribuição punitiva ao delinqüente, promover a sua

readaptação social e prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida

à coletividade”.4

6. Pena Privativa de Liberdade:

Medida de ordem legal, aplicável ao autor de uma infração penal, consistente na

perda de sua Liberdade física de locomoção e que se efetiva mediante seu

internamento em estabelecimento prisional.5

7. Pena de Prisão:

Mesmo conceito operacional de Pena Privativa de Liberdade.

8. Princípio da Dignidade Humana:

Princípio que engloba, além da Liberdade e da igualdade, as demais garantias

fundamentais, como o direito à saúde, à assistência social e à educação, de

forma que todas as garantias constitucionais podem, em última instância, serem

entendidas como elementos da Dignidade Humana.

9. Ressocialização:

Processo de (re)integração do Apenado na Sociedade, de forma a permitir que

ele possa, ao término do cumprimento de uma Pena Privativa de Liberdade,

passar a viver harmonicamente em comunidade, sem reincidir na prática delitiva.

                                           
4 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,

2004. v. 1. p. 357.
5 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 3 ed. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2004. p. 393.
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RESUMO

Esta Dissertação tem como objeto o estudo da Legitimação, por parte do
Estado, da aplicação da Pena Privativa de Liberdade prevista no
ordenamento jurídico penal brasileiro e como objetivo a análise da
aplicação da Pena Privativa de Liberdade no Brasil em cotejo com os
princípios e garantias constitucionais que defluem do postulado da
Dignidade Humana, estabelecido no art. 1º, III da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. A pesquisa procurou contextualizar a
evolução e o reconhecimento dos Direitos Fundamentais, especialmente o
da Dignidade Humana, ao longo da história. Em paralelo com o
reconhecimento dos Direitos Fundamentais, verificou-se o abrandamento
das Penas, que abandonaram o caráter de crueldade e punição extremas,
para se chegar a conclusão que as sanções penais não devem apenas
punir aquele que comete uma infração penal, mas também devem ter o
objetivo da Ressocialização dos Apenados, que, cedo ou tarde, voltarão ao
convívio social. Por fim, dentro do objetivo principal do trabalho, analisou-se
os elementos que legitimam a existência das Penas Privativas de
Liberdade, mesmo que a aplicação delas colida com o princípio
constitucional da Liberdade de locomoção, derivado do fundamento da
Dignidade Humana. Quanto à metodologia, utilizou-se  o Método Indutivo,
com base nas Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito
Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.



ABSTRACT

The object of this thesis is the study of the State Legitimization of the

Penalty of Deprivation of Liberty determined by the Brazilian criminal

juridical system. Its objective is to analyse the application of the Penalty of

Deprivation of Liberty in Brazil, in light of the constitutional principles and

guarantees arising from the principle of Human Dignity, established by the

Brazilian Constitution of the Republic in its article 1st., III. The research

seeks to contextualize the evolution and recognition of Fundamental Rights,

especially that of Human Dignity, throughout history. Alongside the

recognition of Fundamental Rights, it was observed that the Penalties

gradually became softer, losing their harshness and nature of extreme

punishment, and it was concluded that penal sanctions should not only

punish those who have committed a crime, but should also Re-socialize

Prisoners who, sooner or later, will re-enter society. Finally, as part of the

main objectives of this research, it analyzes the elements that lend legal

support to Penalties of Deprivation of Liberty, even when their application

conflicts with the constitutional principle of Freedom of Movement, which is

part of the concept of Human Dignity. In terms of methodology, the

Inductive Method was used for this research, supported by the techniques of

Referent, Category, Operational Concept and Bibliographic Research.



INTRODUÇÃO

A presente Dissertação tem como objeto6 o estudo da

Legitimação, por parte do Estado, da aplicação da Pena Privativa de

Liberdade no ordenamento jurídico penal brasileiro. Sua linha de pesquisa

é a de Produção e Aplicação do Direito.

O seu objetivo institucional é a obtenção do Título de

Mestre em Ciência  Jurídica pelo Programa de Mestrado em Ciência

Jurídica do Curso de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica –

CPCJ/UNIVALI.

O seu objetivo geral é a análise da legitimação da

aplicação, pelo magistrado, da Pena Privativa de Liberdade, prevista no

ordenamento jurídico brasileiro, em cotejo com os princípios e garantias

constitucionais que defluem do postulado da Dignidade Humana,

estabelecido no art. 1º, III da Constituição da República Federativa do Brasil

de 1988 (CRFB/88).

Os objetivos específicos do trabalho são: a análise do

reconhecimento dos Direitos Fundamentais através da história,

especificamente do Princípio da Dignidade Humana e da Liberdade,

contrapondo-se ao poder-dever do Estado de punir os infratores da lei

penal; a análise da evolução do conceito de Pena ao longo da história,

iniciando-se no período em que a Pena não tinha qualquer limitação e

significava mais um sofrimento ao infrator do que, efetivamente, uma

retribuição ao mal por esse causado, até chegar-se aos dias atuais e a

existência do sistema prisional, com seu duplo caráter de punição e

Ressocialização do Apenado; o estudo sobre como se dá a Legitimação da
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atividade estatal de aplicação de uma Pena Privativa de Liberdade, em

contraponto com a existência dos princípios da Dignidade Humana e seus

corolários.

A prática de crimes é, infelizmente, corriqueira na vida

em Sociedade. Pelo ordenamento jurídico, sempre que ocorre um delito,

surge a obrigação do Estado de apurar sua autoria e as condições em que

esse ocorreu. Comprovadas autoria e materialidade do delito, não sendo o

caso de exclusão de ilicitude, inimputabilidade ou isenção de Pena, ao

Estado, na pessoa do juiz, cabe a aplicação de uma Pena. Em muitas

situações, a Pena a ser aplicada será a privativa de Liberdade. Por outro

lado, uma das maiores conquistas do ser humano ao longo da história foi o

reconhecimento e o respeito à sua Dignidade e, conseqüentemente, à sua

Liberdade. É de se ressaltar que o Princípio da Dignidade Humana se

encontra positivado nas legislações modernas, inclusive no ordenamento

jurídico nacional. É este o ponto fundamental do presente estudo: a análise

da possibilidade de aplicação de uma Pena Privativa de Liberdade de forma

legitimada, capaz de harmonizar o Princípio da Dignidade Humana e seus

derivados com o poder-dever que o Estado tem de punir o autor de uma

prática delitiva.

Como hipóteses para a realização da pesquisa, tem-

se:

a) seria possível a Legitimação da atividade estatal de

punir os autores de infrações penais com a aplicação de Penas Privativas

de Liberdade, mesmo com o reconhecimento pelas legislações modernas e,

especificamente, pelo ordenamento jurídico brasileiro dos Direitos

                                                                                                                                   
6 Nesta Introdução, cumpre-se o previsto em PASOLD, César Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica:

idéias e ferramentas  úteis para o pesquisador do Direito. 5 ed. rev. e atual. Florianópolis:
OAB/SC Editora, 2001, p. 147-156.
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Fundamentais e, em especial, o Princípio da Dignidade Humana, do qual

deflui o direito de Liberdade de locomoção;

b) a Pena Privativa de Liberdade representaria um

avanço na escala evolutiva das punições, pois, mesmo privando a

Liberdade do indivíduo, não lhe infligiria castigos corporais, desumanos ou

atrozes, tampouco ceifaria a vida ou mesmo a Liberdade do Apenado de

forma definitiva;

c) existem mecanismos que legitimariam a aplicação,

pelo juiz, de uma Pena Privativa de Liberdade. Dentre esses, destacar-se-ia

o respeito ao Princípio da Dignidade Humana, pois, devidamente

implementado, permitiria não apenas a punição do criminoso, mas,

também, sua Ressocialização, de forma que, ao deixar o sistema prisional,

o antigo Apenado estaria apto a conviver com seus pares em harmonia e

afastado da seara criminosa.

Assim, a presente Dissertação se divide em três

capítulos, além desta Introdução e das Considerações Finais.

No primeiro capítulo, aborda-se o Princípio da

Dignidade Humana como Direito Fundamental do ser humano, expondo

que se trata de uma garantia do ser humano conquistada ao longo da

história. Na seqüência, é feito um cotejo entre o direito individual à

Liberdade – constitucionalmente assegurado - e o poder dever de punir

como função estatal, sempre que houver a comprovação da prática de

algum ilícito penal. Analisa-se, ainda, a codificação e aplicação do Princípio

da Dignidade Humana tanto na Constituição da República Federativa do

Brasil  quanto na Lei de  Execuções Penais.

O segundo capítulo faz uma análise da Pena ao longo

da história, expondo a evolução que essa teve, desde os primórdios,
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quando ainda era extremamente cruel, sanguinária e bárbara, até se chegar

ao surgimento das prisões.

O mesmo capítulo faz, também, uma digressão sobre

as Penas Privativas de Liberdade existentes no Brasil, bem como sobre as

demais Penas previstas no sistema nacional, que são as Penas restritivas

de direitos e a Pena de multa.

Traz, ainda, este capítulo, uma análise dos princípios

que norteiam o julgador quando da aplicação de uma Pena.

O terceiro capítulo, por seu turno, apresenta os

elementos que legitimam e justificam a previsão da Pena Privativa de

Liberdade no ordenamento legal brasileiro, bem como fundamentam a sua

aplicação pelo juiz, quando julga e condena um réu em um processo

criminal.

Coloca, ainda, que a Legitimação da Pena não se limita

ao processo de conhecimento, instrução e julgamento de um crime,

estendendo-se, portanto, à etapa da execução penal. Aduz que a execução

penal é o momento fundamental que mais carece de necessidade de

atenção, por parte da autoridade pública, ao Princípio da Dignidade

Humana.

Termina, o referido capítulo, mencionando quais são as

formas existentes de Penas alternativas à Prisão.

Segue-se ao terceiro capítulo as Considerações Finais,

nas quais são apresentados os pontos conclusivos do trabalho, em especial

no que concerne à Legitimação da Pena Privativa de Liberdade mesmo que

esta represente uma afronta ao Princípio da Dignidade Humana, uma vez

que limita o direito de ir e vir do condenado. Conclui-se com incentivos à

continuação dos estudos sobre o tema.
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Quanto à Metodologia empregada, foi utilizado o

Método Indutivo,7 com as Técnicas do referente, da Categoria, do Conceito

Operacional e da pesquisa Bibliográfica.8

Necessário ainda colocar que, na forma da metodologia

empregada no Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica

– CPCJ/UNIVALI, as categorias fundamentais são escritas com a inicial

maiúscula e seus conceitos operacionais foram apresentados

anteriormente.

                                           
7 É o método no qual o pesquisador deve “pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e

colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral”. PASOLD, César Luiz. Prática
da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas  úteis para o pesquisador do Direito, p. 87.

8 As Técnicas referidas estão em  PASOLD, César Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e
ferramentas  úteis para o pesquisador do Direito, p. 53-64, 85-106, 27-38 e 39-52,
respectivamente.



CAPÍTULO 1

O DIREITO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE HUMANA

1.1 CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Direitos humanos e Direitos Fundamentais constituem

dois conceitos que, freqüentemente, são confundidos e usados como

expressões sinônimas. Assim, faz-se necessário conceituar as expressões

direitos humanos e Direitos Fundamentais, de forma a demonstrar o sentido

em que elas serão usadas no contexto do presente trabalho.

Ingo Sarlet9 conceitua como humanos aqueles

positivados no direito internacional, enquanto que, segundo o mesmo autor,

Direitos Fundamentais  são aqueles assegurados de forma expressa na

Constituição de cada país.

Na sua dicção:

[...] o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos
do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a
expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação com os
documentos do direito internacional, por referir-se àquelas
posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal,
independentemente de sua vinculação com determinada ordem
constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para
todos os povos e tempos [...].10

Em sentido idêntico se posiciona José Joaquim Gomes

Canotilho, para quem os direitos humanos são aqueles “[...] válidos para

                                           
9 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 38.
10 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 36.
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todos os povos e em todos em tempos”,11 enquanto os Direitos

Fundamentais  são “[...] garantidos e limitados espaço-temporalmente”.12

Em resumo, conforme o autor lusitano: “Os direitos do homem arrancariam

da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e

universal; os Direitos Fundamentais seriam os direitos objectivamente

vigentes numa ordem jurídico concreta”.13

É difícil definir, claramente, o que são direitos do

homem. De acordo com Norberto Bobbio, direitos humanos constituem uma

expressão muito vaga. Entretanto, explica que o problema atual em relação

aos ditos direitos não é justificá-los, mas protegê-los, pois tais direitos

constituem uma classe variável, estando em constante modificação

paralelamente ao desenvolvimento da Sociedade, de forma que direitos

considerados absolutos no passado, atualmente não mais o são: “o que

parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização

não é fundamental em outras épocas e em outras culturas”.14

Vicente Paulo,15 no mesmo sentido, expõe que os

Direitos Fundamentais são aqueles que estão claramente positivados no

ordenamento jurídico vigente. Esclarece, entretanto, que tais direitos variam

conforme a ideologia do Estado do qual fazem parte, de forma que cada

Estado possui e normatiza seus próprios direitos.

Assim, no presente estudo, optou-se pela conceituação

das expressões direitos humanos e Direitos Fundamentais na forma acima

colocada. Ou seja: direitos humanos são aqueles inerentes ao homem em

                                           
11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed.

Coimbra: 2003, p. 393.
12 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 393.
13 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 393.
14 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nélson Coutinho; apresentação de Celso

Lafer. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 38.
15 MAIA, Juliana. Aulas de direito constitucional de Vicente Paulo. Org. Juliana Maia. 8 ed. Rio

de Janeiro: Impetus, 2006, p. 103.
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razão de sua própria condição humana, em qualquer tempo ou local,

enquanto que Direitos Fundamentais são aqueles escritos na ordem

constitucional vigente em cada país e, especificamente nesse trabalho, no

ordenamento jurídico brasileiro.

Todos os Direitos Fundamentais possuem algumas

peculiaridades que lhes são comuns. José Afonso da Silva16 aponta como

características dos Direitos Fundamentais a historicidade, a

inalienabilidade, a imprescritibilidade e a irrenunciabilidade. Explica que, por

historicidade, entende-se o fato de que os Direitos Fundamentais são

históricos, de forma que nascem, modificam-se e desaparecem. No que diz

à característica da inalienabilidade, tais direitos são intransferíveis e

inegociáveis, não podendo ser objeto de negociações e disposições. Em

relação à imprescritibilidade, estes nunca prescrevem, ou seja, jamais

poderão deixar de ser exigidos. Ainda, não podem ser renunciados. Pode-

se deixar de exercê-los, mas não é possível se abrir mão deles.

São, portanto, direitos inerentes ao ser humano

escolhidos pelo ordenamento jurídico de cada país para receberem

proteção legal e que, dos quais, o seu titular (in casu, o ser humano),

jamais poderá abrir mão. Ao contrário: é obrigação do Estado, na pessoa

da autoridade pública, garantir a sua implementação, efetivação e

concretização.

José Joaquim Gomes Canotilho explica que os Direitos

Fundamentais atuam na defesa e na proteção do cidadão, nos seguintes

aspectos:

a) constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de
competência negativa para os poderes públicos, proibindo
fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica
individual;
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b) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e  de
exigir omissões dos mesmos (liberdade negativa).17

A garantia e concretização dos Direitos Fundamentais

nem sempre foi unânime na história da humanidade. Ao contrário: o

surgimento, evolução e reconhecimento destes direitos ocorreram

paralelamente ao desenvolvimento humano, de forma lenta e gradual.

Entretanto, é fato que cada conquista obtida na história do desenvolvimento

dos Direitos Fundamentais jamais será retirada do ser humano.

Conforme Norberto Bobbio, a doutrina dos direitos

humanos já se desenvolveu muito, de forma que, mesmo que a real

implementação de um mundo de Liberdade e igualdade seja uma utopia a

ser atingida, dificilmente poder-se-á voltar atrás na evolução já

conquistada.18

A busca pela concretização tanto dos direitos humanos

quanto dos fundamentais deve ser incessante por qualquer Sociedade. Não

raro, contudo, tais direitos estão claramente dispostos na legislação

vigente, são alvos de acaloradas defesas teóricas mas, na prática, não se

encontram totalmente concretizados.

Dessa forma, conhecer tais direitos, assim como a

amplitude e as limitações deles, se torna essencial para que se possa

garanti-los e protegê-los e, em última instância, assegurar a paz social que

deve ser o escopo principal da vida em Sociedade.

                                                                                                                                   
16 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 179.
17 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 408.
18 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 2004, p. 78.
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1.2 HISTÓRICO DOS DIR EITOS FUNDAMENTAIS

O reconhecimento da existência dos Direitos

Fundamentais remonta há centenas de anos. No ensinamento de Vicente

Paulo,19 estabelece-se como marco inicial sobre o reconhecimento dos

Direitos Fundamentais a Magna Carta  de 1215, a qual acabou por resultar

na inclusão de tais direitos nas Constituições liberais dos Estados

modernos.

Contudo, observa-se que, já no mundo antigo, a religião

e a filosofia apresentavam certas idéias e conceitos que, posteriormente,

influenciaram o pensamento jusnaturalista e sua concepção de que o ser

humano é sempre titular de direitos tidos como naturais e alienáveis. Ingo

Sarlet aponta que os “valores da dignidade da pessoa humana, da

Liberdade e da igualdade dos homens encontram suas raízes na filosofia

clássica, especialmente na greco-romana, e no pensamento cristão”.20

Na Idade Média, tornou-se relevante o pensamento de

Santo Tomás de Aquino. Ingo Sarlet expõe que esse último

[...] professava a existência de duas ordens distintas, formadas,
respectivamente, pelo direito natural, como expressão da natureza
racional do homem, e pelo direito positivo, sustentando que a
desobediência ao direito natural por parte dos governantes
poderia, em casos extremos, justificar até mesmo o exercício  do
direito de resistência da população.21

Naquela época, pelo pensamento do mesmo filósofo, a

idéia de Dignidade Humana passou a ser vista como valor natural,

inalienável e “cerne da personalidade do homem”.22

                                           
19 MAIA, Juliana. Aulas de direito constitucional de Vicente Paulo, p. 101.
20 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 45.
21 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 46.
22 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 46.
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Nos séculos XVI, XVII e XVIII, a doutrina jusnaturalista

avançou em seu desenvolvimento. Ao resumir este período Iluminista, de

grande evolução dos chamados Direitos Fundamentais, diz Ingo Sarlet:

Foi principalmente – apenas para citar os representantes mais
influentes – com Rousseau (1712-1778), na França, Tomas Paine
(1737-1809), na América, e com Kant (1724-1804), na Alemanha
(Prússia), que, no âmbito do iluminismo de inspiração
jusnaturalista, culminou o processo de elaboração doutrinária do
contratualismo e da teoria dos direitos naturais do indivíduo, tendo
sido Paine quem, na sua obra popularizou a expressão “direitos
do homem” no lugar do termo “direitos naturais”. É o pensamento
kantiano, nas palavras de Norberto Bobbio, contudo, o marco
conclusivo desta fase da história dos direitos humanos. Para Kant,
todos os direitos estão abrangidos pelo direito de liberdade
coexistente dos demais homens. Conforme Bobbio, Kant,
inspirado em Rousseau, definiu a Liberdade jurídica do ser
humano como a faculdade de obedecer somente às leis às quais
deu seu livre consentimento, concepção esta que fez escola no
âmbito do pensamento político, filosófico e jurídico.23

Portanto, observa-se que a história dos Direitos

Fundamentais evoluiu gradativamente e encontrou seu apogeu histórico

com o surgimento do Estado Democrático de Direito24, o qual pregava  a

limitação de poder do soberano e a vinculação deste à lei. Com a

positivação dos Direitos Fundamentais, o monarca, por via de

conseqüência, passou a se subordinar a tais  direitos e a lhes dever

observância. Nesse sentido:

[...] a história dos direitos fundamentais é também uma história
que desemboca no surgimento do moderno Estado constitucional,

                                           
23 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 48.
24 “O Estado Democrático de Direito é aquele no qual ocorre a supremacia da vontade popular, a

preservação da Liberdade – no poder de se fazer de tudo que não perturbe o próprio bem como
no fato de permitir que a pessoa disponha do seu corpo e de seus bens, sem qualquer
interferência do Estado, bem como na igualdade de direitos entre as pessoas, proibindo-se a
discriminação, essencialmente por motivos econômicos ou de discriminação entre as classes
sociais”. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25 ed. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 150.
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cuja essência e razão de ser residem justamente no
reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e
dos Direitos Fundamentais do homem.25

Com a Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, de

1776, e a Declaração Francesa de 1789, os direitos naturais do homem

foram positivados e elevados ao nível de Direitos Fundamentais. Dessa

forma, a estes direitos passou a ser garantida eficácia e eles se tornaram

vinculantes a todos, inclusive aos poderes públicos,26 dentro do ideal de um

Estado Democrático de Direito.

Finalmente, a Declaração Universal dos Direitos do

Homem cristalizou o reconhecimento dos Direitos Fundamentais, o que se

configurou como a base necessária para a inserção positivada destes

direitos nas diversas legislações existentes no mundo. Em consonância,

esclarece Norberto Bobbio:

[...]  o problema do fundamento dos direitos humanos teve sua
solução atual na Declaração Universal dos Direitos do Homem
aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de
dezembro de 1848. A Declaração Universal dos Direitos do
Homem representa a manifestação da única prova através da qual
um sistema de valores pode ser considerado humanamente
fundado e, portanto, reconhecido: e essa prova é o consenso
geral acerca da sua validade.27

Assim, pouco a pouco a humanidade passou a

reconhecer e a dever obediência aos chamados Direitos Fundamentais. Foi

um processo lento, que atravessou séculos. Felizmente, nos dias de hoje,

os Direitos Fundamentais encontram-se consagrados nas legislações

vigentes e, em especial, no ordenamento jurídico brasileiro.

                                           
25 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 43.
26 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais,  p. 52.
27 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, p. 26.
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 Não se pode olvidar que, muitas vezes, os Direitos

Fundamentais são ainda direitos apenas formais, que não conseguiram ser

implementados e concretizados na sua plenitude. Contudo, uma vez que

estão positivados e impostos a todos, torna-se imperativos que lhes sejam

garantidos respeito e  sobrevivência.

Após reconhecidos, os Direitos Fundamentais passaram

a ser classificados em gerações, conforme será visto na seqüência.

1.3 GERAÇÕES DE DIRE ITOS FUNDAMENTAIS28

Desde que reconhecida a sua existência, os Direitos

Fundamentais têm sofrido diversas transformações, no que se refere à sua

titularidade, eficácia, efetivação e, inclusive, seu conteúdo.29 Ao longo das

transformações sofridas, passaram a ser classificados em três gerações.30

Sobre as gerações dos Direitos Fundamentais, teoriza

Norberto Bobbio:

Como todos sabem, o desenvolvimento dos direitos do homem
passou por três fases: num primeiro momento, afirmaram-se os
direitos de liberdade, isto é, todos aqueles direitos que tendem a
limitar o poder  do Estado e a reservar para o indivíduo, ou para

                                           
28 Segundo Sarlet (in A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 54), há divergências na doutrina

sobre a utilização da expressão “gerações” em relação aos Direitos Fundamentais, havendo
doutrinadores que preferem o uso da expressão “dimensões”. Isto se deve, segundo Sarlet, ao
fato que os Direitos Fundamentais são cumulativos e não sucessivos, de forma que novos
direitos complementam aqueles que já existem e não lhes sucede em forma de alternância.
Contudo, registra o autor, não há divergências em relação ao conteúdo de cada geração ou
dimensão de Direitos Fundamentais, pois se trata de uma questão apenas de nomenclatura.

29 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 54.
30 Paulo Bonavides defende a existência de Direitos Fundamentais de quarta geração. Segundo o

autor (in Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 571), “São direitos da
quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles
depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima
universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de
convivência”.
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os grupos particulares, uma esfera de liberdade em relação ao

Estado; num segundo momento, foram propugnados os direitos
políticos, os quais – concebendo a liberdade não apenas
negativamente, como não impedimento, mas positivamente, como
autonomia – tiveram como conseqüência a participação cada vez
mais ampla, generalizada e freqüente dos membros de uma
comunidade no poder político (ou liberdade no Estado);
finalmente, foram proclamados os direitos sociais, que expressam
o amadurecimento de novas exigências – podemos mesmo dizer,
de novos valores -, como os do bem-estar e da igualdade não
apenas formal, e que poderíamos chamar de liberdade através ou
por meio do Estado.31

Tratam, pois, os Direitos Fundamentais de primeira

geração dos direitos referentes à liberdade do indivíduo, numa

demonstração da limitação imposta ao Estado em reconhecimento aos

direitos das pessoas. Surgiram num período de valorização do ser humano,

no momento do domínio da doutrina Iluminista, a qual colocava que o

Estado existe para servir o indivíduo.

Ingo Sarlet explica o contexto histórico em que surgiram

os Direitos Fundamentais de primeira geração:

Os direitos fundamentais de primeira dimensão encontram suas
raízes especialmente na doutrina iluminista e jusnaturalista dos
séculos XVII e XVIII (nomes como Hobbes, Locke, Rousseau e
Kant), segundo a qual, a finalidade precípua do Estado consiste
na realização da liberdade do indivíduo, bem como nas revoluções
políticas do final do século XVIII, que marcaram o início da
positivação das reivindicações burguesas nas primeiras
Constituições escritas do mundo ocidental.32

Os direitos de primeira geração representam o

pensamento liberal-burguês do século XVIII, no que se refere à afirmação

do indivíduo em relação ao Estado,

                                           
31 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos,  p. 52.
32 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 56.
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[...] mais especificamente como direitos de defesa, demarcando
uma zona de não-intervenção do Estado e uma esfera de
autonomia individual em face de seu poder. [...] Assumem
particular relevo no rol desses direitos, especialmente pela sua
notória inspiração jusnaturalista, os direitos à vida, à liberdade, à
propriedade e à igualdade perante a lei.33

Posteriormente, à primeira geração de Direitos

Fundamentais acrescentaram-se as “liberdades de expressão coletiva

(liberdades de expressão, imprensa, manifestação, reunião, associação,

etc.) e [...] direitos de participação política, tais como o direito de voto e a

capacidade eleitoral passiva”.34

Somaram-se aos anteriores, para formar os direitos de

primeira geração, o direito da igualdade formal perante a lei e certas

garantias como o devido processo legal, o habeas corpus e o direito de

petição.35

Alexandre de Moraes explica que “os Direitos

Fundamentais de primeira geração são os direitos e garantias individuais e

políticos clássicos (liberdades públicas), surgidas institucionalmente a partir

da Magna Carta”.36

Posteriormente, os graves problemas sociais e

econômicos gerados pelo impacto da industrialização, durante o século

XIX,  dimensionaram a segunda geração de Direitos Fundamentais, pois

exigiram do Estado o reconhecimento dos direitos essencialmente

relacionados ao trabalho. Estes direitos passaram a clamar do Estado uma

conduta ativa  para a concretização de direitos relacionados à assistência

                                           
33 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 55-56.
34 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 56.
35 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 56.
36 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 59.
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social, saúde, educação, trabalho, entre outros.37 Segundo Alexandre de

Moraes, os direitos de segunda geração “são os direitos sociais,

econômicos e culturais”.38

A positivação dos direitos de segunda geração não

ocorreu de forma imediata ao seu reconhecimento. Afirma Ingo Sarlet39:

É, contudo, no século XX, de modo especial nas Constituições do
segundo pós-guerra, que estes novos direitos fundamentais
acabaram sendo consagrado em um número significativo de
Constituições, além de serem objeto de diversos pactos
internacionais.

Os direitos de segunda geração são os chamados

direitos sociais, pois, além das liberdades inerentes ao ser humano

reconhecidas na primeira geração de Direitos Fundamentais, passaram a

valorizar o indivíduo nas suas relações comunitárias, enquanto pessoa

inserida no mundo e força produtiva desse, de forma que dessa geração de

direitos fazem parte, além dos direitos sociais, os direitos econômicos e

sociais.

Themistocles Brandão Cavalcanti40 explica os direitos

de segunda geração:

O começo do nosso século viu a inclusão de uma nova categoria
de direitos nas declarações e, ainda mais recentemente, nos
princípios garantidores da liberdade nas nações e das normas da
convivência internacional. Entre os direitos chamados sociais,
incluem-se aqueles relacionados com o trabalho, o seguro social,
a subsistência, o amparo à doença, à velhice etc.

                                           
37 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 57.
38 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, p. 59.
39 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 57.
40 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios Gerais de Direito Público. 3ª ed. Rio de

Janeiro: Borsoi, 1966, p. 201-202.
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A terceira geração dos Direitos Fundamentais traz os

direitos relacionados à solidariedade e à fraternidade. São direitos que não

se direcionam especificamente a um indivíduo, mas à coletividade como um

todo, bem como visam preservar a harmônica convivência entre os povos,

pois, em última instância, a concretização dos Direitos Fundamentais

corresponde à implementação de um mundo mais humano e pacífico.

Ensina Ingo Sarlet41:

Os direitos fundamentais da terceira dimensão, também
denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade,
trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em
princípio, da figura do homem-indivíduo como seu titular,
destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo,
nação), e caracterizando-se, consequentemente, como direitos de
titularidade coletiva ou difusa. [...] Dentre os direitos fundamentais
da terceira dimensão consensualmente mais citados, cumpre
referir os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao
desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, bem
como o direito à conservação e utilização do patrimônio histórico e
cultural e o direito de comunicação.

Sobre os direitos de terceira geração, diz Alexandre de

Moraes42:

Por fim, modernamente, protege-se, constitucionalmente, como
direitos  de terceira geração os chamados direitos de
solidariedade ou fraternidade, que englobam o direito a um meio
ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao
progresso, a paz, a autodeterminação dos povos e a outros
direitos difusos [...].

Nota-se, pois, que as gerações de direitos começaram,

inicialmente, protegendo as pessoas individualmente, precipuamente suas

liberdades em face do Estado, limitando o poder desse último. Depois, os

                                           
41 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 58.
42 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, p. 60.



18

Direitos Fundamentais passaram a se preocupar com o ser humano

inserido na Sociedade e seus direitos decorrentes dessa inserção, tanto na

área social, quanto econômica, cultural e previdenciária. Finalmente, o

indivíduo deixou de ser o único foco do reconhecimento dos Direitos

Fundamentais. A preocupação dirigiu-se à coletividade, através dos

sentimentos de fraternidade e solidariedade, numa busca pela paz entre os

povos.

Após essa breve digressão sobre o  reconhecimento e a

evolução dos Direitos Fundamentais, bem como as diversas gerações de

direitos que se sucederam, destaca-se que entre os Direitos Fundamentais

de primeira geração desponta o direito da Dignidade Humana. Trata-se de

um direito básico do ser humano e é conveniente ressaltar que dele

defluem outros tantos. Contudo, complexa é sua definição e difícil

implementação na sua plenitude, conforme será visto a seguir.

1.4 A DIGNIDADE HUMANA

O Direito Fundamental da Dignidade Humana está

previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 (CRFB/88) e pode ser considerado como a unificação de

todos os demais Direitos Fundamentais, legitimando aqueles que não estão

explícitos na legislação pátria, mas previstos em tratados internacionais.

Conforme já colocado, o direito à Dignidade Humana é

um Direito Fundamental de primeira geração. Sem dúvida, conceituar

expressamente a Dignidade Humana é uma tarefa bastante complexa, por

se tratar de um tema abstrato, sujeito a interpretações diversas e que pode

ser enfocado sob vários prismas.
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Sua definição é difícil. Maria Helena Diniz43 define

Dignidade Humana como “o princípio moral de que o ser humano deve ser

tratado como fim e nunca como um meio”, o que consagra o ser humano

como sujeito de todos os direitos, destinatário de todas as conquistas e

avanços obtidos pela Sociedade ao longo da história e não como meio a

ser utilizado pelo Estado para alcançar alguma meta.

Ingo Sarlet44 fala da estreita correlação entre o princípio

fundamental da Dignidade Humana e os Direitos e garantias Fundamentais:

[...] o princípio da dignidade da pessoa humana vem sendo
considerado fundamento de todo o sistema dos direitos
fundamentais, no sentido de  que estes constituem exigências,
concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa
humana e que com base nesta devem ser interpretados. Entre
nós, sustentou-se recentemente que o princípio da dignidade da
pessoa humana exerce o papel de fonte jurídico-positiva dos
direitos fundamentais, dando-lhes unidade e coerência.

Dessa forma, observa-se que a Dignidade Humana é

um direito maior e dele são corolários os princípios da Liberdade e da

igualdade. Nesse aspecto, Ingo Sarlet45 explica que,

[...] o direito à vida e à integridade física e corporal garante, em
última análise, o substrato indispensável à expressão da
dignidade também já ficou evidenciado e pode ser tido como
incontroverso. [...] os direitos e garantias fundamentais (ao menos
a maior parte deles) constituem garantias específicas da
Dignidade Humana, da qual são – em certo sentido – mero
desdobramento.

Portanto, é de se destacar que o Princípio da Dignidade

Humana, além da Liberdade e da igualdade, engloba as demais garantias

fundamentais, como o direito à saúde, à assistência social e à educação, de

                                           
43 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 133.
44 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 127-128.
45 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 128.
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forma que todas as garantias constitucionais podem, em última instância,

ser entendidas como elementos da Dignidade Humana. O Princípio da

Dignidade Humana é, pois, o princípio maior, do qual defluem os demais.

Trata-se, assim, da garantia do ser humano ser tratado

efetivamente como pessoa e não como coisa ou qualquer instrumento.46

Disso decorre que,

[...] a dignidade da pessoa não consiste apenas no fato de ser ela,
diferentemente das coisas, um ser considerado  e tratado em si
mesmo, como um fim em si e nunca como um meio para a
consecução de determinado resultado. Ela resulta também do fato
de que, pela sua vontade racional, só a pessoa vive em condições
de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que
ele próprio edita.

Daí decorre [...] que todo homem tem dignidade e não um preço,
como as coisas. A humanidade como espécie, e cada ser humano
em sua individualidade, é propriamente insubstituível: não tem
equivalente, não pode ser trocado por coisa alguma.47

Portanto, para a concretização plena do Princípio da

Dignidade Humana, mister é o adimplemento de todos aqueles que lhe são

correlatos, pois são esses demais direitos que o instrumentalizam e

permitem a sua concretização.

Tanto na seara do Direito Penal quanto no campo do

Direito Processual Penal, é necessária a observância à Dignidade Humana.

Em sede de Direito Penal, a garantia da Dignidade Humana pode ser vista

em diversos princípios, como no da legalidade e no da anterioridade (art. 1º,

do Código Penal (CP) e art. 5º, incisos XXXIX e XL da CRFB/88), entre

outros. No que se refere ao Direito Processual Penal, as garantias

                                           
46 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e Seus Critérios de Aplicação. 2 ed. rev. e

atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 37.
47 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Fundamentais. 4 ed., rev.

e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 21-22.
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constitucionais do devido processo legal, englobando a ampla defesa, o

contraditório, a igualdade processual, o princípio do juiz natural, entre

outros, constituem a forma a assegurar a efetividade da garantia da

Dignidade Humana.

Com a obediência a tais princípios, a Dignidade

Humana passa a ser respeitada, pois o acusado criminalmente tem o direito

de sempre exercer sua defesa e de ser defendido, bem como, tem o

Estado tem a obrigação de lhe dar um julgamento justo, com  a aplicação,

se for o caso de condenação, da penalidade adequada.

Nesse diapasão, explica Luiz Gustavo Grandinetti

Castanho de Carvalho48 que, “[...] o acusado deixou definitivamente de ser o

objeto do processo para ser sujeito da relação processual, titular de direitos

processuais e apto a exercê-los em igualdade de condições  em relação ao

autor da demanda”.

O direito da Dignidade Humana guarda, pois, estreita

relação com o direito do ser humano à Liberdade. Esse último é um direito

de grande extensão, incluindo tanto o direito de livre locomoção, como o

direito de livre expressão e iniciativa, entre outras liberdades que lhe são

inerentes. Contudo, há situações em que, mesmo colidindo com o garantia

da Dignidade Humana, a Liberdade do indivíduo pode ser cerceada.

1.5 DIREITO À LIBERDA DE

Inicialmente, é imperioso ressaltar que, no contexto do

presente estudo, tomar-se-á o conceito de Liberdade apenas no aspecto

que se refere à Liberdade física, o direito de ir e vir das pessoas. Ou

                                           
48 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. O Processo Penal em Face da

Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 9.
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melhor: exatamente aquela Liberdade de locomoção que é atingida pela

aplicação de uma Pena Privativa de Liberdade, não se considerando como

direito à Liberdade outras formas de expressão senão a física.

A Liberdade física do ser humano é um Direito

Fundamental, que só pode ser cerceado em condições extremas. Ou seja:

alguém só poderá perder sua Liberdade em caso de prisão provisória ou

condenação à Pena Privativa de Liberdade.

Em relação à prisão provisória, o ordenamento jurídico

brasileiro, através do art. 5º, LXI da CRFB/88, garante que essa só poderá

ocorrer em caso de flagrante delito ou através de ordem escrita e

fundamentada da autoridade judicial, que constituem os casos de prisão

preventiva, temporária, decorrente de pronúncia ou de sentença

condenatória recorrível. Caso contrário, a perda da Liberdade só pode se

dar através de uma sentença condenatória definitiva à Pena Privativa de

Liberdade. Dessa forma, qualquer outra forma de privação de Liberdade

constitui um ilícito, a ser devidamente penalizado.49

Portanto, é possível constatar-se que a regra é a

manutenção da Liberdade do ser humano, sendo sua privação uma

exceção.

Jorge Henrique Schaefer Martins50 diz que a Liberdade

é “[...] um atributo do indivíduo, nacional ou estrangeiro, um direito

assegurado ao ser humano em sua essência”.

Por seu turno, José Afonso da Silva51 expressa a

Liberdade como sendo um atributo fundamental do ser humano, estando

                                           
49 A manutenção de alguém privado de sua Liberdade constitui o crime de seqüestro e cárcere

privado, previsto no art. 148 do Código Penal. Também, constitui o crime de abuso de
autoridade, previsto na Lei n.º 4.898/65, qualquer atentado à Liberdade de locomoção.

50 MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Prisão Provisória: Medida de Exceção no Direito Criminal
Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2005, p. 44.
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abaixo apenas do princípio fundamental à vida. Diz: “é a possibilidade

jurídica que se reconhece a todas as pessoas de serem senhoras de sua

própria vontade e de locomoverem-se desembaraçadamente dentro do

território nacional”.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no

art. 5º, XV determina que “é livre a locomoção no território nacional em

tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar,

permanecer ou dele sair com seus bens”.

Trata-se de um direito inerente aos brasileiros bem

como aos estrangeiros residentes no Brasil, de forma que todos têm

garantida sua Liberdade de locomoção, ou seja, seu direito de ir e vir.

A Liberdade de locomoção engloba as seguintes

situações: direito de acesso e ingresso no território nacional, direito de

saída do território nacional, direito de permanência no território nacional e

de deslocamento dentro do território nacional.52

Contudo, ressalta-se que essa Liberdade pode sofrer

limitações pela legislação infraconstitucional. No tocante, Alexandre de

Moraes53 leciona:

Trata-se, porém de norma constitucional de eficácia contida, cuja
lei ordinária pode delimitar a amplitude, por meio de requisitos de
forma e fundo, nunca, obviamente, de previsões arbitrárias.
Assim, poderá  o legislador ordinário estabelecer restrições
referentes a ingresso, saída, circulação interna de pessoas e
patrimônio.

Portanto, indubitável que a Liberdade, representando o

direito de ir e vir, se trata de um Direito Fundamental do ser humano,

                                                                                                                                   
51 SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 230-231.
52 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, p. 141.
53 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, p. 141.
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passível de toda a proteção possível. Contudo, como os demais Direitos

Fundamentais, não é um direito absoluto, podendo sofrer mitigações, desde

que previstas em lei e não arbitrárias. Uma destas mitigações ocorre com a

aplicação da Pena Privativa de Liberdade quando da condenação de um

indivíduo pela prática de uma infração penal.

Isto ocorre porque, se de um lado há o princípio

constitucional à Liberdade, de outro existe o poder/dever de punir do

Estado quando ciente da prática de uma infração por quem quer que seja.

E é exatamente nesta colisão de princípios – entre o direito à Liberdade e a

obrigação do Estado de manter a ordem e a paz social através de sua

obrigação de punir aqueles que ameaçam esta última – que surge a

necessidade de mecanismos legitimadores desta ação estatal.

1.6 O PODER DEVER DE  PUNIR DO ESTADO

Desde que o Estado avocou para si a jurisdição, passou

a deter o monopólio da distribuição da justiça. Assim, o Estado possui o

poder-dever de punir aqueles que praticam algum ato contrário às normas

legais. Quando ocorre a prática de um ilícito penal, ao Estado cabe a

aplicação de uma sanção ao autor da infração, sendo que tal sanção é

conhecida por Pena.

Segundo Enrico Ferri54, “A lei penal, portanto, tem

origem nas evidentes necessidades da vida social e representa o poder

soberano proeminente (imperium) que o estado exerce como direito-dever

imposto por essa necessidade”.

                                           
54 FERRI, Enrico. Princípios de Direito Criminal. Trad. de Paolo Capitanio. 2ª Ed. Campinas:

Bookseller, 1998, p. 122.
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Damásio de Jesus55 explica sobre a Pena:

O  meio de ação de que se vale o Direito Penal é a pena, em que
já se viu a satisfação de uma exigência de justiça, constrangendo
o autor da conduta punível a submeter-se a um mal que
corresponda em gravidade ao dano por ele causado.

A respeito, coloca Fernando Capez:

O Direito Penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém
a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves
e perniciosos à coletividade, capazes de colocar em risco valores
fundamentais para a convivência social, e descrevê-los como
infrações penais, cominando-lhes, em conseqüência, as
respectivas sanções, além de estabelecer todas as regras
complementares e gerais necessárias à sua correta e justa

aplicação.56

Portanto, nota-se que, em colisão com o princípio

constitucional da Liberdade do ser humano, tem o Estado o poder-dever de

aplicar uma sanção àqueles infratores das leis penais, visando, em última

instância, garantir a paz social e a segurança pública. É uma limitação às

liberdades individuais em prol da segurança coletiva, coibindo as práticas

perniciosas e capazes de causar desequilíbrios sociais.

Cabe, pois, ao Direito Penal, delimitar as condutas

humanas que considera capazes de causar intranqüilidade social e a elas

aplicar uma sanção correspondente.  É nesta atividade que o Direito Penal

tipifica as infrações penais e comina as sanções a serem aplicadas pelo

Estado caso sejam praticadas.

Nesse sentido,

O Direito Penal, portanto, é um dos ramos da ciência jurídica que,
com suas normas, objetiva controlar o comportamento dos

                                           
55 JESUS, Damásio de. Direito Penal. Parte Geral. 1º Volume. São Paulo: Saraiva, 2003,  p. 3.
56 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, p. 1.
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homens, proibindo a prática de certas condutas sociais e/ou
moralmente intoleráveis ou, em alguns casos, ordenando
determinadas formas de ação. Num e noutro caso, o
descumprimento da ordem emanada da norma penal poderá
sujeitar o infrator  a uma sanção específica que é a pena
criminal.57

Ainda, esclarece Júlio Fabbrini Mirabete58 sobre a

sanção penal como retribuição a uma conduta ilícita:

A vida em sociedade exige um complexo de normas
disciplinadoras que estabeleça as regras indispensáveis ao
convívio entre os indivíduos que a compõem. O conjunto dessas
regras, denominado direito positivo, que deve ser obedecido e
cumprido por todos os integrantes do grupo social, prevê as
conseqüências e sanções  aos que violarem seus preceitos. À
reunião das normas jurídicas pelas quais o Estado proíbe
determinadas condutas, sob ameaça de sanção penal,
estabelecendo ainda os princípios gerais e os pressupostos para a
aplicação das penas e das medidas de segurança, dá-se o nome
de Direito Penal.

Destarte, verifica-se que está legalmente garantida a

aplicação de uma sanção, na forma de retribuição por uma infração penal,

no contexto do ordenamento jurídico pátrio. A Pena Privativa de Liberdade

constitui uma das sanções previstas no ordenamento legal brasileiro.

Entretanto, é de se ressaltar que a execução de uma

Pena Privativa de Liberdade deve ser feita com respeito aos princípios

constitucionais e garantias do ser humano, especialmente no que concerne

à Dignidade Humana. D’outra banda, sendo a aplicação de uma Pena

Privativa de Liberdade uma afronta à garantia da Liberdade, necessário se

faz que  seja aplicada de forma legítima, conforme será visto adiante.

                                           
57 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 3 ed. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2004, p. 39.
58 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. V.1. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 21.
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1.7   A CONSTITUIÇÃO F EDERAL DE 1988 E O PRINCÍPIO DA

DIGNIDADE HUMANA

O direito à Dignidade Humana, conforme já colocado, é

um Direito Fundamental de primeira geração, que sintetiza todas as

garantias individuais insculpidas no ordenamento legal brasileiro. A atual

Constituição da República Federativa do Brasil adotou a Dignidade Humana

como um dos fundamentos da República de forma expressa, no seu art. 1º,

III. É o seu teor:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do distrito Federal,
constitui-se em Estado democrático de Direito e tem como
fundamentos: [...]

III – a dignidade da pessoa humana;

Historicamente, a elevação do direito da Dignidade

Humana a preceito constitucional é uma grande evolução, especialmente

pelo fato de sua inserção na CRFB/88 ter ocorrido no primeiro texto

constitucional escrito após o período ditatorial. Com sua positivação

constitucional, a Dignidade Humana tornou-se expressamente protegida e

respeitada:

No Direito brasileiro, após mais de duas décadas de ditadura sob
o regime militar, a Constituição democrática de 1988 explicitou, no
artigo 1º, III, a dignidade da pessoa humana como um dos
‘fundamentos da República’. A Dignidade Humana, então, não é
criação da ordem constitucional, embora seja por ela respeitada e
protegida. A Constituição consagrou o princípio e, considerando a
sua eminência, proclamou-o entre os princípios fundamentais,
atribuindo-lhe o valor supremo de alicerce da ordem jurídica
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democrática.59

A positivação do Princípio da Dignidade Humana na

CRFB/88 advém da Declaração Universal dos Direitos Humanos, posterior

a Segunda Guerra Mundial, pois,

O respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento do
imperativo categórico kantiano, de ordem moral, tornou-se um
comando jurídico no Brasil com o advento da Constituição Federal
de 1988, do mesmo modo que já havia ocorrido em outras partes.
Em particular, após o término da Segunda Grande Guerra, em
reação às atrocidades cometidas pelo nazifacismo, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, proclamada pelas Nações
Unidas em 1948, enunciava em seu artigo 1º: ‘Todas as pessoas
nascem livres e iguais em dignidade e direitos.’60

Após o período de exceção da ditadura militar, é uma

conquista do cidadão brasileiro a inserção do Direito Fundamental da

Dignidade Humana no ordenamento jurídico pátrio, pois, com a

consagração do Princípio da Dignidade Humana, os demais princípios a ele

inerentes, conforme anteriormente exposto, restam igualmente garantidos.

Assim:

São corolários desta elaboração os princípios jurídicos da
igualdade, da integridade física e moral – psicofísica -, da
liberdade e da solidariedade. De fato, quando se reconhece a
existência de outros iguais, daí dimana o princípio da igualdade;
se os iguais merecem idêntico respeito à sua integridade
psicofísica, será preciso construir o princípio que protege tal
integridade; sendo a pessoa essencialmente dotada de vontade
livre, será preciso garantir, juridicamente, esta liberdade; enfim,
fazendo ela, necessariamente, parte do grupo social disso

                                           
59 MORAES, Maria Celina Bodin de. [et. al]. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito

Privado. (org. Ingo Wolfgang Sarlet).  2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed.,
2006, p 117.

60 MORAES, Maria Celina Bodin de. [et. al]. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito
Privado,  p 116.
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decorrerá o princípio da solidariedade social.61

Apesar de toda dificuldade em definir o que seja

Dignidade Humana, não resta dúvida de que é um dos valores humanos

mais difíceis de ser resgatado após ter sido, de qualquer forma, violado.

Diz Alexandre de Moraes62:

Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções
transpessoais de Estado e Nação, em detrimento da Liberdade
individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação
consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-
se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser
feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem

todas as pessoas enquanto seres humanos (grifo no original).

No âmbito do Direito Penal, a preservação da Dignidade

Humana se torna uma tarefa bastante árdua. Processualmente, o respeito

ao devido processo legal é a garantia da concretização da Dignidade do

processado. Entretanto, em sede de Direito Penal de ordem material, a

situação costuma se mostrar bem mais complexa. Condenado à uma Pena

Privativa de Liberdade, é garantido ao réu a manutenção da Dignidade

Humana bem como de todos os direitos que não tiverem sido atingidos pela

própria condenação. Assim, o equilíbrio entre a execução da Pena e o

respeito à Dignidade do Apenado é a meta a ser perseguida, pois com a

condenação à Pena Privativa de Liberdade, o condenado perde apenas seu

direito de livre locomoção, mas não os demais direitos relativos à sua

Dignidade enquanto ser humano.

                                           
61 MORAES, Maria Celina Bodin de. [et. al]. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito

Privado,  p 119.
62 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, p. 50.
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Na dicção de Júlio Fabbrini Mirabete63,

Eliminados alguns direitos  e deveres do preso nos limites exatos
dos termos da condenação, deve executar-se a pena privativa de
liberdade de locomoção, atingidos tão-somente aqueles aspectos
inerentes a essa liberdade, permanecendo intactos outros tantos
direitos.

A CRFB/88 expressamente garante aos condenados diversos direitos

de forma que os direitos inerentes à Dignidade Humana restam preservados.

Assim, permanecem garantidos aos condenados os direitos constitucionais à vida

(art. 5o, caput), à integridade física e moral (art. 5º, III, V, X e XLIII), à propriedade

(art. 5º, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX e XXX), à liberdade de consciência e de

convicção religiosa (art. 5º, VI, VII e VIII), à instrução (art. 208, I e par. 1º) e o

acesso à cultura (art. 215), o direito e o sigilo de correspondências e

comunicações  telegráficas, de dados e telefônicas (art. 5º, XII), de representação

e de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra abusos de

autoridade (art. 5º, XXXIV, a), à expedição de certidões requeridas às repartições

administrativas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de

interesse pessoal (art. 5º, XXXIV, b, LXXII a e b), à assistência judiciária (art. 5º,

LXXIV), às atividades  relativas às ciências, às letras, às artes e à tecnologia (art.

5o, IX e XXIX) e à indenização por erro judiciário ou por prisão além do tempo

fixado na sentença (art. 5º, LXXV).64

Um dos princípios que rege a aplicação da Pena no Brasil é o princípio

da humanidade, que se relaciona diretamente ao Princípio da Dignidade Humana.

Pelo princípio da humanidade, veda-se a existência de Penas cruéis.

A respeito Guilherme de Souza Nucci ressalta:

Adotou a Constituição Federal o princípio da humanidade das
penas, significando que o Estado, através da utilização das regras
de Direito Penal, deve pautar-se pela benevolência na aplicação

                                           
63 MIRABETE, Júlio Fabbrini.  Execução Penal: comentários à Lei n.º 7.210, de 11-7-84. 9 ed.

rev. e atual.  São Paulo: Atlas, 2000, p. 39.
64 Todos os artigos se referem à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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da sanção penal, buscando o bem-estar de todos na comunidade,
inclusive dos condenados, e não merecem ser excluídos somente
porque delinqüíram, até porque uma das finalidades da pena é a
sua ressocialização.65

Convém ressaltar que o respeito à integridade física  e

moral dos presos tem sido assegurado constitucionalmente no

ordenamento jurídico nacional desde a Constituição de 1967. A CRFB/88 o

afirma no art. 5º, inciso XLIX.

Além dos direitos inerentes à Dignidade Humana

garantidos pela CRFB/88, há também aqueles positivados na legislação

específica da execução penal, conforme será visto na seqüência.

1.8 A LEI DE EXECUÇÃO  PENAL E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE

HUMANA

A garantia de preservação de todos os direitos humanos

não atingidos pela Pena aplicada ao condenado torna a execução penal

uma tarefa bastante árdua, pois nem sempre, na prática, cumpre-se o que

determina a legislação penal. Muitos condenados, conforme se vê

diuturnamente, ficam sem a devida assistência, seja ela na seara jurídica,

médica ou educacional.

Contudo, a legislação brasileira conta com a Lei de

Execução Penal (Lei n.º 7.210, de 11.07.1984 – LEP)  para garantir o

cumprimento das Penas impostas em caso de condenação, de forma que o

referido diploma legal institui regras tanto aos Apenados quanto à

autoridade pública responsável pela execução das Penas. Na Lei de

Execução Penal estão tanto as obrigações dos Apenados, quanto seus

                                           
65 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2005, p. 43.
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direitos, bem como as diretrizes que devem ser seguidas por todos ao

longo da execução penal.

Ressalta-se, no âmbito das garantias dos presos, o art.

3º da Lei em comento, que diz:

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

Em outras palavras, aquilo que não foi retirado do preso

como forma de permitir o cumprimento da Pena, deve-lhe ser preservado e,

mais do que isto, garantido.

No mesmo sentido é o art. 38 do Código Penal:

Art. 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela
perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito
à sua integridade física e moral.

A execução da Pena tem o duplo sentido de punir o

autor de uma infração, bem como garantir sua Ressocialização, a ponto de

permitir que o condenado volte à Sociedade em condições de não mais

delinqüir.

Júlio Fabbrini Mirabete66, sobre a Lei n.º 7.210/84,

explicita:

A Lei de Execução Penal, impedindo o excesso ou o desvio da
execução que possa comprometer a dignidade e a humanidade da
execução, torna expressa a extensão de direitos constitucionais a
dignidade e a humanidade da execução, torna expressa a
extensão de direitos constitucionais aos presos e internos. Por
outro lado, assegura também condições para que os mesmos, em
decorrência de sua situação particular, possam desenvolver-se no
sentido da reinserção social com o afastamento de inúmeros
problemas surgidos com o encarceramento.

                                           
66 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal,  p. 39.
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Da mesma forma que a CRFB/88 assegura aos presos

a manutenção da sua dignidade, a Lei de Execução Penal também o faz.

São direitos assegurados pela LEP: direito ao uso do próprio nome; direito

à alimentação, vestuário e alojamento; direito a cuidados e tratamento

médico-sanitário em geral; direito ao trabalho remunerado; direito de se

comunicar reservadamente com seu advogado; direito à previdência social;

direito ao seguro contra acidente de trabalho; direito à proteção contra

qualquer forma de sensacionalismo; direito à igualdade de tratamento,

salvo quanto à individualização da Pena; direito à audiência especial com o

diretor do estabelecimento; direito à proporcionalidade na distribuição do

tempo para o trabalho, descanso e recreação; direito à visita do cônjuge, da

companheira, de parentes e amigos em dias determinados; direito ao

contato com o mundo exterior por meio de leitura e outros meios de

informação, desde que não comprometam a moral e os bons costumes.67

Assim, a execução da Pena Privativa de Liberdade deve

levar em conta a necessidade de se salvaguardar os direitos dos presos,

pois estes são decorrentes da garantia da Dignidade Humana, a qual,

conforme exposto, foi expressamente absorvida pelo ordenamento jurídico

vigente. É, sem dúvida, um avanço tanto no âmbito legislativo quanto

naquele que concerne à proteção aos direitos humanos de um modo geral.

Contudo, nem sempre foi desta forma, com este nível

de proteção legal que foram aplicadas e executadas as Penas ao longo da

história da humanidade. As Penas evoluíram muito até chegarem ao ponto

em que atualmente se encontram, pois, inicialmente, eram extremamente

cruéis. Gradativamente sofreram abrandamentos e se suavizaram, sendo

que, atualmente, no que concerne ao ordenamento jurídico brasileiro,

ocorre a cominação de Penas Privativas de Liberdade, Restritivas de

Direitos e de Multa.

                                           
67 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal, p. 40-41.



34

No próximo capítulo será feito um histórico das

evoluções pelas quais a Pena passou, bem como a análise das Penas

previstas atualmente no Brasil, enfatizando-se a Pena Privativa de

Liberdade, suas características e aplicação.



CAPÍTULO 2

A PENA

2.1 DEFINIÇÃO

Antes de se entrar no tema das Penas propriamente

dito, vale a lição de Hannah Arendt68, sobre o perdão e a punição:

A punição é a alternativa do perdão, mas de modo algum seu
oposto; ambos têm a sua interferência, poderia prosseguir
indefinidamente. É, portanto, significativo – elemento estrutural na
esfera dos negócios humanos – que os homens não possam
perdoar aquilo que não podem punir, nem punir o que é
imperdoável.

Na esfera do Direito Penal, à cada delito cometido é

cominada uma Pena, a qual pode ser definida como a retribuição estatal ao

autor de um ilícito. É a punição imposta ao criminoso.

Júlio Fabbrini Mirabete69 ensina que, para as teorias

absolutas (ou de retribuição), o objetivo da Pena é o castigo, a retribuição

ao mal praticado. Para as teorias relativas (ou utilitárias), o fim da Pena é a

prevenção, seja ela geral (com relação a todos) ou especial (com relação

ao acusado).  Por seu turno, para as teorias mistas (ou ecléticas), a Pena é

tanto retributiva quanto utilitária, sendo uma junção de educação e

correção.

Damásio de Jesus preceitua Pena a partir da definição

de Soler, como “a sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante ação

                                           
68 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução de Roberto Raposo; pósfácio de Celso
Lafer. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999, p. 253.

69 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal,  p. 22.
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penal, ao autor de uma infração (penal), como retribuição de seu ato ilícito,

consistente na diminuição de um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos

delitos”.70

Dessa forma, é possível verificar o caráter dúplice da

Pena: a retribuição ao mal cometido e a prevenção à prática de novos

delitos.

Para Fernando Capez71, a Pena é a resposta estatal

[...] ao culpado pela prática de uma infração penal, consistente na
retribuição ou privação de um bem jurídico, cuja finalidade é
aplicar a retribuição punitiva ao delinqüente, promover a sua
readaptação social e prevenir novas transgressões pela
intimidação dirigida à coletividade.

Segundo Odete Maria de Oliveira, a palavra Pena

provem do “latim poena, com derivação do grego (poine), significando dor,

castigo, punição, expiação, penitência, sofrimento, trabalho, fadiga,

submissão, vingança e recompensa”.72

O Código Penal Brasileiro de 1984 adotou, conforme

chamado por Damásio de Jesus,73 um sistema progressivo de execução da

Pena, tendo-se em vista a Ressocialização do Apenado.

Contudo, nem sempre ao longo da história a aplicação e

execução da Pena teve este caráter tanto de retribuição pelo mal praticado

quanto de recuperação do criminoso. As Penas, historicamente, já foram

extremamente cruéis, inflingindo ao criminoso castigos bárbaros. Tais

                                           
70 JESUS, Damásio. Direito Penal, p. 519.
71 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal,  p. 357.
72 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social. Florianópolis: UFSC/Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, 1984, p. 2.

73 JESUS, Damásio. Direito Penal, p. 521.
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Penas passavam ao largo da (re)inserção social do Apenado bem como do

respeito a sua dignidade e seus direitos.

2.2 ESCORÇO HISTÓRICO

Segundo Júlio Fabbrini Mirabete74, a história da Pena se

confunde com a própria história do Direito Penal. Entretanto, não havia, nos

tempos primitivos, um sistema organizado de princípios penais, de forma

que as Penas eram ilimitadas, exageradas e cruéis. Ao longo da história, a

Pena foi modificada, sofreu sucessivos abrandamentos e deixou de ser tão

bárbara. Aos poucos, tornou-se proporcional ao delito cometido pelo autor

do fato. Depois, pouco a pouco, foram deixadas de lado as Penas corporais

e mutiladoras, que impingiam ao Apenado um sofrimento desnecessário.

Hoje, a Pena Privativa de Liberdade, a partir de uma análise histórica, pode

ser considerada uma conquista humana na luta constante pela

concretização de seus direitos.

A  evolução histórica da Pena passou por diversas

etapas. Dentre elas, registra-se: a Pena como vingança da natureza,

período da vingança divina, período da vingança pública e, finalmente, o

período humanitário da Pena.

2.2.1 A Pena como Vingança da Natureza

Antigamente, os fenômenos naturais eram considerados

resultado das forças divinas quando iradas pela prática de fatos diversos,

exigindo reparação. Desta forma, para aplacar a ira destas forças divinas, a

coletividade punia o infrator, o que gerou os conceitos de crime e de Pena.

                                           
74 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 35.
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Diz Júlio Fabbrini Mirabete75:

O castigo inflingido era o sacrifício da própria vida do transgressor
ou a ‘oferenda por este de objetos valiosos (animais, peles e
frutas) à divindade, no altar montado em sua honra’. A pena, em
sua origem remota, nada mais significava senão a vingança,
revide à agressão sofrida, desproporcionada com a ofensa e
aplicada sem preocupação de justiça.

Nota-se que a Pena não tinha limitação ou proporção,

constituindo em um ato meramente punitivo e desprovido de qualquer

caráter utilitário ou educativo. Não havia preocupação com a Dignidade do

Apenado. Ou seja: a Pena era um mero ato de vingança por um mal

praticado.

2.2.2 Fase da Vingança Penal

As fases da Vingança Penal não ocorreram de forma

sucessiva, com constantes entrelaçamentos entre elas. Para fins deste

trabalho, adotar-se-á a seguinte divisão: vingança privada, vingança divina

e vingança pública.

2.2.2.1 Vingança Privada

Na fase da Vingança Privada, ao ser cometido um

crime, ocorria uma reação da vítima, de seus parentes e até de sua tribo,

que agiam sem limitação, atingindo não apenas o ofensor, mas também

todo o seu grupo. Não havia proporcionalidade no revide à agressão.

Tratava-se de uma reação natural e instintiva, que

poderia ser caracterizada como uma realidade sociológica e não uma

instituição jurídica.

Contudo, no decorrer desta fase, surge o talião, com o

qual  a reação a uma ofensa é a prática de um mal idêntico. O talião,

                                           
75 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 35.
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embora considerado atualmente extremamente cruel, constituiu uma

evolução histórica, pois, com ele, “o sistema punitivo conheceu um

abrandamento significativo”,76 uma vez que a retribuição a um mal passou a

ser um mal de idênticas proporções.

O talião não se tratava exatamente de uma Pena, mas

sim de um moderador de Pena, sendo claro seu brocardo: “Olho por olho,

dente por dente”. Constituiu um embrião dos futuros sistemas de retribuição

penal.

Ao explicar a importância do talião para a história penal,

Odete Maria de Oliveira77 diz:

A lei de talião era bem mais racional do que as outras formas de
vingança punitiva, mas ainda não podia ser reconhecida
propriamente como um gênero de pena, sua importância lhe é
devida por ser a primeira fórmula de justiça penal.

O talião passou a servir como base das principais

legislações penais da época. O Código de Hamurabi, da Babilônia (séc.

XVIII a.C.) reproduz exatamente o talião:

§ 196. Se alguém tirar olho a outro, perderá o próprio olho.

§ 197. Se alguém quebrar um osso a outrem, parta-se-lhe um
osso também.

§ 209. Se alguém bate numa mulher livre e a faz abortar, deverá
pagar dez siclos pelo feto.

§ 210. Se essa mulher morre, então deverá matar o filho dele.

§ 229 e 230. Se o mestre de obras não construiu solidamente a
casa e esta caindo mata o proprietário, o construtor será morto...

                                           
76 LEAL, João José. Direito Penal Geral. 3 ed. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2004, p. 69.
77 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social,  p. 5.
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E se for morto o filho do proprietário será morto o filho do
construtor.78

Exemplos do talião também podem ser encontrados nos

cinco livros da Bíblia de Moisés (Pentateuco – séc. XIV a.C.):

Quem ferir mortalmente um homem será condenado à morte.
Quem ferir mortalmente um animal devolverá um semelhante: vida
por vida. Se alguém prejudicar a pessoa de seu compatriota, ser-
lhe-á feito assim como ele fez. Fratura por fratura, olho por olho,
dente por dente; como ele prejudicou a outrem, assim ser-lhe-á
feito.79

No mesmo sentido, a Lei das XII Tábuas, de Roma

(séc. V a.C.):

Tábua VII, n. 11 – Se alguém fere alguém, que sofra a lei de
Talião, salvo de houver composição.80

Posteriormente, surgiu a composição. Através dela, o

agente criminoso poderia comprar a impunidade do ofendido, ou de seus

parentes, com dinheiro, armas ou demais utensílios. Deixava, com a

composição, de existir sofrimento físico pessoal. Havia uma reparação

material correspondente ao delito.81

A composição foi adotada pelo Código de Hamurabi

(Babilônia), pelo Pentateuco (Hebreus)  e pelo Código de Manu (Índia),

além de ter sido largamente aceita pelo Direito Germânico. Constituiu a

origem remota das indenizações cíveis e das multas penais.

                                           
78 FERRI, Enrico. Princípios de Direito Criminal. Trad. de Paolo Capitanio. 2 Ed. Campinas:

Bookseller, 1998, p. 35.
79 Levítico 24, 17-24
80 SILVA, José Geraldo da. Direito Penal Brasileiro. São Paulo: de Direito, 1996. v. 1, p. 39.
81 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 5-6.
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Na fase da Vingança Privada, conforme visto,

prevalecia a satisfação pessoal do ofendido ou de sua família, sempre

baseada num espírito de vingança.

2.2.2.2 Fase da Vingança Divina

Nesta fase, confundia-se o Direito com a religião, a qual

exercia influência decisiva na vida dos povos da época. Considerava-se o

delito como sendo uma ofensa à divindade e que, conseqüentemente,

atingia a Sociedade inteira.

Assim,  a aplicação da Pena visava aplacar a ira da

divindade ofendida pelo crime, da mesma forma que procurava castigar o

infrator.

As Penas eram muito cruéis.  Sobre o tema, coloca

Júlio Fabbrini Mirabete:

O castigo, ou oferenda, por delegação divina era aplicado pelos
sacerdotes que inflingiam Penas severas, cruéis e desumanas,
visando especialmente à intimidação. Legislação típica dessa fase
é o Código de Manu, mas esses princípios foram adotados na
Babilônia, no Egito (Cinco Livros), na China (Livros das Cinco
Penas), na Pérsia (Avesta) e pelo povo de Israel (Pentateuco).82

Como exemplo da crueldade das Penas de então, é de

se observar a punição imposta à infanticida: era atirada da água, costurada

dentro de um saco de couro, juntamente com um macaco, um galo, um

cachorro e uma serpente.83

Outras Penas desumanas eram as Penas de morte,

infligidas das mais diversas e bárbaras formas: esquartejamento,

crucificação, apedrejamento, assamento em brasa, etc. Tratava-se de

                                           
82 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 36.
83 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 14.
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Penas de extrema crueldade, na qual não se considerava, de forma

alguma, a Dignidade Humana e os princípios que lhe são correlatos.84

O Código de Manu é um exemplo da legislação dessa

etapa, sendo importante ressaltar que os princípios de então foram

adotados na Babilônia, no Egito, na China, na Pérsia e pelo povo de Israel.

Com o passar do tempo, a criminalidade religiosa recua

com o aumento e desenvolvimento da criminalidade humana, e as Penas

deixam de ser aplicadas em nome do divino, mas passam a significar a

proteção e reparação de toda uma coletividade.

2.2.2.3 Vingança Pública

Com o advento da etapa hoje denominada de Vingança

Pública, a Pena perde sua índole sacra para se transformar em uma

sanção imposta em nome de uma autoridade pública, representando os

interesses da comunidade.

Era o soberano quem exercia sua autoridade, em nome

de Deus e, dessa forma, cometia inúmeras arbitrariedades.

É nesta etapa que o Estado se torna forte e chama para

si a responsabilidade de aplicar a retribuição devida aos delitos cometidos,

de forma que tirou esta função das mãos do ofendido bem como da vítima

ou de sua família.85

Segundo Júlio Fabbrini Mirabete86, “libertou-se a pena

de seu caráter religioso, transformando-se a responsabilidade do grupo em

individual (do autor do fato), em positiva contribuição ao aperfeiçoamento

de humanização dos costumes penais”. Portanto, observa-se que a Pena

                                           
84 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 9.
85 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 15-16.
86 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 36.
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perdeu seu caráter religioso, passando a apresentar uma conotação

política, demonstrando a força do Estado.

As punições eram bárbaras e a Pena de morte era

largamente difundida. Era usual a mutilação do condenado, o confisco de

seus bens e a punição inclusive dos familiares do autor do crime.

Pouco a pouco, houve um abrandamento das Penas.

Surgiram as Penas pecuniárias para delitos privados, enquanto que os

delitos de maior expressão eram resolvidos pelo povo, o que demonstra a

conotação pública que as práticas Penais adotaram.87 Assim, os delitos

passaram a ser classificadas em delitos de caráter público e de caráter

privado.

Sobre a separação feita entre os delitos de caráter

público e os delitos de caráter privados, ensina Enrico Ferri88:

Finalmente então foi estabelecida a distinção fundamental entre
delicta publica e delicta privada, todos perseguidos e punidos, uns
no interesse do Estado e por meio de seus representante e outros
no interesse e por ação dos ofendidos. Eram delicta publica a
deserção, a traição, o furto de gado, o furto sacrílego, a
danificação das estradas e edifícios públicos. Duas grandes
categorias dos crimes públicos se encontravam no perduellio e no
parricidium (homicídio do homem livre etc). Em seguida se passou
– com o processo extra-ordinem – às penas públicas também para
os crimes privados, afirmando-se com isso de modo constante
que a justiça penal é uma função e garantia do Estado, para a
tutela e a segurança da pública disciplina.

Nota-se, assim, que as Penas foram se suavizando,

afastando-se da crueldade exagerada que apresentavam até então.

                                           
87 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 16.
88 FERRI, Enrico. Princípios de Direito Criminal, p. 37.
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2.2.3 Direito Penal dos Hebreus

A evolução do Direito Penal do povo hebreu se deu com

o surgimento do Talmud, o qual constituiu um considerável “suavizador dos

rigores da lei mosaica”.89 O talião foi substituído pela multa, pela Prisão e

pela imposição de gravames físicos, de forma que a Pena de morte foi

praticamente extinta.

Júlio Fabbrini Mirabete90 aponta o surgimento de

garantias básicas em favor do réu, essencialmente contra a denunciação

caluniosa e contra o falso testemunho, num sistema em que a palavra das

testemunhas tinha um imenso valor na busca da verdade.

2.2.4 Direito Romano

Em Roma, após as fases da vingança através do talião

e da composição, ou pela vingança divina impetrado pela própria realeza, o

Direito e a Religião se separaram. Em regra, a Pena se tornou pública e as

sanções foram  amenizadas. Foi quase que totalmente extinta a Pena de

morte, com a sua substituição pelo exílio e pela deportação.91

2.2.5 Direito Germânico

O Direito Germânico92 era bastante violento.

Compunha-se dos costumes e não possuía leis escritas. Caracterizava-se

essencialmente pela vingança privada, sujeitando-se à reação

indiscriminada e à composição. Somente muito mais tarde foi aplicado o

talião, em virtude da influência do Direito Romano e do Cristianismo. É de

se ressaltar que no Direito Bárbaro vigoravam as “ordálias” ou “juízos de

                                           
89 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 36.
90 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 36.
91 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 37.
92 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 37.
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Deus” (prova de água fervente, de ferro em brasa, entre outras provas

cruéis), assim como os duelos judiciários, para as decisões dos litígios.

2.2.6 Direito Canônico

Na parte final da Idade Média, o Direito Canônico (ou

Direito Penal da Igreja), cujo domínio histórico ocorreu entre as épocas dos

Direitos Romano e  Germânico, auxiliou sobremaneira para a humanização

do Direito Penal, “embora politicamente sua luta metódica visasse obter o

predomínio do Papado sobre o poder temporal para proteger os interesses

religiosos de dominação”.93

Nessa época, exaltou-se a igualdade humana,

procurou-se eliminar as ordálias e os duelos judiciários. Ocorreu uma

suavização das Penas, as quais passaram a ter como fim não apenas a

expiação, mas igualmente, segundo Júlio Fabbrini Mirabete94, a

[...] regeneração do criminoso pelo arrependimento e purgação da
culpa, o que levou, paradoxalmente, aos excessos da Inquisição.
A jurisidição penal eclesiástica, entretanto, era infensa à pena de
morte, entregando-se o condenado ao poder civil para a
execução.

Nota-se, assim, que, com o advento do Direito

Canônico, a vida passou a ser tratada com maior importância, ocorrendo o

afastamento das punições cruéis e mutiladoras. Contudo, num paradoxo, as

tentativas de purgação da alma e regeneração dos criminosos levaram a

Igreja aos conhecidos excessos da Inquisição.95

                                           
93 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 37.
94 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 37.
95 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 37.
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2.2.7 Direito Medieval

Nessa época, houve forte influência dos Direitos

Romano, Canônico e Bárbaro. A Pena de morte era aplicada das formas

mais cruéis possíveis, pois visava especificamente a intimidação. A

crueldade e incerteza do Direito Medieval são sintetizadas por Júlio Fabbrini

Mirabete nos seguintes termos:

As sanções penais eram desiguais, dependendo da condição
social e política do réu, sendo comuns o confisco, a mutilação, os
açoites, a tortura e as penas infamantes. Proscrito o sistema de
composição, o caráter público do Direito Penal é exclusivo, sendo
exercido em defesa do Estado e da religião. O arbítrio judiciário,
todavia, cria em torno da justiça penal uma atmosfera de
incerteza, insegurança e verdadeiro terror.96

No século V, a Igreja, para evitar a Pena de morte, em

algumas situações passou a punir o clero através da segregação,

procurando, portanto, o estímulo ao arrependimento. Surgiu, então, a Pena

Privativa de Liberdade, o que será analisado adiante.

É importante ressaltar que, apesar de um esforço da

Igreja para a humanização das Penas, a Idade Média constituiu um período

de grande repressão e tortura.

2.2.8 Período Humanitário

O Período Humanitário surge durante o Iluminismo,

pregando uma reforma das leis e da administração da justiça penal.

Nessa época, destaca-se a obra Dei delitti e delle pebe

(Dos delitos e das penas), escrita por Cesare Bonesana, o Marquês de

Beccaria.97 No livro, Cesare Beccaria se baseia no Contrato Social de

                                           
96 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 38.
97 Cesar Bonesana, o Marquês de Beccaria, nasceu em Florença em 1738. Em 1764 publicou a

obra “Dos delitos e das Penas”, na qual, impregnado pelos princípios pregados por Rousseau e
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Rousseau e propõe um fim utilitário  e político à lei penal, a qual, prega o

autor, deve ser limitada pela lei moral. Cesare Beccaria firmou as bases do

Direito Penal moderno, com uma obra que se tornou um verdadeiro

manifesto contrário à situação penal daquele momento.

Da obra mencionada, destaca a limitação que Cesare

Beccaria98 dava às Penas:

As penas que ultrapassam a necessidade de conservar o depósito
da salvação pública, são, por sua própria natureza, injustas; e
tanto mais justas são as penas, quanto mais sagrada e inviolável
é a segurança e maior a liberdade que o  soberano conserva para
seus súditos.

Na conclusão de sua obra, Cesare Beccaria99 aduz:

É que, para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena
deve ser, de modo essencial, pública, pronta, necessária, a menor
das penas aplicáveis nas circunstâncias referidas, proporcionada
ao delito e determinada pela lei.

Os iluministas não visavam apenas a suavização das

Penas, mas igualmente atacavam a corrupção existente da justiça e a

centralização de poder nas mãos do monarca. Buscavam um novo Direito

que deveria se afastar da idéia de vingança suprema do soberano  e

procurar a defesa da Sociedade como um todo.

Sintetiza Michel Foucault100:

Compreende-se que a crítica dos suplícios tenha tido tanta
importância na reforma penal: pois era uma figura onde se uniam,

                                                                                                                                   
Montesquieu, pregava a necessidade de se efetuar uma reforma nas leis Penas, dotando-se a
Pena de um fim utilitário (in MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 38).

98 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas. Trad. de Torrieri Guimarães. São Paulo:
Hemus, não consta ano, p. 15.

99 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas,  p. 97.
100 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Trad. de Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 1987, p.

75.
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de modo visível, o poder ilimitado do soberano e a ilegalidade
sempre deserta do povo. A humanidade das penas é a regra que
se dá a um regime de punições que deve fixar limites a um e à
outra. O ‘homem’ que se pretende fazer respeitar na pena à a
forma jurídica e moral que se dá a essa dupla delimitação.

De qualquer forma, a mudança e evolução das penas

ocorreu paulatinamente, sendo que apenas no século XIX os terríveis

castigos foram definitivamente banidos e substituídos por punições mais

brandas e menos ultrajantes.

2.2.9 Escola Clássica

A Escola Clássica é composta por diversos autores que

escreveram na primeira metade do século XIX. Seu nome de maior

destaque é Francesco Carrara, autor da obra Programa Del Corso di Diritto

Criminale (1859).101

Segundo Mirabete102, a Pena, para a Escola Clássica,

[...] é tida como tutela jurídica, ou seja, como proteção aos bens
jurídicos tutelados penalmente. A sanção não pode ser arbitrária;
regula-se pelo dano sofrido, inclusive, e, embora retributiva, tem
também finalidade de defesa social.

2.2.10 Período Científico ou Criminológico e a Escola Positiva

A Escola Positiva surgiu numa reação do movimento

naturalista do século XVIII às idéias puramente racionais da Escola

Clássica.

                                           
101 Francesco Carrara, expoente da Escola Clássica, entendia o crime  como “um ‘ente jurídico`

impelido por duas forças: a física, que é o movimento corpóreo e o dano do crime, e a moral,
constituída da vontade livre e consciente do criminoso”. Assim, o livre arbítrio se torna o
fundamento da responsabilização e da aplicação da Pena (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual
de Direito Penal, p. 39).

102 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 39.
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Desta época, destaca-se o início dos estudos

criminológicos, com a obra L’uomo delinquente studiato in rapporto,

all’antropologia, alla medicina legale e alle discipline carcerarie de Turim

César Lombroso. Na obra, César Lombroso traça o perfil biológico do

delinqüente. César Lombroso é considerado o criador da Antropologia

Criminal e seus estudos abriram e expandiram os horizontes do Direito

Penal.103

Enrico Ferri104, discípulo de César Lombroso, é

considerado o maior representante da Escola Positiva. Foi o criador da

Sociologia Criminal e ressaltou “a importância de um trinômio causal do

delito: os fatores antropológicos, sociais e físicos”. Ainda, segundo Enrico

Ferri, os criminosos podem ser divididos em 5 (cinco) categorias: o nato, o

louco, o habitual, o ocasional e o passional.105

É de se destacar, desse período, Rafael Garófalo106,

que iniciou a fase jurídica do positivismo italiano.

São as idéias do Período Positivo:

1 O crime é fenômeno natural e social, sujeito às influências do
meio e de múltiplos fatores, exigindo o estudo pelo meio
experimental;

2 A responsabilidade penal é responsabilidade social, por viver o
criminoso em sociedade, e tem por base a sua periculosidade;

                                           
103 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 40.
104 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 41.
105 As cinco categorias de criminosos são: o nato, conforme a proposta de Lombroso; o louco,

portador de doença mental; o habitual, que assim se torna devido ao meio social; o ocasional,
que é aquele indivíduo sem firmeza de caráter e voltado à prática de crimes; e o passional, que
é o homem honesto, mas nervoso e de exagerada sensibilidade (in MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Manual de Direito Penal, p. 41).

106 Rafael Garófalo deu origem a fase jurídica do positivismo italiano e argumentava a existência
de dois sentimentos básisos nos seres humanos: a piedade e a probidade. Considerava, pois,
que o delito se trata de uma lesão a um destes sentimentos (in MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Manual de Direito Penal,  p. 41).
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3 A pena é medida de defesa social, visando à recuperação do
criminosos ou à sua neutralização;

4 O criminoso é sempre, psicologicamente, um anormal, de forma
temporária ou permanente. 107

Nos dias atuais, numa forma de reação ao Positivismo

Jurídico, passou a haver uma preocupação com  a pessoa do condenado

numa perspectiva humanista, o que constitui a doutrina chamada Nova

Defesa Social. Nesta, a forma de se defender a Sociedade é através da

adaptação e adequação do condenado ao convívio social.108

2.2.11 As Prisões

Atualmente, fala-se na falência do sistema prisional,

contudo, não se pode olvidar que houve época em que muito se lutou para

que a Pena Privativa de Liberdade fosse implantada em substituição às

Penas cruéis que então existiam.

Leciona Irene Batista Muakad109:

A privação da Liberdade já representou algum freio do
comportamento humano, sendo vista com respeito ou, pelo
menos, conseguindo, em uma determinada época da história,
fazer surtirem os efeitos desejados pela política criminal. Enfim,
olhando-se para o passado, verificar-se-á que as penas privativas
de liberdade, mesmo cumpridas em regime fechado,
representaram um progresso no sistema penitenciário vigente até
então.

A análise específica sobre o surgimento das prisões

será vista no Capítulo 3.

                                           
107 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 42.
108 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol. 1, p. 42.
109 MUAKAD, Irene Batista. Pena Privativa de Liberdade. São Paulo: Atlas, 1996, p. 13.
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2.3 O SISTEMA PENAL BRASILEIRO

2.3.1 Evolução Histórica

As idéias das tribos indígenas que habitavam o Brasil se

relacionavam ao direito costumeiro, sendo que nos seus fundamentos

encontravam-se noções da vingança privada, da vingança coletiva e do

talião. Entretanto, sabe-se que as práticas punitivas das tribos selvagens

em nada influenciaram a legislação pátria.110

Estiveram vigentes no Brasil as Ordenações Afonsinas

(até 1512) e Manuelinas (até 1569), as quais foram substituídas pelas

Ordenações Filipinas, que traziam em seu bojo os reflexos da Direito Penal

Medieval. Confundia-se o crime com o pecado e as Penas eram

extremamente severas e cruéis, com o uso de açoites, do degredo, da

mutilação, da forca, da tortura, etc., pois visavam atemorizar as pessoas

através do castigo.111

A Constituição de 1824 previu a elaboração da

legislação penal. Assim, em 16.12.1830, foi sancionado o Código Criminal

do Império. Sobre o referido diploma leal, diz Júlio Fabbrini Mirabete112:

De índole liberal, o Código Criminal (o único diploma penal básico
que vigorou no Brasil por iniciativa do poder Legislativo e
elaborado pelo parlamento) fixava um esboço de individualização
da pena, previa a existência de atenuantes e agravantes e
estabelecia um julgamento especial para os menores de 14 anos.
A pena de morte, a ser executada pela forca, só foi aceita após
acalorados debates no congresso e visava coibir a prática de
crimes pelos escravos.

                                           
110 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 42.
111 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 43.
112 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 43.
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Em 11.10.1890, com o advento da República, foi

editada a legislação penal denominada Código Penal (CP), que aboliu a

Pena de morte e instalou o sistema penitenciário. Contudo, em razão da

sua estruturação falha, o Código foi muito modificado, o que gerou enorme

confusão. Assim, todos os novos diplomas legais foram reunidos na

chamada Consolidação das Leis Penais, através do Decreto nº 22.213, de

14.12.1932.113

O atual Código Penal (Decreto-lei nº 2.848, de

07.12.1940) constitui uma legislação eclética, a qual mistura preceitos das

Escolas Clássica e Positiva. Seus princípios básicos são: “a adoção do

dualismo culpabilidade-pena e periculosidade-medida de segurança; a

consideração a respeito da personalidade do criminoso; a aceitação

excepcional da responsabilidade objetiva”.114

A legislação penal hodierna foi reformada através da Lei

nº 7.209, de 11.07.1984. Sobre a reforma, diz Júlio Fabbrini Mirabete115:

A nova lei é resultado de um influxo e de uma mentalidade
humanista em que se procurou criar novas medidas penais para
os crimes de pequena relevância, evitando-se o encarceramento
de seus autores por curto lapso de tempo. Respeita a dignidade
do homem que delinqüiu, tratado como ser livre e responsável,
enfatizando-se a culpabilidade como indispensável à
responsabilidade penal.

Entretanto, continua o mesmo autor:

 Em contrapartida, a insegurança resultante do progressivo
aumento da violência urbana e da criminalidade em geral não
encontrou resposta na nova lei que, neste passo, apenas
possibilitou ao juiz a aplicação de penas mais elevadas nos crimes

                                           
113 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 43.
114 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 43.
115 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 44.
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continuados praticados com violência ou ameaça.116

Para aplicar uma Pena, o juiz deve fazer, após concluir

pela condenação do criminoso, um cálculo pormenorizado e individualizado

da reprimenda a ser imposta. Ao fazer tal cálculo, o magistrado deve

obediência aos princípios dosadores da aplicação penal, os quais serão

vistos na seqüência.

2.3.2 Princípios

No ordenamento jurídico brasileiro, a aplicação de uma

Pena não é livre ao julgadores, uma vez que a Pena e sua execução devem

obediência a diversos princípios norteadores. Segundo Fernando Capez117,

a aplicação da Pena subordina-se aos seguintes princípios:

Legalidade: a Pena deve estar prevista em lei, jamais

em regulamento ou ato normativo infralegal, por força do art. 1º do CP e art.

5º, XXXIX da CRFB/88.

Anterioridade: a lei que prevê a Pena a ser aplicada

deve estar em vigor  na época da ocorrência da infração Penal (art. 1º do

CP e art. 5, XXXIX da CRFB/88). Juntamente com o princípio da legalidade,

constitui princípio basilar da aplicação da Pena e garantia de todo cidadão,

pois,

[...] alguém só pode ser punido se, anteriormente ao fato por ele
praticado, existir uma lei que o considere como crime. Ainda que o
fato seja imoral, anti-social ou danoso, não haverá possibilidade
de se punir o autor, sendo irrelevante a circunstância de entrar em
vigor, posteriormente, uma lei que o preveja como crime.118

                                           
116 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 44.
117 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal,  p. 358.
118 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal,  p. 55.
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Personalidade: conforme preceitua o art. 5º, XLV da

CRFB/88, a Pena não pode passar da pessoa do condenado. Contudo, em

muitas situações, os efeitos da condenação alcançam terceiros, pois,

É o que acontece, por exemplo, quando os pais efetuam o
pagamento das multas impostas aos filhos... ou então quando a
empresa – e seus sócios – recolhem as sanções impostas aos
seus diretores, gerentes ou administradores, por condenações em
crimes econômicos.119

Individualidade: a Pena aplicada, bem como sua

execução, serão individualizados de acordo com o mérito e a culpabilidade

do agente (art. 5o, XLVI da CRFB/88). É uma garantia do Apenado, pois ele

tem o direito de saber exatamente por quais motivos certa Pena lhe é

aplicada e, no que concerne às Penas Privativas de Liberdades, o porquê

do quantum dessas.

Explica José Antônio Paganella Boschi120:

A garantia da individualização mediante a consideração de todas
as particularidades do caso concreto e da equivalente
culpabilidade do autor, de modo a preservar-se, no contexto das
diferenças, o limite extremo de responsabilização pelo fato, enseja
a realização da justiça distributiva, naquele sentido proposto por
Aristóteles, de divisão das honras, dos bens, dos impostos, dos
cargos e das funções a cada um, nas porções consetâneas ao
mérito pessoal.

Inderrogabilidade: a lei não pode deixar de ser

aplicada, sob qualquer que seja o fundamento, salvo expressa disposição

legal, como no caso de concessão de sursis ao Apenado (art. 77 e ss. do

CP).

                                           
119 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de aplicação. 2 ed. rev. e

atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 58.
120 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de aplicação, p. 68.
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Proporcionalidade: a Pena deve ser proporcional ao

crime praticado, conforme preceitua o art. 5º, XLVI e XLVII da CRFB/88.

Sobre a proporcionalidade, ensina Norberto Flech:121

É bem antiga, no direito, a preocupação com a proporcionalidade,
sendo relacionada à justiça, à razoabilidade, à moderação, à
cautela e, até – como exemplo, na filosofia de origem inglesa -, à
utilidade.

A proporcionalidade da Pena não significa a

quantificação exata da Pena aplicada,

[...] pois, afora ser isso impossível, já que ao juiz se assegura
certo espaço de manobra, a proporcionalidade [...] atua como
limite a que deve sujeitar-se a função punitiva, de modo que a
pena não ultrapasse, em espécie ou quantidade, o limite superior
da culpabilidade do agente pelo fato122 (grifo no original).

Humanidade: no ordenamento jurídico brasileiro, não

são permitidas as Penas de morte (exceto em tempo de guerra), de

trabalhos forçados e cruéis (art. 5º, XLVII da CRFB/88), nem as perpétuas

(art. 75 do CP), pois o limite de cumprimento de Pena Privativa de

Liberdade é de 30 (trinta) anos.

O princípio da humanidade possui uma nítida conotação

iluminista, opondo-se às Penas cruéis. Contudo, continua sendo

desrespeitado em diversos pontos do planeta.123

2.3.3 Espécies de Penas

O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 32, prevê as

seguintes Penas ao ordenamento jurídico pátrio: Penas Privativas de

                                           
121 Flasc, Norberto. Prisão Processual Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 11.
122 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de aplicação, p. 71.
123 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de aplicação, p. 51.
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Liberdade, restritivas de direitos e a Pena de multa, as quais serão

analisadas a seguir.

2.3.3.1 Penas Privativas de Liberdade

As Penas Privativas de Liberdade são consideradas

Penas modernas, pois, conforme João José Leal124, nas Idades Antiga e

Média, a Prisão não era considerada uma forma de punição

suficientemente gravosa.

Contudo, ao longo do Iluminismo, as Penas corporais

passaram a ser substituídas pelas Penas Privativas de Liberdade. O

objetivo da Pena passou  a ser, além do castigo, “a recuperação moral e

espiritual do condenado, através do isolamento e da penitência, a exemplo

do que se passava no interior dos monastérios”.125

No entendimento de João José Leal126:

A pena privativa de liberdade é a medida de ordem legal, aplicável
ao autor de uma infração penal, consistente na perda de sua
liberdade física de locomoção e que se efetiva mediante seu
internamento em estabelecimento prisional. [...] Em princípio, este
tipo de sanção preserva os demais direitos do condenado, que
mantém resguardados a sua integridade corporal e os demais
atributos da liberdade humana.

As Penas Privativas de Liberdade previstas na

legislação pátria são: reclusão e detenção para a prática de crimes (art. 33

do CP) e Prisão simples para as contravenções (art. 5º da LCP).

2.3.3.1.1 Reclusão, Detenção e Prisão Simples

As diferenças entre as Penas de reclusão e de

detenção ocorrem essencialmente no campo processual, pois, na maioria

                                           
124 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 390.
125 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 391.
126 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 393.
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das vezes, não há diferenças entre reclusão e detenção no que concerne

ao cumprimento em si das Penas.

Sobre as diferenças entre a reclusão e a detenção,

Damásio de Jesus expõe:

A reclusão se diferencia da detenção não só quanto à espécie de
regime como também em relação ao estabelecimento penal de
execução (de segurança máxima, média e mínima), à seqüência
de execução no concurso material (CP, art. 69, caput), à
incapacidade para o exercício do poder familiar (art. 92, II), à
medida de segurança (art. 97, caput), à fiança (CPP, art. 323, I) e
à prisão preventiva (CPP, art. 313, I e II).127

Assim, comina-se reclusão aos crimes mais graves e

detenção aos crimes com menor carga de gravidade. Também, é de se

salientar que, enquanto a reclusão pode ser cumprida em regime fechado,

semi-aberto e aberto, a detenção deve ser iniciada em regime aberto ou

semi-aberto, exceto em caso de necessidade de transferência para regime

mais grave.

A Pena de Prisão simples é reservada aos Apenados

pela prática de contravenções. Ao contrário da reclusão e da detenção, a

Pena de Prisão simples é cumprida sem qualquer rigor penitenciário.

Explica José Antônio Paganella Boschi128:

Em relação a ela não há falar, então, em pré-requisitos para
progressão, trabalho externo, saídas temporárias, etc., como é de
regra para a reclusão e a detenção, embora isso não signifique
liberação ao condenado do cumprimento dos deveres inerentes às
normas administrativas e de controle do estabelecimento especial
ou da seção especial da prisão comum onde deverá permanecer,
sem isolamento noturno, separado dos condenados às penas de
reclusão e detenção.

                                           
127 JESUS, Damásio. Direito Penal. Parte Geral, p. 524.
128 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de aplicação, p. 164.
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2.3.3.1.2 Regimes

As Penas Privativas de Liberdade podem ser cumpridas

em regime fechado, semi-aberto e aberto.129  Sobre a diferenciação básica

dos três regimes, Irene Batista Muakad130 ressalta:

O regime é fechado quando a arquitetura prisional, conduta da
administração e o programa de execução procuram manter o
condenado, o internado ou preso provisório em ambiente de maior
restrição da liberdade de locomoção e com maior cautela contra
fugas. Semi-aberto quando tais circunstâncias se reduzem e
aberto quando, praticamente, não existem.

As diferenças fundamentais dos regimes prisionais

serão vistas a seguir.

2.3.3.1.2.1 Fechado

Em regime fechado, a Pena deve ser cumprida em

estabelecimento penal de segurança máxima ou média. É, salvo situações

excepcionais, o regime obrigatório para cumprimento de Penas superiores

a 8 (oito) anos, bem como dos reincidentes Apenados com reclusão.

Ao iniciar o resgate da reprimenda em regime fechado,

o Apenado deve ser submetido a um Exame Criminológico, o qual tem

como objetivo individualizar a Pena a ser cumprida pelo Apenado. Segundo

João José Leal131, “o exame  criminológico pretende ser um estudo

                                           
129 Importante acrescentar que o atual art. 52 da LEP estabeleceu o chamado RDD – regime

disciplinar diferenciado. Segundo CAPEZ, Fernando (in Curso de Direito Penal,  p. 374), trata-
se de regime para “o condenado definitivo e o preso provisório que cometerem crime doloso
capaz de ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas. Tal regime consistirá no
recolhimento em cela individual; visitas de duas pessoas, no máximo (sem contar as crianças),
por duas horas semanais; e duas horas de banho de sol por dia, pelo prazo máximo de 360 dias,
sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6
da pena aplicada. Aplica-se também esse regime ao condenado ou preso provisório, nacional ou
estrangeiro, que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou
da sociedade, ou, ainda, sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento com
organizações criminosas, quadrilhas ou bando”.

130 MUAKAD, Irene Batista. Pena Privativa de Liberdade, p. 64.
131 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 402.
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profundo de todos os aspectos da personalidade e da vida social,

profissional, familiar e cultural anterior, com vista à efetiva individualização

da Pena e à recuperação do condenado”. O Exame deve ser realizado pelo

Centro de Observação ou, alternativamente, à Comissão Técnica de

Classificação da Penitenciária onde se encontra o Apenado.

O trabalho do Apenado é obrigatório, de forma que

constitui um importante fator para a recuperação e Ressocialização do

condenado. Na forma estatuída pelo art. 34 do CP, deve ocorrer no interior

do estabelecimento prisional, durante o período diurno, juntamente com os

demais presos, de acordo com as aptidões do apenado. Permite-se o

trabalho externo no regime fechado, desde que em serviços ou obras

públicas.

É de se ressaltar que o trabalho do Apenado deve ser

remunerado, em não menos do que três quartos do salário mínimo.

No período noturno, o preso se sujeita ao isolamento.

2.3.3.1.2.2 Semi-Aberto

No regime semi-aberto, estabelecido no art. 35 do CP, a

Pena é cumprida em colônia penal agrícola, industrial ou em

estabelecimento similar.

Esse regime

se caracteriza pela inexistência de grades, fossos, muros, cercas
eletrificadas, ou guardas armados para evitar a evasão do preso,
que ali permanece por revelar personalidade merecedora dessa
privação atenuada da liberdade de locomoção.132

Os Apenados a quem são aplicadas Penas superiores a

quatro anos e inferiores ou iguais a oito anos iniciam o resgate da

                                           
132 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 404.
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reprimenda neste regime, assim como os reincidentes a quem são

aplicadas Penas de detenção.

Conforme coloca Fernando Capez133, da mesma forma

que ocorre no regime fechado, o Apenado que inicia o cumprimento de sua

reprimenda em regime semi-aberto deve ser submetido ao Exame

Criminológico, visando individualizar o cumprimento da sua Pena. O

trabalho do Apenado pode ocorrer tanto no interior do estabelecimento

prisional – colônia agrícola ou industrial – bem como pode ser externo,

tanto no setor público quanto no setor privado. À noite, o preso deve se

recolher à cela individual ou coletiva.

O Apenado pode, também, desde que autorizado, a

deixar o estabelecimento prisional para estudar (LEP, art. 35, par. 2º). No

regime semi-aberto, o preso tem direito a cinco saídas temporárias por ano,

cada uma com prazo de 7 (sete) dias, para visitar sua família. Nessas

saídas, o Apenado permanece sem vigilância de qualquer espécie e tem a

chance de demonstrar seu senso de responsabilidade.

2.3.3.1.2.3 Aberto

No regime aberto, o Apenado trabalha ou freqüenta

cursos em Liberdade, durante o dia, e recolhe-se em Casa do Albergado ou

estabelecimento similar à noite e nos dias de folga. É nesse regime que os

Apenados a Penas inferiores ou iguais a quatro anos iniciam o resgate de

suas reprimendas. É também conhecido como prisão albergue. Baseia-se

“na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado” (art. 36 do

CP). Permite-se a visita à família, assim como no regime semi-aberto, para

a efetiva reintegração do Apenado e seu retorno ao convívio social.

É de se ressaltar que o número de estabelecimentos

próprios para abrigar Apenados em regime semi-aberto não é suficiente

                                           
133 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal,  p. 375.
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para atender a demanda necessária, de forma que, em Santa Catarina, por

exemplo, em diversas Comarcas, os Apenados que obtém progressão de

regime para o aberto o cumprem em prisão domiciliar, claramente sendo

suprimida uma etapa na etapa de cumprimento de Pena e de

Ressocialização. Sobre a ausência de casas do albergado, esclarece

Fernando Capez:

O STJ, no entanto, vem se posicionando em sentido contrário,
entendendo que o condenado não pode ser punido pela
ineficiência do Estado. O argumento principal é o de que a LEP
fixou o prazo de 6 meses, a contar de sua publicação, para que
tivesse sido providenciada a aquisição ou desapropriação de
prédios para instalação de Casas do Albergado em número
suficiente para possibilitar o ingresso no regime aberto de todos
os condenados que a ele fizessem jus (LEP, art. 203, par. 2º).
Como, passados quase 20 anos, praticamente nada foi
providenciado, não há como obrigar o executado a arcar com a
incúria do Poder Público.134

O pressuposto fundamental do regime aberto é o

trabalho. Nesse diapasão, coloca João José Leal: “Sem a prestação efetiva

do trabalho externo, com Liberdade e em condições de igualdade com os

não-condenados, desaparece o pressuposto do regime aberto”.135

Na situação descrita, ao desaparecer o pressuposto

principal do regime aberto que é o trabalho – pois o Apenado deverá estar

trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo -, o Apenado deverá

sofrer a regressão de seu regime para um mais gravoso.

2.3.3.2 Penas Restritivas de Direitos

As Penas restritivas de direitos, também chamadas

Penas alternativas, foram introduzidas na legislação brasileira em 1998,

com a Lei nº 9.714. É conveniente salientar que tais Penas não são

                                           
134 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, p. 356.

135 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 406.
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cominadas diretamente à prática de qualquer crime (conforme pode ser

visto pela análise dos delitos tipificados tanto no CP quanto na legislação

esparsa), sendo sempre utilizadas de forma substitutiva às Penas Privativas

de Liberdade, quando a lei permite.136

As Penas restritivas de direitos, bem como a Pena de

multa, na seqüência, serão analisadas de forma extremamente sucinta, por

fugirem ao escopo principal deste trabalho.

2.3.3.2.1 Prestação Pecuniária

A Lei nº 9.714/98 introduziu no ordenamento jurídico

pátrio a Pena substitutiva denominada de Prestação Pecuniária.

Na redação do art. 45, par. 1º do CP, a mesma é assim

definida:

A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à
vítima, seus dependentes ou a entidade pública ou privada com
destinação social, de importância em dinheiro fixada  pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos
e sessenta) salários mínimos.

Trata-se de uma sanção de natureza patrimonial, de

forma que sua aplicação mais apropriada ocorre(ria) nos chamados crimes

de colarinho branco.

 Nesse sentido:

Imagina-se que essa pena foi idealizada em face das novas
formas de criminalidade econômica (white collar). Nesse ponto, é

                                           
136 As Penas restritivas de direitos são utilizadas na forma do art. 44 do Código Penal. É o teor do

referido artigo: “As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior  a 4 (quatro) anos e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena
aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os
motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
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positiva a cominação de pena que vise recuperar o resultado da
prática criminosa, impedindo que o criminoso desfrute do saldo do
crime. Nessa espécie de crimes, ao que parece, a perda de bens
assume considerável escopo de prevenção geral negativa e
também positiva.137

O Apenado recolherá, pois, o valor fixado pelo juiz à

vítima, a seus dependentes ou à uma entidade beneficente, cumprindo,

assim, sua Pena.

2.3.3.2.2 Perda de Bens e Valores

Trata-se, também, de Pena de natureza patrimonial,

sendo descrita no CP, nos seguintes termos (art. 45, par. 3º):

A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á,
ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário
Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o
montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente
ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime.

Sobre o valor da perda, leciona Guilherme de Souza

Nucci138:

A perda deve recair sobre patrimônio de origem lícita do
sentenciado, justamente para ter o caráter aflitivo de pena. Por
outro lado, o limite para a imposição dessa penalidade, a fim de
não se tornar abusiva e autenticamente um confisco sem causa, é
o montante do prejuízo produzido (ex.: no crime de dano, o valor
do bem destruído) ou do provento obtido pelo agente (ex.: no
crime de furto, o valor conseguido pelo criminoso, inclusive com
os lucros auferidos). Leva-se em conta o maior valor.

É de se salientar que esta forma de Pena alternativa

difere do efeito da condenação previsto no art. 91, inciso II, letra b, do CP,

pois, esta última se refere a perda do produto do crime ou do lucro obtido

                                           
137 SICA, Leonardo. Direito Penal de Emergência e Alternativas à Prisão. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2002, p. 185.
138 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2005, p. 329.



64

com o mesmo, enquanto que a Pena alternativa se refere a bens obtidos de

forma lícita ou ilícita, exatamente por se tratar de um punição e não apenas

de um efeito da condenação.139

2.3.3.2.3 Prestação de Serviços à Comunidade

Segundo a LEP, em seu art. 46, par. 1º, a “prestação de

serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de

tarefas gratuitas ao condenado”.

Para João José Leal140:

Seu objetivo é válido e pleno de altruísmo, pois coloca à
disposição da comunidade mão-de-obra gratuita, muitas vezes
difícil de ser encontrada, principalmente aos finais de semana.
Além do mais, não retira o condenado do meio em que vive,
permitindo-lhe conciliar o cumprimento desta sanção com o
desempenho de sua atividade profissional e com o convívio
familiar. Trata-se, por isso, de pena moderna, humanizadora e, do
ponto de  vista político-jurídico, altamente recomendável. Na
prática, porém, sua utilização tem sido mínima, lamentavelmente.

Com a prestação de serviços à comunidade, o Apenado

não precisa se afastar do convívio social e, de forma efetiva, colabora com

a comunidade.

2.3.3.2.4 Interdição Temporária de Direitos

A Interdição Temporária de Direitos já era utilizada

como Pena acessória, anteriormente à Reforma de 1984. Pode ser definida

“como sendo a sanção que proíbe o condenado de exercer uma atividade

(profissional ou não), pública ou privada, sempre que o crime tenha sido

praticado com infringência ao dever funcional”.141

                                           
139 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 454.
140 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 454.
141 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 458.



65

É relevante colocar que a Pena de Interdição

Temporária de Direitos, como o próprio nome diz, será por prazo limitado e

terá a duração da Pena Privativa aplicada e substituída.

São as modalidades de Penas de Interdição Temporária

de Direitos, previstas no art. 47 do CP: Proibição do Exercício de Cargo,

Função ou Atividade Pública, bem como Mandato Eletivo; Proibição do

Exercício de Profissão, Atividade ou Ofício que Dependem de Habilitação

Especial, de Licença ou Autorização do Poder Público; Suspensão de

Autorização ou Habilitação para Dirigir Veículo e Proibição de Freqüentar

Determinados Lugares.

2.3.3.2.5 Limitação de Fim de Semana

A Pena alternativa de Limitação de Fim de Semana está

prevista no CP, no art. 48, caput, que assim a define: “permanecer, aos

sábados e domingos, por cinco horas diárias, em casa de albergado ou

outro estabelecimento adequado”. Através desta modalidade de punição,

ao Apenado, enquanto estiver recolhido, deverão ser ministradas palestras

e cursos, bem como realizadas outras atividades educativas. Assim, ao

mesmo tempo em que ocorre a punição do Apenado, esse não perde o

contato com sua família e com seu meio social.

A dificuldade de aplicação desta Pena se dá pela já

mencionada falta de Casas do Albergado. Nesse sentido, Guilherme de

Souza Nucci142:

Inexistindo Casa do Albergado, [...] torna-se inviável a concessão
da limitação de fim de semana, tendo em vista a inexistência de
local adequado para o seu cumprimento. Quando houver lugar
adequado, pode ser meio viável para a execução da pena de
criminoso de reduzida periculosidade e alta probabilidade de
recuperação. Cabe ao Poder Executivo, uma vez mais, o seu

                                           
142 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena, p. 309.
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efetivo implemento. Enquanto isso não se der, em nível geral,
tende a permanecer a recalcitrância dos juízes na sua fixação.

Assim, nota-se que a ausência de Casas do Albergado

impedem e praticamente eliminam a utilização desta modalidade de Pena

substitutiva.

2.3.3.3 Pena de Multa

A Pena de multa consiste no pagamento ao fundo

penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa,

sendo, conforme preceitua o art. 49 do CP, no mínimo de 10 (dez) e, no

máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Sobre essa modalidade de Pena, diz Júlio Fabbrini

Mirabete143:

A pena de multa, largamente empregada no direito penal
contemporâneo, originou-se da composição do Direito Germânico.
Aponta-se como maio vantagem da pena pecuniária, em confronto
com a pena privativa de liberdade, não ser levado o criminoso à
prisão por prazo de curta duração, privando-o do convívio com a
família e de suas ocupações, mesmo porque não seria suficiente
para a recuperação do sentenciado e apenas o corromperia e o
aviltaria. Assinala-se, também, que a pena de multa não acarreta
despesas ao Estado e que é útil no contra-impulso ao crime nas
hipóteses de crimes praticados por cupidez, já que ele atinge o
núcleo da motivação do ato criminoso.

É Pena essencialmente pecuniária. Entretanto, não se

confunde com a Pena alternativa de prestação pecuniária.

A Pena de multa é cominada a muitos crimes do

ordenamento jurídico pátrio cumulativamente com a Pena Privativa de

Liberdade (como, exemplificando, na maioria dos casos de crimes

patrimoniais) e, em outras oportunidades, como Pena autônoma, de forma

                                           
143 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, p. 284.
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alternativa à Pena Privativa de Liberdade, como por exemplo, no crime de

ameaça (art. 147 do CP) e no crime de dano (art. 163 do CP).

Assim, constata-se a previsão da Pena Privativa de

Liberdade entre as espécies de sanções criminais existentes no Brasil.

Conforme já visto, a Pena de Prisão constitui, sem dúvida, uma afronta ao

princípio constitucional da Liberdade, o que gera a desarmonia entre o

direito de livre locomoção e a obrigação do Estado de punir. Destarte, é

necessária a Legitimação desta violação ao direito de Liberdade que é a

Pena de Prisão, sendo este o tópico a ser analisado no capítulo que segue.



CAPÍTULO 3

A PENA  PRIVATIVA DE LIBERDADE E A LEGITIMAÇÃO DA
ATIVIDADE DO ESTADO NA SUA APLICAÇÃO

3.1 O SURGIMENTO DAS PRISÕES

A Pena de Prisão é relativamente nova no sistema

punitivo mundial. A Pena de morte, até o final do Estado Absolutista, era a

mais utilizada, essencialmente para os delitos mais graves. Ressalte-se

que, então, a aplicação de uma Pena de morte não se tratava apenas de

ceifar a vida do criminoso. A esse, quanto mais grave fosse o delito

cometido, mais cruéis e cheias de suplícios eram as punições impostas.

A Pena Privativa de Liberdade começou como uma

Prisão cautelar, sendo que, apenas posteriormente, a privação de

Liberdade tomou o caráter de Pena. Inicialmente, a Pena Privativa de

Liberdade era uma fase preliminar da Pena corporal, essencialmente da

Pena de morte.144

Nas primeiras Sociedades, as quais eram pouco

desenvolvidas, a responsabilidade era sempre da coletividade e não do

indivíduo. Contudo, com o desenvolvimento e o incremento da vida coletiva,

as responsabilidades individuais se intensificaram. Neste meio, para se

evitar a fuga dos indivíduos suspeitos de terem praticado algum crime,

surge a Pena de Prisão, a qual se localizava, inicialmente, nos palácios,

templos e muralhas que cercavam as grandes cidades.145

                                           
144 MUAKAD, Irene Batista. Pena Privativa de Liberdade,  p. 42.
145 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 29.
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Foi pelo Direito Canônico que a prisão passou a ser

Pena.  A igreja entendia que a segregação favorecia a penitência, visando

a purificação da alma através do silêncio e da solidão. Pouco a pouco

passou a ocorrer a atenuação do emprego da Pena de morte e outras

Penas cruéis, as quais começaram a ser gradativamente evitadas e

substituídas pela Pena de Prisão:

A prisão foi muito adotada como medida processual, mas também
como pena, visando a reflexão expiatória. Eram executadas em
‘regime fechado, semi-aberto e aberto’, de acordo com a situação
processual do delinqüente. Muito embora nos cárceres a inflição
de dor e aflição fosse a regra, pois tinha por objetivo a penitência
e a reconciliação com a Igreja, havia clara recomendação de que
a morte devia ser evitada.146

Efetivamente, a Pena de Prisão começou sendo usada

de forma acessória, até que, no século XVIII foi reconhecida como

substituta para a Pena de morte. Antes disso, à Pena de Prisão eram

acrescentadas outras privações: “carência alimentar, utilização de cintos,

entraves, colar de ferro e outros”.147

Contudo, é de se destacar que nas prisões de então,

que sequer tinham esta denominação, nenhuma garantia era dada aos

presos, pois se tratavam de locais insalubres e repletos de desespero,

como esclarece Odete Maria de Oliveira:

As prisões eram geralmente subterrâneas, apresentavam-se
insalubres, infectas e repelentes. Tais estabelecimentos,
verdadeiras masmorras do desespero e da fome, se abarrotavam
de condenados, criando situações tenebrosas e insuportáveis.

Os prisioneiros eram ali jogados e relegados ao mais completo

                                           
146 BARROS, Carmen Silvia de Moraes. A Individualização da Pena na Execução Penal. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 38.
147 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 30.
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abandono, sofrendo cruéis torturas.148

 John Howard (1720-1796) iniciou um movimento na

Inglaterra para que ocorresse a humanização das regras disciplinares das

detenções penais bem como o regime prisional da época. Howard levou por

duas vezes seu projeto de reforma carcerária à Câmara dos Comuns.

Contudo, nas duas oportunidades o projeto foi recusado. Seu projeto se

baseava “em recolhimento celular, reforma moral pela religião, trabalho

diário, com as necessárias condições higiênicas e alimentares”.149

Mais adiante, historicamente, Geremias Bentham (1748-

1832) propôs um novo modelo de sistema prisional, o qual ficou conhecido

como panótico:

O panótico era um tipo de prisão celular, caracterizada pela forma
radial, em que uma só pessoa podia exercer em qualquer
momento, de um posto de observação, a vigilância dos interiores
das celas. [...] Nesse sistema restava o prisioneiro trancado em
sua cela, onde era espionado de frente pelo vigia, as paredes
laterais impediam o contato com os seus companheiros. Era visto
e observado anonimamente, sem cessar, porém nada podia ver.
Não havia o perigo de evasão, de projeto de novos crimes, más
influências, contágios, roubos, violências, etc.150

A idéia de Bentham era não apenas punir o criminoso,

mas visava também atribuir à Pena um caráter utilitário, visando a

prevenção do crime. Contrário às atrocidades e sofrimentos da prisão,

Bentham pregava o trabalho dos presos, para que estes não ficassem

ociosos e para que desenvolvessem suas habilidades, bem como

determinava uma rigorosa vigilância “para evitar confabulações perniciosas

e indecorosas”.151

                                           
148 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 42.
149 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 33-34.
150 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 35.
151 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 37.
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Ressalte-se que diversas prisões radiais, no estilo

panótico, foram instaladas no mundo.

Surgiu, então, em 1790, na Filadélfia, um sistema de

reclusão com forte influência dos monastérios católicos. Tal sistema

impunha o isolamento total e absoluto, sem trabalho e sem visita ao preso.

O preso tinha como única atividade a leitura da Bíblia. Neste isolamento,

sem sofrer qualquer espécie de castigo físico, era a própria consciência do

preso que provocaria a sua punição.152  Proibia-se, inclusive, o trabalho,

para que a energia do preso fosse integralmente utilizada na sua instrução

religiosa, a qual era considerada a alternativa possível para se ter domínio

sobre os presos.153

Outra característica deste sistema era a exibição do

preso a estranhos: abria-se as portas da cela e a população podia ver o

preso no seu local de confinamento.

Nota-se que se tratava de um sistema de extremo rigor,

impeditivo de qualquer forma de Ressocialização do Apenado. Muitas

críticas lhe foram feitas, pois urgia a existência de um regime mais humano

e que atingisse os objetivos das Penas, essencialmente o da

Ressocialização.

Contrário ao sistema da Filadélfia, em 1821, surgiu o

modelo Auburniano154, em Nova York. Este sistema também determinava o

silêncio absoluto, pois mesmo os detentos vivendo em comunidade, só

poderiam se comunicar com os guardas, em voz baixa, e com a autorização

destes.

                                           
152 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 39-40.
153 MUAKAD, Irene Batista. Pena Privativa de Liberdade, p. 44.
154 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 40-41.
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Vigia, pois, o regime de comunidade durante o período

diurno e o isolamento e confinamento durante o período noturno. Este

sistema proibia a prática de exercícios físicos, de visitas e de lazer, de

forma que a Ressocialização do preso lhe era indiferente, ante  imposição

do trabalho, da disciplina e do mutismo.

Na evolução do sistema das prisões, vale o registro do

sistema idealizado pelo Coronel Manoel Montesinos y Molinas, em 1834, na

Espanha, o qual se baseava no caráter regenerador da Pena. O sistema de

Montesinos foi implementado pelo próprio autor no presídio de San Agustín,

em Valência. Sobre o sistema de Montesinos, explica Odete Maria de

Oliveira155:

Criou uma forma de trabalho remunerado para o preso não ser
explorado, suprimiu os castigos corporais. Sua funcionabilidade
era comparada a de um estabelecimento de segurança mínima
onde, surpreendentemente, eram baixos os números de evasões.

Em 1846, surgiu na Inglaterra o sistema progressivo

inglês. O sistema foi iniciado pelo capitão Alexander Maconochie. De

acordo com este sistema, a duração da Pena dependia não apenas da

sentença condenatória, mas também da boa conduta do Apenado, de seu

trabalho e da gravidade do delito. Baseava-se na distribuição de vales aos

condenados: “O condenado recebia marcas ou vales quando seu

comportamento era positivo e os perdia quando não se comportava

bem”.156

A Pena era cumprida em três etapas:

[...] no primeiro, chamado de prova, o isolamento celular era
completo, visando-se a meditação do preso sobre o crime.
Recebia a visita de funcionários da penitenciária que o

                                           
155 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 43.
156 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 44.
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influenciavam com idéias moralizadoras.

O segundo período era o mais extenso, o maior da pena.
Começava com a permissão ao preso de trabalhar junto com os
demais em silêncio, impondo-se o isolamento noturno. [...]

No terceiro período, o prisioneiro obtinha o ticket of leave, ou
benefício condicional, concedido àquele que mostrava condições
de usufruir da liberdade antes do término da pena.157

Esse sistema ficou conhecido como sistema inglês,

apesar de ter nascido na Austrália, pois foi aplicado nas prisões da

Inglaterra.

O sistema progressivo inglês foi adotado na Irlanda, em

1853, sendo-lhe acrescentado mais uma etapa: a preparação à vida livre.

Nesta última etapa, o preso passava para prisões intermediárias, nas quais

o regime de segurança era mais brando, sem a utilização de uniforme,

permissão para conversar, saídas limitadas e trabalho externo. Desta

forma, preparava-se o Apenado para o seu retorno à Sociedade. Foi este o

sistema, com a exclusão dos vales, que foi adotado pelo Código Penal

Brasileiro.158

Da forma já colocada no Capítulo 1, o poder dever de

punir do Estado – e, essencialmente no sistema brasileiro, o qual adota a

Pena Privativa de Liberdade com primazia – se contrapõe, desarmoniza e

colide com o princípio constitucional da Liberdade e do direito de livre

locomoção.

Esta colisão de princípios ocorre devido ao caráter de

relatividade deles, pois não se pode dizer que o direito à Liberdade é

absoluto. Ao contrário: o ser humano pode ter sua Liberdade cerceada em

algumas situações. Uma delas é quando este ser humano é condenado ao

                                           
157 MUAKAD, Irene Batista. Pena Privativa de Liberdade, p. 47.
158 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 44.
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cumprimento de uma Pena Privativa de Liberdade por um crime que tenha

cometido.

Assim, por violar gravemente uma garantia

constitucional – a da Liberdade -, a aplicação de uma Pena Privativa de

Liberdade deve ser revestida da máxima legitimidade, a qual se obtém pela

obediência ao princípios constitucionais do devido processo legal e seus

corolários, pela implementação e concretização da Dignidade Humana aos

detentos e pela própria adoção da Pena de Prisão pelo ordenamento

jurídico pátrio, conforme será visto a seguir.

3.2 OS PRINCÍPIOS LEGITIMADORES DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE

Conforme visto, com a evolução da humanidade, as

sanções aplicadas aos criminosos sofreram uma considerável suavização,

de forma que, atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, a Pena

Privativa de Liberdade é a principal retribuição imposta a um criminoso. Não

há dúvidas que a aplicação de uma Pena Privativa de Liberdade constitui

uma afronta ao direito humano de Liberdade de locomoção. Destarte, é

fundamental que sua aplicação seja feita de forma legitimada, o que se

obtém quando a Pena é aplicada com respeito aos princípios norteadores

do devido processo legal e com respeito a Dignidade Humana na sua

execução propriamente dita.159

São as formas legitimadoras da Pena Privativa de

Liberdade que serão vistas a seguir.

                                           
159 É importante salientar que entre os legitimadores da pena privativa de liberdade se encontra o
princípio da segurança pública, a qual, na dicção do art. 144 da CRFB/88 é “dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos” e deve ser “exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.
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3.2.1 A Legalidade e a Anterioridade da Pena Privativa de Liberdade

A primeira forma de Legitimação de uma aplicação

Penal se dá através do respeito aos princípios da legalidade e da

anterioridade. Na forma já vista, tanto a Constituição da República quanto o

CP consagraram os princípios em comento.

É o teor do art. 5º, XXXIX, CRFB/88: “Não há crime sem

lei anterior que o defina, nem Pena sem prévia cominação legal”.

No mesmo sentido se encontra o art. 1º, do CP pátrio:

“Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há Pena sem prévia

cominação legal”.

Sobre o princípio da legalidade, Fernando Capez160

expõe:

Cabe, portanto, à lei a tarefa de definir e não proibir o crime [...],
propiciando ao agente prévio e integral conhecimento das
conseqüências penais da prática delituosa e evitando, assim,
qualquer invasão arbitrária em seu direito  de liberdade.

Na dicção de Damásio de Jesus161:

Não há crime sem que, antes de sua prática, haja uma lei
descrevendo-o como fato punível. Por outro lado, a pena não
pode ser aplicada sem lei anterior que a contenha. É lícita, pois,
qualquer conduta que não se encontre definida em lei penal
incriminadora.

Assim, o princípio da legalidade em consonância com o

princípio da anterioridade implicam que não haverá a imputação de um

crime ou a aplicação de uma sanção sem lei pré existente os

estabelecendo.

                                           
160 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, p. 42.
161 JESUS, Damásio de. Direito Penal, p. 65.
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Nesse diapasão:

[...] o indivíduo só poderá ser punido criminalmente com base
numa lei anterior ao fato praticado (nullum crimen, nulla poena

sine lege praevia). Sem lei anterior criadora do tipo penal,
devidamente promulgada e publicada, o fato cometido pode ser
imoral, anti-social ou mesmo ilícito, mas não constituirá crime e
seu autor não poderá ser punido com uma sanção de natureza
criminal (grifo no original).162

Como decorrência do princípio da anterioridade,

apresenta-se o princípio da irretroatividade da norma penal mais severa.

Através deste, consagra-se que a lei penal não poderá retroagir para, de

qualquer forma, prejudicar o réu. Ou seja: descabe a aplicação de uma lei

nova mais severa numa situação ocorrida anteriormente a vigência daquela

norma.

Dessa forma, garante-se a aplicação de uma Pena

apenas quando a conduta praticada pelo infrator já era considerada crime

no momento de sua ocorrência, bem como a Pena a ser aplicada deve ser

aquela determinada por lei também no instante em que o delito ocorreu. É

conveniente salientar que, em caso do advento de lei posterior mais

benéfica ao réu, é esta nova lei que deverá ser aplicada naquele caso

concreto.

No dizer de João José Leal, sobre a anterioridade da lei

e a irretroatividade da lei Penal mais severa:

Em nosso país, a não retroatividade da norma penal mais severa
é regra consagrada no art. 5º, inciso XL, da CF: a lei penal não

retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É uma demonstração
evidente da importância atribuída a essa questão, erigida
politicamente como uma das garantias individuais. Sendo esta
regra uma decorrência do princípio da legalidade, é no art. 1º do
CP que vamos encontrar – em nível infraconstitucional – a

                                           
162 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 102.
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proibição da retroatividade da lei mais severa. Para punir o
indivíduo, é condição indispensável a anterioridade da lei.163

Ao Apenado, portanto, devem ser aplicadas somente as

Penas existentes no ordenamento jurídico, sendo vedada a aplicação de

uma Pena mais grave do aquela prevista ao crime no momento em que foi

cometido.

Defluem do princípio da legalidade certos subprincípios,

que atestam que a Pena deve estar cominada em lei anterior, escrita,

estrita e certa (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, stricta e

scripta).164

Com relação à execução da Pena propriamente dita, a

doutrina menciona o princípio da legalidade da execução penal, pelo qual a

execução da Pena não pode ficar ao arbítrio do diretor do presídio, dos

funcionários ou do carcereiro, devendo sujeitar-se à influência do juiz e do

Ministério Público, com base na lei que rege a referida execução penal.165

O respeito aos princípios da legalidade e da

anterioridade constitui um elemento legitimador da aplicação de uma Pena

Privativa de Liberdade, pois, destarte, garante-se que somente aquelas

condutas previstas como crimes serão punidas, bem como a Pena a ser

imposta já é sabida anteriormente, não sendo possível o surgimento de

uma nova Pena para tutelar um caso específico, nem a tipificação arbitrária

de uma conduta em crime apenas para Penalizar alguém especificamente.

3.2.2 O Princípio do Devido Processo Legal

O respeito ao princípio do devido processo legal é, sem

dúvida, um dos maiores legitimadores da Pena Privativa de Liberdade. O

                                           
163 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 128.
164 LEAL, João José. Direito Penal Geral,  p. 102.
165 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal,  p. 28.
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acusado tem o direito de responder a um processo que seja conduzido

dentro dos ditames legais, com total observância às garantias processuais,

com a possibilidade de produção de defesa e direito à análise pelo Estado-

juiz de todas as provas produzidas, para, só então, chegar-se a uma

condenação.

A expressão ‘devido processo legal’ já era utilizada pela

doutrina com freqüência. Contudo, foi empregada em texto constitucional

brasileiro pela primeira vez na CRFB/88, no seu art. 5º, LIV, que diz:

Ninguém será privado da Liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal.

Juntamente com seus corolários – o contraditório, a

ampla defesa, a imparcialidade do juiz, o duplo grau de jurisdição e a

obrigatoriedade de fundamentação das decisões -, constitui o sistema de

garantias processuais básicas para a busca de uma Sociedade mais justa e

democrática. Com esta garantia, assegura-se que ninguém será privado de

seus bens ou de sua Liberdade sem que tenha sido submetido a um

processo justo, com todos os rigores e observadas todas as etapas

garantidas em lei.166

Não é possível se definir o que seja o princípio do

devido processo legal sem se falar daqueles que lhe são correlatos. Isto

ocorre porque o princípio em questão:

[...] é uma cláusula aberta, indeterminada, mas não vazia de
conteúdo, dela defluindo vários princípios que a jurisprudência,
atendendo a sua origem, evolução e finalidade, vai reconhecendo
e aplicando aos casos concretos.167

                                           
166 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo et al. Teoria Geral do Processo. 18 ed. rev. e atual.  São

Paulo: Malheiros, 2002, p. 84.
167 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 16 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2004, p. 29.
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Gérson Lacerda Pistori168 explica que, na legislação

brasileira, o conceito do devido processo legal é utilizado apenas em seu

sentido processual, o que se observa das garantias dele provenientes.

Enumera, o autor em comento, as prerrogativas concedidas às partes por

este princípio:

a) direito à citação e ao conhecimento do teor da acusação;

b) direito a um julgamento rápido e público;

c) direito ao arrolamento de testemunhas e à notificação das
mesmas para comparecimento perante os tribunais;

d) direito ao procedimento contraditório;

e) direito de não ser processado, julgado ou condenado por
alegada infração às leis ex post facto;

f) direito à plena igualdade entre acusação e defesa;

g) direito contra medidas ilegais de busca e apreensão;

h) direito de não ser acusado nem condenado com base em
provas ilegalmente obtidas;

i) direito à assistência judiciária, inclusive gratuita;

j) privilégio contra a auto-incriminação.

A concretude do princípio do devido processo legal se

obtém com a implementação  de seus corolários. Dessa forma, uma Pena

aplicada após a tramitação de um processo com total obediência ao

princípio do devido processo legal se torna legitimada e apta a ser

executada.

                                           
168 PISTORI, Gérson Lacerda. Dos princípios do processo: os princípios orientadores. São

Paulo: Ltr, 2001, p. 92.
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Por outro lado, a afronta ao devido processo legal gera

a nulidade do processo e, consequentemente, da condenação que ao réu

tenha sido imposta:

Segundo a teoria das nulidades processuais, havendo desrespeito
destes princípios ou de algumas formalidades que constitua
elemento essencial do processo, anula-se-o e,
consequentemente, a Pena de Prisão que dele tiver resultado. Se
a nulidade é a sanção para a inobservância das normas
disciplinadoras do processo, com muito mais razão é de se anular
a Prisão que derivar do arbítrio, sem qualquer formalidade e sem

processo (grifo no original).169

O devido processo legal se concretiza em seus vários

subprincípios corolários, sendo que os mais relevantes serão vistos a

seguir.

3.2.2.1 Contraditório

O contraditório é a maior garantia acerca da efetividade

do princípio do devido processo legal. Pode-se afirmar, sem qualquer

dúvida, que não existe processo justo sem a realização do contraditório.

Insculpido no art. 5º, LV, da CRFB/88, garante:

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

É considerado uma das mais importantes garantias do

ordenamento processual. Constitui-se na outorga da real participação das

partes na formação do convencimento do juiz. Possibilita às partes a

oportunidade de manifestação a cada fato novo que venha a surgir no

                                           
169 CORRÊA, Plínio de Oliveira Corrêa. Legitimidade da Prisão no Direito Brasileiro. 2 ed. rev.

e atual. Porto Alegre: Sagra, 1991, p. 38.
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processo, sendo que a partir da tese desenvolvida pelo autor e da antítese

alegada pelo réu, o juiz possa deduzir a síntese170.

Esclarece Humberto Theodoro Júnior171 que o princípio

do contraditório vem a ser “a necessidade de ouvir a pessoa perante a qual

será proferida a decisão, garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de

pronunciamento durante todo o curso do processo. Não há privilégios, de

qualquer sorte”.

Complementa Carlos Eduardo Ferraz de Mattos

Barroso172:

Essa dialética processual, consistente na atuação do juiz e na
atividade contraditória das partes, é forma de concessão de
legitimação ao processo, gerando maior força de pacificação
social e justiça nas decisões. Não se pode negar que a parte
vencida terá um conformismo maior quanto mais ampla tiver sido
a sua participação no feito.

Ensina Aroldo Plínio Gonçalves173 que o contraditório

pode ser entendido como um binômio: informação + possibilidade de

manifestação.

O princípio do contraditório constitui a base legal de um

processo justo, equilibrado e legal, sem protecionismos e parcialidades.

Permite às partes a ampla manifestação no processo, de modo a fornecer

ao juiz a maior quantidade possível de informações para embasar a sua

decisão. É a garantia de participação das partes no processo, possibilitando

                                           
170 BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria geral do processo e processo de

conhecimento. Sinopses Jurídicas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 11.
171 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 18. ed. Rio de Janeiro:

Forense, 1996. v. 1, p. 27.
172 BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria geral do processo e processo de

conhecimento, p. 11.
173 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: Aide,

1992, p. 126.
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que estas respondam a qualquer manifestação que lhes seja desfavorável.

Com a efetividade do princípio do contraditório, evitam-se provas

surpreendentes, que possam prejudicar alguma das partes quando da

prolatação da sentença sem que a parte prejudicada tenha conhecimento

da mesma.

3.2.2.2 Ampla Defesa

O princípio do contraditório está intimamente

correlacionado com o princípio da ampla defesa, o qual está consagrado no

mesmo dispositivo constitucional: art. 5º, inciso LV, CRFB/88.

Afirma Nélson Nery Junior174:

O princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-
se em manifestação do princípio do estado de direito, tem íntima
ligação com o da igualdade das partes e o do direito de ação, pois
o texto constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e a
ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ação, quanto o
direito de defesa são manifestação do princípio do contraditório.

Celso Ribeiro Bastos175 esclarece o alcance deste

princípio: ”[...] a ampla defesa só estará plenamente assegurada quando

uma verdade tiver iguais possibilidades de convencimento do magistrado,

quer seja ela alegada pelo autor, quer pelo réu”.

O princípio da ampla defesa, embora intimamente

ligado ao princípio do contraditório, deve deste ser diferenciado. Por muito

tempo ambos foram confundidos na doutrina, mas atualmente é pacífico

que um engloba o outro: o contraditório está contido na ampla defesa, mas

a ampla defesa não se limita ao contraditório.

                                           
174 NERY JUNIOR, Nélson. Princípios do processo civil na constituição federal. 5. ed. São

Paulo: RT, 2000, p. 112.
175 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.

286.



83

Conforme exposto acima, a ampla defesa também se

concretiza com a proibição do emprego de provas conseguidas por meios

ilícitos (art. 5º, LVI, CRFB/88). Esta vedação refere-se, primordialmente, a

provas obtidas por meio do flagrante preparado ou por meios de escuta

telefônica ilegal, sem ordem judicial. Desta forma, tem-se que, para que

certa prova não seja admitida em juízo, deve o juiz fundamentar

devidamente seu ato, sob pena de estar violando o princípio da ampla

defesa.

O princípio da ampla defesa tem como característica

fundamental a possibilidade de utilização pelas partes de todos os meios e

recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos que

estão postos em juízo.

A defesa é um instrumento de interesse público. É uma

garantia constitucional essencial a todo e qualquer Estado que diga ser

democrático, mesmo que minimamente.

É uma conseqüência do princípio do contraditório, mas

possui características próprias. A parte tem o direito de conhecer todos os

termos do processo e tem também o direito de alegar e provar o que alega,

assim como tem o direito de não se defender. Ressalte-se que ninguém é

obrigado a se defender, mas, se o fizer, poderá fazê-lo com toda a

Liberdade.176

O princípio da ampla defesa é um dos alicerces do

devido processo legal, permitindo que a parte “fale” no processo,

apresentando sua versão dos fatos, as provas necessárias a demonstrar

sua tese e colocando à disposição do magistrado a maior quantidade

possível de informações para que este possa chegar a uma decisão justa.

                                           
176 PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,

2001, p. 125.
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3.2.2.3 Imparcialidade do Juiz

O princípio da imparcialidade do juiz encontra-se

consagrado no art. 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988, que versam sobre o juiz natural e o juiz

competente, respectivamente.

Diz o inciso XXXVII : “Não haverá juízo ou tribunal de

exceção”.

Já o teor do inciso LIII é o seguinte: “Ninguém será

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.

Destarte, a CRFB/88 impede a existência de juízos ou

tribunais de exceção, sendo que ainda garante que ninguém será

sentenciado exceto pela autoridade competente.177

Através do princípio da imparcialidade do juiz, é

assegurado às partes que o processo será conhecido e julgado pelo juiz

que esteja investido da autoridade legal conferida ao cargo. Este, deve ser

isento de qualquer espécie de pressão, sujeito apenas à lei e habilitado ao

efetivo exercício da prestação da tutela jurisdicional. 

Coloca José Manuel de Arruda Alvim Netto178 que o juiz

deve se manter na mesma distância de ambas as partes, sendo a sua

atividade subordinada exclusivamente à lei.

Saliente-se que no sistema jurídico brasileiro vige a

regra de que a jurisdição é inerte e só age quando provocada, ou seja,

quando o autor pleiteia que o estado se manifeste sobre certa demanda.179

                                           
177 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris,

2000, p. 39.
178 ARRUDA ALVIM NETTO, José Manuel de. Manual de Direito Processual Civil. 7 ed. São

Paulo: Malheiros, 2000, p. 39.
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A partir deste princípio defluem outros: do juiz natural,

do tribunal de exceção e o do promotor natural.

José Cretella Neto assim define estes institutos: O juiz

natural é aquele cujo poder lhe é conferido pela Constituição ou por lei.

Existe em contraposição aos juízes indicados pelo poder Executivo, que

não possuem base constitucional e que são próprios das ditaduras. O

Tribunal de exceção é aquele criado por ato arbitrário, para julgar

determinado caso, de acordo com critérios que beneficiam à autoridade de

quem o instituiu. Já o promotor natural existe para limitar o poder de

designação do Procurador-Geral de Justiça. Eqüivale ao princípio do juiz

natural, sendo que o cargo de promotor deve ser criado por lei específica,

com atribuição própria de promotor de justiça.180

3.2.2.4 Motivação das Decisões Judiciais

É exigência da CRFB/88, em seu art. 93, inciso IX, a

motivação explícita de todos os atos decisórios, para todos os órgãos da

jurisdição.181

Diz a Constituição da República Federativa do Brasil de

1988, no artigo acima elencado:

IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos e fundamentadas todas as decisões, sob Pena de
nulidade, podendo a lei, se  o interesse público o exigir, limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes.

                                                                                                                                   
179 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro. 22 ed. Rio de Janeiro:

Forense, 2005, p. 4.
180 CRETELLA NETO, José. Fundamentos principiológicos do processo civil. Rio de Janeiro:

Forense, 2002, p. 70.
181 BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria geral do processo e processo de

conhecimento, p. 13.
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O objetivo dessa garantia constitucional é tornar público

as razões de convencimento do juiz, com a explicação dos motivos que

levaram o magistrado a exarar tal decisão. Com tal atitude, o ato judicial

estará dotado de maior força, o que permitirá o alcance da pacificação

social, bem como, facilitará a interposição de recursos pela parte vencida.

Tal atitude do magistrado, ademais, legitima a sua

função, uma vez que os juizes não são empossados em razão do voto

popular. Assim, com a Legitimação de seus atos, mais fácil será alcançar-

se o Estado de Direito, bem como o devido processo legal.182

O juiz deve fazer seu julgamento apreciando livremente

as provas produzidas, excetuando-se a utilização de provas ilícitas. Dentro

da chamada livre convicção racional, o magistrado proferirá sua decisão,

justificando e fundamentando uma possível condenação, sempre fulcrado

nas provas produzidas.

A prova é a base da condenação do processo Penal .

Só através dela pode-se chegar a uma condenação justa. Explica Anamaria

Campos Torres de Vasconcelos183:

Se a prova nos leva a uma conclusão justa, não poderá ser
fracionada, desde que tal signifique insegurança e portanto
ausência do conteúdo de justiça. Não havendo certeza do delito,
da culpabilidade do acusado, o que só se atinge através de provas
conscientes e límpidas, não se pode falar em justiça. Se
considerarmos que o chamado direito de punir nasce do direito de
defesa social, ou melhor, para alguns é em nome da paz social
que se justifica uma punição, é imprescindível a aceitação apenas
da punição justa. Apenas o que turbou a paz social sofrerá
castigo, do contrário o dano causado à consciência social será
bem maior quando decorrente de uma injustiça, que o decorrente

                                           
182 BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria geral do processo e processo de

conhecimento, p 14.
183 VASCONCELOS, Anamaria Campos Torres de. Prova no Processo Penal: justiça como

fundamento axiológico. Belo Horizonte: Del Rey, 1992, p. 44-45.
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do próprio delito.

E continua, legitimando uma condenação e,

consequentemente, a aplicação de uma Pena :

O (processo) criminal tem na prova o elemento determinador da
sua atuação. Chegará ou não a um termo justo, segundo a prova
apresentada. Conduz não só à descoberta do crime e
conseqüente punição do autor, mas sobretudo à verdade,
impedindo uma acusação infundada, concluindo sempre por
sentenças que inspiram confiança. Assim, será atingido o fim a
que se propõe, qual seja, através da descoberta do delito e do
autor aplicar uma pena justa, sem que se fira a consciência social,
uma vez que será a colimação do seu ideal de justiça.184

Há uma exceção ao princípio da fundamentação das

decisões judiciais: as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri Popular, nas

quais os juízes populares respondem apenas sim e não aos quesitos que

lhe são perguntados, sem a necessidade de qualquer demonstração de

raciocínio lógico.

3.2.2.5 Duplo Grau de Jurisdição

Complementando os princípios corolários ao princípio

do devido processo legal, necessário se faz a análise do princípio do duplo

grau de jurisdição.

Também é conhecido, o princípio do duplo grau de

jurisdição, por princípio da recorribilidade, da pluralidade de instâncias, ou

ainda, princípio da pluralidade dos graus de jurisdição.

Por via do princípio do duplo grau de jurisdição, existe a

possibilidade da revisão das causas já julgadas pelo juiz de primeiro grau.

                                           
184 VASCONCELOS, Anamaria Campos Torres de. Prova no Processo Penal: justiça como

fundamento axiológico, p. 45.



88

Ocorrerá um segundo julgamento, por parte dos órgãos de segundo

grau.185

A existência do duplo grau de jurisdição está baseada

na possibilidade da decisão de primeiro ser errada ou injusta, necessitando

ser revisada.

Trata-se da possibilidade concedida aos vencidos de ter

uma nova oportunidade. Quando os processos são reexaminados, o serão

pelos tribunais de segundo grau, os quais são compostos por juízes mais

experientes e são constituídos de órgãos colegiados, o que oferece maior

segurança às partes. Ademais, sabendo que sua decisão poderá ser revista

pelos órgãos superiores, os juízes de primeiro grau costumam se cercar de

maiores cuidados ao proferirem suas decisões.186

Explica Júlio Fabbrini Mirabete187:

Embora não previsto expressamente pela Constituição Federal,
decorre ele do próprio sistema constitucional, que prevê a
competência dos tribunais para julgar ‘em grau de recurso’
determinadas causas. Em princípio, pois, as decisões são
passíveis de recurso para um grau mais elevado de jurisdição,
não se podendo suprimi-lo se houver fundamento jurídico que o
sustente. A regra comporta exceções, como nas hipóteses de
competência originária dos tribunais, que não se prevê
possibilidade de recurso ordinário.

Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso188 esclarece o

alcance e a aplicação do duplo grau de jurisdição:

Toda decisão ou sentença judicial está sujeita, como regra, a um

                                           
185 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo et al. Teoria geral do processo, p. 74.
186 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo et al. Teoria geral do processo,  p. 75.
187 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal, p. 53.
188 BARROSO, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos. Teoria geral do processo e processo de

conhecimento, p. 15.
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reexame por instância superior, provocado por recurso da parte
possivelmente prejudicada com o ato judicial.

Tal previsão visa prevenir o ordenamento de decisões injustas,
através da sua reanálise por juízes mais experientes, geralmente
de maneira colegiada, diminuindo-se assim a possibilidade de erro
judiciário.

Além dos motivos já apresentados para determinar a

existência do duplo grau de jurisdição, cumpre ressaltar que o fundamento

principal para a existência da fase recursal é a necessidade de controle

sofrida pelo Judiciário. Como os membros do Judiciário não são eleitos

pelas urnas, não sendo seus atos controlados pelo povo. Com a

possibilidade de revisão das decisões dos juízes de primeiro grau, é

exercido o controle interno sobre a legalidade e a justiça das decisões

judiciárias.

3.2.3 A individualização da Pena

Outro fator que legitima uma condenação ao

cumprimento de uma Pena Privativa de Liberdade é a Pena aplicada de

forma individualizada, seguindo o método legal (trifásico), com obediência

aos princípios que lhe são correlatos.

A individualização da Pena é também uma garantia

constitucional, estatuída no art. 5o, XLVI da CRFB/88. É o teor do indigitado

artigo:

Art. 5º, XLVI – a lei regulará a individualização da Pena e ...

Com a individualização da Pena, garante-se ao

condenado que não haverá Penas padronizadas, sem uma aplicação

minuciosa e baseada nas características pessoais do Apenado em

consonância com o crime pelo mesmo cometido.



90

Aduz Guilherme de Souza Nucci189, sobre a

individualização da Pena:

A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e
adequada sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos
efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e distinto
dos demais infratores, ainda que co-autores ou mesmo co-réus.
Sua finalidade e importância é a fuga da padronização da pena,
da “mecanizada” ou  “computadorizada” aplicação da sanção
penal, que prescinda da figura do juiz, como ser pensante,
adotando-a em seu lugar qualquer programa ou método que leve
à pena pré-estabelecida, segundo um modelo unificado,
empobrecido e, sem dúvida, injusto.

Na individualização da Pena, o juiz fixa a Pena,

escolhendo-a entre as possibilidades previstas na lei, aquela que seja a

mais adequada ao autor do delito e ao fato pelo mesmo praticado. Deste

modo, pode-se dizer que a imposição da Pena é a aplicação  de norma

abstrata a um caso concreto.190 Através do cálculo previsto no modelo

trifásico, o juiz aplica uma Pena ao acusado, justificando a imposição de

cada dia de condenação.

A exata aplicação da Pena está prevista no art. 68 do

CP, cujo teor é o seguinte:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art.
59 deste Código; em seguida serão consideradas as
circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de
diminuição e de aumento.

A aplicação da Pena pode ser considerada uma

atividade artesanal, na qual o juiz deverá sopesar as circunstâncias

objetivas do crime com as características pessoas do réu para se chegar a

penalização adequada e justa.

                                           
189 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena,  p. 31-32.
190 BARROS, Carmen Sílvia de Moraes. A Individualização da Pena na Execução Penal, p. 120.
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Como explica Damásio de Jesus191, a motivação

pormenorizada da Pena é uma operação complexa, que atende aos

interesses do réu, por poder saber os motivos pelos quais o juiz fixou

aquela Pena.

Com a correta e justa aplicação e individualização da

Pena, o condenado deve sentir na reprimenda a medida de sua

culpabilidade.192 A aplicação de uma Pena de modo individualizado

demonstra que o condenado mantém uma identidade, a qual não lhe é

retirada pela imposição de uma Pena.

Ainda, é de se ressaltar que a aplicação de uma Pena

Privativa de Liberdade de forma individualizada, com obediência aos

princípios que lhe são inerentes, bem como com respeito ao Apenado

quando da execução penal, torna legítimo o instituto em comento e

demonstra que a referida sanção, mesmo constituindo uma violência às

garantias individuais, representa uma atuação concreta e justa da vontade

do Estado na sua missão da punição dos crimes, correção dos Apenados e

pacificação social.

A individualização da Pena não se limita ao trabalho do

magistrado quando da sua aplicação. A fase da execução penal também

deve ser individualizada, pois as progressões, benefícios e eventuais

regressões serão obtidas não apenas com base nos critérios de quantidade

de reprimenda já cumprida, como também em razão das condições

pessoais de cada reeducando. Assim, no início do cumprimento da Pena, o

condenado é submetido ao chamado exame criminológico, o qual deve

                                           
191 JESUS, Damásio de. Direito Penal. Parte Geral,  p. 588.
192 No Brasil, conforme exposto no art. 68 do Código Penal, para a aplicação da Pena, utiliza-se o

método trifásico. Pelo mesmo, deve o juiz, após verificar as penas máximas e mínimas
cominadas ao tipo penal,  fixar a pena base a partir da análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CP; após, consideram-se na aplicação das Penas as circunstâncias agravantes e as
atenuantes; seguem-se as causas de aumento e de diminuição da Pena.
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analisar as condições pessoais do mesmo, de forma a guiar a correta

individualização da execução penal193.

A aplicação de uma sanção penal de forma

individualizada, levando em consideração as características pessoais do

réu, bem como as circunstâncias, conseqüências e motivos que levaram o

condenado a delinqüir, justificada e fundamentada pelo juiz, somada à uma

execução pessoal, também baseada na personalidade do Apenado, na

evolução de seu comportamento enquanto preso, são elementos que

garantem a Legitimação da Pena Privativa de Liberdade. Isto, porque,

demonstram que a segregação do criminoso não ocorre de forma aleatória.

Deve ser feita numa quantificação legal e justificada, buscando

efetivamente não apenas a punição do condenado pelo ato ilícito cometido,

mas a sua valorização como pessoa e a tentativa de reinseri-lo na

Sociedade sem os vícios que o levaram a delinqüir anteriormente.

Entretanto, não se pode olvidar que, no Brasil, a

individualização da Pena quando da execução penal, é algo distante da

realidade, pois a maioria dos ergástulos não possui estrutura capaz de

propiciar a almejada execução da Pena conforme determinado pela Lei de

Execuções Penais, impedindo a realização da Ressocialização do preso.

Neste sentido, esclarece José Antônio Paganella

Boschi:

A prisão-pena é, na atualidade, ainda mais difundida e também a
mais combatida. Do modo como é executada, não só em nosso
país (freqüentemente em ambientes superlotados e com infra-
estrutura deficiente), fácil concluir o quanto o princípio da
humanidade e a garantia da individualização da pena, que
propõem tratamento condigno e execução diferenciada, em nome

                                           
193 A previsão de Exame Criminológico se encontra nos arts. 34, o qual estabelece as regras do

regime fechado, bem como no art. 35, que trata das regras do regime semi-aberto. O objetivo do
exame criminológico é a classificação para individualização da execução penal.
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da diversidade, constituem algo distante da realidade, muito
embora a existência do comando legal do art. 6º da LEP, relativo à
classificação e ao programa individualizador da execução.194

A garantia da individualização da execução da Pena

passa pela necessidade de se garantir o efetivo respeito à Dignidade

Humana e todas as garantias  que lhe são inerentes.

3.2.4 O Respeito às garantias dos presos – a manutenção da

Dignidade Humana e dos direitos não atingidos pela privação da

Liberdade quando da execução da Pena

Foi exposto no capítulo anterior que o Apenado

preserva todos os direitos que não lhe foram subtraídos com a sentença

condenatória. O respeito e a garantia da concretização destes direitos, que

podem ser sintetizados como a preservação da Dignidade Humana,

representam uma das formas mais veementes da Legitimação da Pena

Privativa de Liberdade.

A Pena, conforme já exaustivamente colocado deve ser

prevista em lei, aplicada após a tramitação de um feito com respeito ao

princípio do devido processo legal, permitindo ao réu a produção de ampla

defesa e assegurando-lhe as demais garantias inerentes ao mesmo. A

Pena deve ser aplicada e executada de forma individualizada e não

mecânica e padronizada, levando em conta as condições pessoais do réu.

No entanto, tudo isto não é suficiente para se assegurar

a Legitimação da Pena Privativa de Liberdade se ela não for executada de

acordo com os ditames constitucionais. Ao Apenado deve sempre ser

assegurada a manutenção de sua dignidade, a qual se concretiza com a

segurança de sua integridade física, com a preservação de seu contato

com a família, com a atribuição de um trabalho digno e remunerado, bem

como através do respeito com o qual o Apenado deve ser tratado.

                                           
194 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de aplicação, p. 158.
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Não resta dúvidas que a Pena Privativa de Liberdade

sempre extrapola a pessoa do Apenado, sendo que atinge também sua

família – que fica privada de seu convívio e muitas vezes até de seu

sustento – e seu meio social. Neste sentido, Eugênio Raúl Zaffaroni195:

Toda intervenção do sistema penal ultrapassa a pessoa do
criminalizado de modo estrutural e inevitável. O criminalizado
pertence a um grupo que, como regra, sofre as conseqüências da
criminalização. Ninguém pode evitar essa transcendência, a não
ser mediante a supressão da pena

Contudo, na permanência da Pena Privativa de

Liberdade como retribuição estatal à prática de uma sanção, o respeito à

dignidade do preso é medida de rigor. A imposição de humilhações e

agressões físicas, bem como tortura, não estão previstas em lei. Ao

contrário, são atitudes tenazmente combatidas.

Nesse norte, esclarece Luiz Flávio Gomes196:

[...] nem a lei e muito menos a pena podem ser ofensivas à
dignidade humana, sob pena de inconstitucionalidade patente. O
juiz não pode, por exemplo, aplicar pena degradante, humilhante
ou vexatória (isso ocorreu, ad exemplum, num caso em que um
advogado foi condenado a limpar ruas de uma determinada
cidade. Limpar ruas não é uma tarefa degradante, em regra, mas
para quem tem o título de bacharel em direito pode sê-lo
concretamente, mesmo porque, como diz a Lei de Execução
Penal, toda pena deve ser fixada levando em conta a situação de
cada condenado [...].

Em consonância, a lição de Carmen Sílvia de Moraes

Barros197:

                                           
195 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das Penas perdidas: a perda da legitimidade do

sistema Penal. Trad. Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de  Janeiro:
Revan, 1991, p. 242.

196 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal: Parte Geral. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais: LFG – Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, 2006,  p. 106.

197 BARROS, Carmen Sílvia de Moraes. A Individualização da Pena na Execução Penal, p. 130.
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Embora não expressamente declarado na Lei de Execução Penal,
mas decorrência direta das garantias consagradas na
Constituição, a dignidade humana assegura os direitos essenciais
para o livre desenvolvimento do ser e determina, portanto, os
contornos de todos os demais direitos fundamentais. A dignidade
deve permanecer inalterada em qualquer situação em que a
pessoa se encontre, Assim, a execução da pena deve dar-se em
condições que assegurem o respeito à dignidade e ao livre
desenvolvimento do condenado.

A manutenção da dignidade do Apenado passa por

diversos itens. Não é apenas o respeito ao mesmo no que concerne à sua

integridade física, a qual é responsabilidade do Estado. Necessário a

existência de políticas públicas que aproximem o Apenado da Sociedade

enquanto o mesmo cumpre sua reprimenda, de forma a prepará-lo para o

retorno ao convívio social de forma saudável e integrada.

A lei garante ao Apenado o direito/dever de trabalhar.

Entretanto, é necessário qualificá-lo para o trabalho e, efetivamente,

propiciar ao Apenado o direito ao labor, pois, muitas vezes, de forma

notória, os presos passam os dias no cárcere sem que qualquer atividade

lhes tenha sido disponibilizada.

Outro aspecto relevante é a necessidade de se garantir

ao egresso o trabalho. Este, sem dúvida, sai da Prisão com o rótulo de ex-

presidiário. Novamente, a ajuda estatal é fundamental para que o mesmo

possa se sustentar e se manter afastado das searas criminosas.

As condições das prisões brasileiras são precárias.

Falta pessoal, falta segurança, não há estrutura adequada à missão pelas

mesmas proposta.

Explica José Antônio Paganella Boschi198:

                                           
198 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de aplicação, p. 160.
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As penitenciárias, efetivamente, estão superlotadas, inclusive nos
países do primeiro mundo e, em muitas delas, os condenados,
esquecidos pela sociedade, que os esconde atrás dos muros,
amontoam-se em celas coletivas, dormindo no piso, sem colchões
e agasalhos. Noutras, de segurança máxima, o risco é tal que as
autoridades só conseguem ingressar nas galerias se forem
acompanhadas pela polícia de choque. Não raro, os conflitos
interpessoais são resolvidos pelos próprios Apenados, haja vista a
insuficiência de funcionários e o perigo constante de motins, que
os fazem de reféns.

Verifica-se, pois, que a efetivação do Princípio da

Dignidade Humana é o elemento legitimador da Pena mais difícil de ser

concretizada, essencialmente no Brasil, onde o sistema prisional é tratado

com descaso e sem a preocupação que o mesmo precisa receber.

3.3 ALTERNATIVAS À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Atualmente, apesar de existir no ordenamento jurídico

uma Lei de Execuções Penais bastante humanista, há uma total descrença

em relação ao sistema punitivo como um todo, falando-se costumeiramente

na falência do sistema prisional. É célebre que, salvo iniciativas isoladas,

inexistem políticas criminais que efetivamente permitam a Ressocialização

do preso e não sua mera punição. Na maioria das vezes, os Apenados se

encontram enjaulados como animais, sem as mínimas condições de

salubridade, segurança e sociabilização. Aparentemente, as prisões se

tornaram um mal maior do que o crime em si.

Teoriza Odete Maria de Oliveira199:

[...] a Prisão, uma invenção do direito canônico para purificar o
homem e fazer o condenado expiar seu crime, marcou um
momento importante na história da justiça Penal, representou um

                                           
199 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social, p. 49.
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grande triunfo sobre a Pena de morte, passando a conservar a
vida que aquela destruía, encontrando-se hoje em acentuado
descrédito, o que motivou o recrudescimento dos estudos para o
estabelecimento de uma nova teoria da execução Penal.

Em face da situação da execução das Penas Privativas

de Liberdade e da realidade dos estabelecimentos prisionais, surgiram

diversas alternativas à Pena Privativa de Liberdade. João José Leal200

esclarece:

A prisão, núcleo central do sistema punitivo da atualidade, tem
fracassado em sua função de recuperação moral e social dos
condenados que, em sua grande maioria, reincidem em suas
infrações e retornam às prisões, num círculo vicioso que só
termina com suas mortes atrás das grades ou em seus curtos
períodos de liberdade. Diante do fracasso ressocializador da
prisão, defende-se hoje o seu uso como o último recurso punitivo,
só aplicável aos casos de extrema necessidade. Em seu lugar,
surgem as novas alternativas penais: penas pecuniárias e
restritivas de direitos, a suspensão da pena, da condenação e do
processo criminal e, ainda, o retorno a composição ou transação
penal.

As Penas restritivas de direitos são sem dúvida, a

modalidade de Penalização alternativa com maiores vantagens: permite

que o Apenado resgate sua reprimenda sem se afastar do convívio social

bem como de sua família; apresenta os menores índices de reincidência e

impede que Apenados primários, os quais tenham sido condenados pela

prática de crimes de pequeno ou médio potencial ofensivo, tenham contato

com criminosos multireincidentes e praticantes de crimes de alta

periculosidade.

Contudo, novamente apresenta-se o problema da falta

de implementação de programas governamentais que cuidem da

                                           
200 LEAL, João José. Direito Penal Geral, p. 78.
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fiscalização e cumprimento destas Penas restritivas de direitos. É a lição de

José Antônio Paganella Boschi201:

As penas restritivas de direito, assim, sem dúvida podem ser
saída ao agonizante e caótico sistema penitenciário de todo
mundo, embora se saiba que elas isoladamente não asseguram a
solução de todos os problemas, ainda mais em um país como o
nosso, [...]. Mas, para que surtam os efeitos pretendidos,
pressuposto fundamental é a criação de serviços especiais de
acompanhamento e fiscalização dos condenados, o que está
ainda longe de acontecer, haja vista o crescente desestímulo às
carreiras públicas, como conseqüência do inexorável processo
dito neoliberal de desmantelamento do Estado e de suas
instituições.

Algumas formas de Penas restritivas de direitos são

essencialmente  recomendáveis para certos crimes. É o que ocorre, por

exemplo, com as Penas de prestação pecuniária e da perda de bens e

valores para autores de delitos do colarinho branco, previdenciários,

tributários e outros que versem sobre o desvio de dinheiro público, fazendo-

se com que ocorra a devolução ao erário dos valores públicos desviados.

Existem, ainda, Penas restritivas de Liberdade que não

colocam o Apenado na Prisão: são as situações especiais que permitem

que o Apenado cumpra sua Pena em prisão domiciliar202 ou seja

beneficiário de sursis.203

                                           
201 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de aplicação, p. 366.
202 Prisão domiciliar: De acordo com o art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n.º 7.210, de

11.07.1984), permite-se o recolhimento do Apenado em regime aberto em residência particular
quando se tratar: “I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de
doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada
gestante”. É fato que há, no sistema brasileiro, muitas exceções a esta regra, especialmente em
se tratando de Apenados doentes, mesmo que em regime fechado ou semi-aberto, pois, em
regra, os presídios e penitenciárias pátrios não possuem condições de dar tratamento médico
adequado a estes presos.

203 Sursis: trata-se da suspensão condicional da Pena, prevista no art. 77 e seguintes do Código
Penal, que permite a suspensão da Pena durante certo período e impondo ao Apenado certas
condições. São os requisitos para a concessão de sursis: “Art. 77. A execução da pena privativa
de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
desde que: I – o condenado não seja reincidente em crime doloso; II – a culpabilidade, os
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Há, também, no ordenamento jurídico brasileiro,

previsão de institutos despenalizadores, como a transação penal204 e a

suspensão condicional do processo.205 Tais institutos são aplicados como

forma de não deflagração da ação penal ou de sua suspensão se já

oferecida a denúncia, respectivamente, não constituindo uma Pena a uma

condenação imposta ao infrator.

Luigi Ferrajoli propõe a redução da utilização da Pena

Privativa de Liberdade. Explica:

[...] o caminho é evidentemente apenas um: uma rápida reforma
do Código Penal substancial, com base em uma redefinição e
reclassificação dos bens fundamentais merecedores da tutela
penal, que levariam a dois resultados: antes de tudo, à
despenalização de todos os delitos hoje punidos com penas
pecuniárias ou que possam ser alvo de sanções substitutivas,
maneira pela qual seria reabilitada a natureza da pena como
extrema ratio em relação aos outros instrumentos sancionatórios;
em segundo lugar, uma drástica redução das penas de detenção
legalmente previstas, em medida similar àquelas que possam ser
diminuídas por meio dos acordos pré-judiciais e pela aplicação
pós-judicial de medidas alternativas à pena. Em concreto isto
significa a abolição da pena perpétua, a fixação do máximo da
pena de detenção legalmente prevista para qualquer crime a não
mais que 10 anos, e a transformação em penas legalmente

                                                                                                                                   
antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III – não seja indicada ou cabível a
substituição prevista no art. 44 deste Código”.

204 Transação Penal: instituto despenalizador previsto no art. 76 da Lei n.º 9.099/95, através do
qual o Ministério Público proporá a aplicação imediata de Pena restritiva de direitos ou multas,
sem deflagrar a ação Penal. A transação penal pode ser proposta a autores de infrações penais
de menor potencial ofensivo que não tenham sido condenados anteriormente pela prática de
crime, à Pena Privativa de Liberdade, por sentença condenatória; não tenha sido beneficiado
com outra transação Penal nos 5 (cinco) anos anteriores e seus antecedentes, sua conduta
social, personalidade, motivos e circunstâncias indiquem que a medida é suficiente e necessária.

205 Suspensão Condicional do Processo: é também um instituto despenalizador, trazido ao
ordenamento jurídico pela Lei n.º 9.099/95. Contudo, pode ser usado tanto para crimes de
menor potencial ofensivo quanto outros, desde que a Pena mínima cominada ao mesmo seja
igual ou inferior a 1 (um) ano. Nestes casos, de acordo com o art. 89 da Lei dos Juizados
Especiais, ao oferecer a denúncia o Ministério Público “poderá propor a suspensão do processo,
por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha
sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão
condicional da Pena (art. 77 do Código Penal).
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previstas das atuais medidas alternativas.206

Entretanto, as Penas restritivas de direitos não

coadunam com as condenações pela prática de crimes graves, que impõem

a retirada do infrator da Sociedade, por este constituir um elemento

perigoso ao convívio social. Nessas hipóteses, a Pena Privativa de

Liberdade ainda pode ser considerada a forma de penalização mais

conveniente: sem a imposição de castigos forçados, de humilhações e

degradações, retira-se o criminoso da Sociedade e o recupera para nela

retornar apto ao convívio comunitário.

Destarte, a existência de um sistema prisional que

efetivamente reintegre o criminoso ao meio social é medida urgente. E a

concretização deste sistema depende de políticas estatais e não de

produção legislativa, pois tanto a Constituição da República atual quanto as

leis Penais existentes garantem de forma inconstestável os direitos dos

Apenados, bem como nutrem as autoridades de elementos suficientes para

legitimar todos seus atos que visem a Ressocialização dos Apenados.

Explica José Antônio Paganella Boschi, sobre a

necessidade de ações estatais que dêem efetividade aos fins das leis que

regem a execução penal:

Uma coisa, então, é dizer-se que a pena de prisão está falida ou
que pode vir a ser reduzida aos casos de necessidade extrema,
ou, ainda, que pode vir a ser substituída por alternativas mais
humanas, como propõem os minimalistas e os abolicionistas,
respectivamente; outra é denunciar-se a omissão das autoridades
na garantia dos direitos dos presos e no aporte de recursos
compatíveis com as necessidades das penitenciárias, que, desse
modo, não conseguem, por melhor que seja a vontade de seus
poucos funcionários, despertar nos condenados o desejo íntimo

                                           
206 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo Penal. 2ª ed. rev.e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 693.
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de mudança e de reintegração ao mundo livre.207

Jesús-María Silva Sánchez, ao pregar a utilização

mínima da Pena Privativa de Liberdade, coloca a necessidade da atenção e

o máximo rigor quando da aplicação de uma Pena desta magnitude.

Diz o autor espanhol:

Considerando improvável (talvez impossível) um movimento de
despenalização, propõe-se que as sanções penais que se
imponham ali onde têm se flexibilizado as garantias não sejam
penas de prisão. Isso tem duas conseqüências. Por um lado,
naturalmente, admitir as penas não privativas de liberdade, como
mal menor dadas as circunstâncias, para as infrações nas quais
têm se flexibilizado os pressupostos de atribuição de
responsabilidade. Mas, sobretudo, exigir que ali onde se impõem
penas de prisão, e especialmente penas de prisão de larga
duração, se mantenha todo o rigor dos pressupostos clássicos de
imputação de responsabilidade.208

É neste aspecto que se torna imperioso o total respeito

aos aspectos que legitimam a Pena Privativa de Liberdade, garantindo-se

ao réu um processo instruído com base do princípio do devido processo

legal e seus derivados, bem como uma execução penal justa, dignificante,

humana e ressocializadora, de forma a não apenas punir o infrator, mas

permitir que este volte ao meio social de forma regenerado e sem voltar a

delinqüir.

                                           
207 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de aplicação, p. 161-162.
208 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A Expansão do Direito Penal: Aspectos da política criminal nas

sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha. Série as ciências criminais no
século XXI. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 143.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização da presente pesquisa, observa-se

que de forma concorrente com a evolução e reconhecimento dos direitos

humanos e Direitos Fundamentais na história da humanidade, as Penas,

enquanto retribuições aos autores de condutas tidas como criminosas,

também foram se modificando.

Nos primórdios, as Penas beiravam a barbárie, pois

eram praticados atos de crueldade sem limites, atrocidades e mutilações.

Pouco a pouco, estas Penas foram sendo abrandadas, até que, com o

Iluminismo, reconheceu-se a necessidade de dotá-las com o caráter da

utilidade. Nesse diapasão, o surgimento das Penas Privativas de Liberdade

representou um grande avanço, pois as sanções penais deixaram o corpo

do Apenado, para se situarem em sua Liberdade de locomoção.

Simultaneamente à suavização que as Penas  sofrerem,

os Direitos Fundamentais também foram reconhecidos: as liberdades

individuais, os direitos sociais e os direitos de fraternidade. Dessa forma, o

princípio da Dignidade Humana passou a ter um maior destaque e a

merecer especial atenção pela Sociedade. Por Dignidade Humana entende-

se um conjunto de garantias que todos os seres humanos são destinatários,

tais como saúde, educação, respeito à sua integridade física e o direito de

livre locomoção.

É nesse aspecto da garantia da Dignidade Humana – a

Liberdade do indivíduo – que esbarra e colide frontalmente a imposição

pelo Estado de uma Pena Privativa de Liberdade a alguém. Como o próprio

nome da sanção indica, tal Pena cerceia a Liberdade do indivíduo,

impedindo-o de ir e vir livremente.
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Entretanto, não se pode olvidar que o Estado tem mais

do que o poder – tem o dever de punir aqueles que cometem crimes e, via

de conseqüência, colocam em risco a paz social. É uma das atividades

prioritárias do Estado a manutenção da tranqüilidade e da ordem públicas.

Assim, em prol do coletivo, pune-se o individual.

É para harmonizar o princípio da liberdade com a

obrigação Estatal de punir os criminosos mais perigosos com uma Pena

Privativa de Liberdade que se torna necessária a legitimação desta última.

Na pesquisa efetuada, constatou-se que há diversas

formas de Legitimação desta atividade estatal. A primeira delas é com o

respeito aos princípios da legalidade e da anterioridade da Pena, bem como

do crime. São os princípios básicos do Direito Penal e correspondem a uma

garantia aos cidadãos de só serem punidos por crimes previstos em lei

vigente em data anterior às suas práticas, bem como de só receberem

aquelas Penas igualmente já previstas no ordenamento jurídico. Tais

princípios impedem as inovações que possam ser feitas para prejudicar

alguém especificamente, especialmente no que se refere à crimes políticos.

Outro aspecto necessário para a Legitimação da Pena

Privativa de Liberdade é que ela seja aplicada através de uma condenação

dentro de um processo que respeite o princípio do devido processo legal e

todos seus corolários, destacando-se a ampla defesa, o contraditório, a

legalidade das provas e a imparcialidade do juiz, além o duplo grau de

jurisdição. A obediência ao princípio do devido processo legal é garantia do

acusado de ter um julgamento justo, com o direito de produção de provas,

da obtenção de uma sentença prolatada por um juiz imparcial, bem como

de ter sua sentença, se assim desejar, revista por julgadores mais

experientes. Cabe, portanto, ao magistrado zelar para a concretização do

mencionado princípio, não acatando acusações e provas infundadas, bem

como garantindo a ampla defesa ao réu.
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Uma vez condenado o réu, a aplicação de sua Pena

deve, de acordo com o preceito  constitucional, ser devidamente

individualizada, com respeito às suas características pessoais, suas

condições e conduta. A individualização se estende à execução da Pena, a

qual não pode ser mecânica e massificada. Não se pode esquecer que o

preso conserva todos os seus direitos que não foram atingidos pela

condenação. Assim, no decorrer do cumprimento da Pena, os responsáveis

por ela devem atentar para as características pessoais do preso, suas

necessidades e peculiaridades, de modo a permitir que a Pena seja

cumprida de forma humanitária e digna.

Este último, pois, é o ponto central que deve nortear

todo o cumprimento da Pena e que garante a Legitimação de sua

aplicação: a manutenção da dignidade do Apenado enquanto ser humano.

A Pena Privativa de Liberdade, atualmente, não permite qualquer espécie

de atrocidade física nem emocional ao preso. O trabalho é direito e dever

do Apenado.  A execução penal não pode se limitar a punir o Apenado pelo

delito cometido. Deve ter como desiderato maior a sua Ressocialização,

mais cedo ou mais tarde, o preso será devolvido ao convívio social.

Portanto, torna-se imperioso possibilitar que este Apenado possa conviver

socialmente, sem voltar a delinqüir e isto só se obtém com a concretização

da Dignidade Humana dentro dos estabelecimentos prisionais pátrios.

Contudo, a Pena Privativa de Liberdade, mesmo que

legitimada, conforme constatado ao longo do presente trabalho, deve ser

reservada para situações específicas e graves. Para crimes mais leves e

com que causem menor abalo social, as Penas alternativas, que não

afastam o Apenado do convívio social, se caracterizam como as melhores

opções, bem como os institutos despenalizadores da suspensão

condicional do processo e da transação penal.
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Enfim, a necessidade estatal de pacificar a Sociedade

na forma de punição aos autores de crimes deve ser feita com

comedimento. A Pena Privativa de Liberdade, aparentemente, ainda é um

mal necessário. Entretanto, não pode ser aplicada aleatoriamente e sem

cuidado por parte do julgador. Sua aplicação deve ser feita com

responsabilidade e cuidado, tanto na condenação quanto na execução,

exatamente para que esta cumpra seus objetivos e não constitua uma

afronta ao Direito Fundamental da Dignidade Humana, conquistado tão

bravamente ao longo da história humana.

O tema tratado comporta aprofundamento e novos

estudos, especialmente no que se refere às alternativas à Pena Privativa de

Liberdade. Desta forma, espera-se que este trabalho seja ponto de partida

para outras pesquisas sobre o assunto, que envolve a tutela, o respeito, a

implementação e a concretização de tantas e tão diversos garantias

humanas.
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