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RESUMO  

 

 Este trabalho constitui-se em uma reflexão sobre a relação entre o 

desrespeito à dignidade da pessoa humana no cárcere brasileiro e sua falência. 

Essa abordagem, sob o prisma da dimensão material dos Direitos Fundamentais, 

reclamou a análise da evolução histórica desses, bem como da pena e da prisão, 

roteiro obrigatório para a compreensão da questão carcerária brasileira. 

 A grandiosidade da crise e sua relação com o desrespeito aos direitos 

fundamentais dos encarcerados no Brasil, resta demonstrada de forma irretorquível, 

constituindo obstáculo às tentativas ressocializadoras e exacerbando o índice de 

reincidência. 

 Nesse trabalho não são apontadas soluções, mas um caminho inicial a ser 

trilhado para que possam ser alcançadas: o resgate da dignidade do encarcerado 

brasileiro pela observância de seus direitos fundamentais em respeito à sua 

condição de ser humano. 

 

 

 

PALAVRAS- CHAVE 

SISTEMA CARCERÁRIO – DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIGNIDADE 

  

   

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 This work consists of a reflection about the relationship between the 

disrespect to human dignity and the moral bankruptcy of the Brazilian prison system. 

This approach, thats looked at through the prism of basic human rights is an attempt 

to reclaim them  from the usual historic analysis of these ideas. Also it takes into 

account the prisons and sentencing  and as such this paper is essential  reading for 

those who want a thorough understanding of the prison service here. 

             With the enormity of this crisis and its relationship to the disrespect of the 

fundamental rights of those incarcerated in Brazil , I will demonstrate in a form 

unequivocal that this disrespect constitutes the biggest obstacle in the attempts to 

their resocialization  and actually exacerbates the incidences of recidivism.         

                     This paper is not about a ultimate solution, but is more about showing a 

way for what can be achieved initially, and also to reinstate some dignity in the life of 

the prisoner by observing his basic human rights and by not forgetting that they are 

dealing with human beings. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No século XIV, Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, retratou o inferno, 

dividindo-o em nove círculos, onde o último era destinado àqueles que cometeram o 

mais grave dentre todos os pecados, a traição, condenados ao gelo eterno que 

prendia seus corpos e tendo suas cabeças constante e eternamente devoradas pelo 

anfitrião, Lúcifer, o traidor de Deus. Na sua entrada a mensagem “Deixai toda 

esperança, vós que entrais”. 

 O poeta toscano contribuiu, inconscientemente, para a definição do 

“dantesco” sistema carcerário brasileiro, onde somente há desesperança, um 

verdadeiro inferno, onde a indignidade é o gelo que imobiliza seres humanos 

disputados por demônios vorazes: a fome, a dor, a sede, o esquecimento... 

 Esse trabalho é a resposta a uma intrigante questão de um garoto nascido 

na periferia da cidade de Campinas/SP, que não entendia porque alguns vizinhos, 

os garotos maiores, após alguns meses de ausência, reapareciam magros, com a 

pele amarelada e uma expressão de revolta. 

 No início dos anos 90, aquele garoto, agora advogado, entrou pela primeira 

vez em um presídio, reencontrou o abatimento, as peles manchadas, rostos 

desnutridos, algumas lágrimas e muita revolta, faces diferentes de uma história, a 

história dos que, no dizer do poeta “experimentaram o saibro amargo da prisão”: os 

encarcerados brasileiros. 

 Uma história até então conhecida por poucos, os familiares, advogados e 

religiosos voluntários; convenientemente ignorada por significativa parcela da 

sociedade brasileira, uma opção que se tornou inviável recentemente, quando esse 

bando de “enterrados vivos” passou a constituir um grupo numeroso de mais de 

meio milhão de pessoas atualmente. 

 A figura do “enterrado vivo” é, simbolicamente, muito apropriada, enquanto 

a decomposição do cadáver exala um odor neutralizável por “sete palmos de terra”, 



a decomposição da dignidade do encarcerado no sistema carcerário brasileiro, exala 

um odor igualmente insuportável que não mais é contido pelas muralhas dos 

estabelecimentos prisionais. 

 Esse trabalho não tratará de casos específicos de agressão à dignidade dos 

encarcerados, muito embora sejam numerosos, tampouco fará referências a 

dispositivos legais previstos no ordenamento pátrio, como a lei de execução penal 

brasileira ou em tratados alienígenas como as regras mínimas para o tratamento de 

prisioneiros da ONU, pelo simples fato de atualmente, em sua quase totalidade, não 

passarem de utopia.  

 O seu objetivo é estabelecer a relação entre o desrespeito à dignidade do 

encarcerado e a falência do sistema carcerário brasileiro, tido como uma 

“universidade do crime”. 

 O primeiro capítulo trata dos Direitos Fundamentais, seus precedentes 

históricos, sua importância, analisando suas várias dimensões, terminologia adotada 

por não inspirar a equivocada idéia de sucessão cronológica que a terminologia 

geração sugere. 

 O capítulo dois aborda a “Dignidade da Pessoa Humana”, seu histórico, 

conceito e a possibilidade de sua relativização, sobretudo na hipótese da perda da 

liberdade. 

 O capítulo três analisa a “pena”, seu surgimento, desenvolvimento dentro 

das fases da vingança penal e funções segundo as várias teorias existentes, o 

capítulo seguinte aborda a prisão, seu surgimento enquanto “grande invenção 

social”, evolução e sistemas penitenciários. 

 O capítulo cinco trata da crise do sistema carcerário brasileiro com especial 

destaque às violações dos direitos fundamentais dos encarcerados, tomando como 

base, entre outros, dados coletados pela Comissão Parlamentar de Inquérito do 

sistema carcerário brasileiro da Câmara de Deputados Federal. 

 O capítulo seis é dedicado exclusivamente à discussão da ressocialização 

do encarcerado, analisando sua relação com o trabalho, as dificuldades e 

pressupostos para que se efetive. 



 O capítulo sete analisa a relação entre o desrespeito à dignidade do 

encarcerado e a falência do sistema carcerário brasileiro, cotejando os elementos já 

abordados nos capítulos anteriores. 

 Esse capítulo encerra o objetivo do presente trabalho que é encontrar uma 

resposta plausível para o fato de o índice de reincidência, coeficiente da ineficácia 

da prisão enquanto resposta penológica, ser praticamente o mesmo em todas as 

regiões do país, igualando o Sul e Sudeste com sua pujança econômica ao Norte e 

Nordeste. 
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1.  DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

1.1. Relevância da análise histórica 

 A aventura do homem na terra é extremamente recente, considerada a 

idade do planeta em 4,6 bilhões de anos1, o surgimento do australopithecus, o mais 

antigo hominídeo conhecido, deu-se tão somente entre um milhão a 600.000 AC2. 

 Esses dados sinalizam para a necessidade de considerações históricas 

aprofundadas para uma tentativa séria de compreensão do homem no contexto 

atual. 

 Portanto, ao enfrentamento do tema no presente trabalho, a dignidade do 

preso no sistema carcerário brasileiro, torna-se imprescindível uma reflexão histórica 

sobre os homens e os direitos fundamentais. 

 Em primeiro, a abordagem histórica dos direitos fundamentais pauta-se por 

uma inegável e sempre presente existência de diferenças entre os homens, 

estabelecidas desde tempos imemoriais e perceptíveis enquanto traço cultural, 

conforme verificado recentemente em povos isolados. 

Como observou um antropólogo, nos povos que vivem à margem do 
que se convencionou classificar como civilização, não existe palavra 
que exprima o conceito de ser humano: os integrantes do grupo são 
chamados “homens”, mas os estranhos ao grupo são designados 
por outra denominação, a significar que se trata de indivíduos de 
uma espécie animal diferente.3 

 A prática da escravatura assenta raízes nesse raciocínio, posto que nada 

mais representou que a negação da condição de humano a determinados grupos de 

homens, ou ainda, a sua adjetivação como “bárbaros” ou “infiéis”, por exemplo. 

 Partiu dos filósofos gregos o inicial questionamento dessa postura, cabendo 

a eles, com justiça, dentre tantas outras contribuições, o crédito pela gênese da 

discussão dos direitos fundamentais. 

                                                 
1 Calculada por métodos radiocronológicos in Grande Enciclopédia Larousse Cultural, p. 5654. 
2  Grande Enciclopédia Larousse Cultural, p. 3015. 
3 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 6ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p.12. 
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 Utilizando uma vez mais o exemplo da escravatura, fruto que é da 

desconsideração da existência de igualdade entre os homens, agora, porém, como 

afirmação bastante do exercício de outra marcante característica da vida em 

sociedade: a busca pelo poder e sua manutenção. 

 Não é por outro motivo que a afirmação histórica dos direitos fundamentais 

foi, desde sempre, erigida à base do desafio e enfrentamento ao poder constituído. 

A eclosão da consciência histórica dos direitos humanos só se deu 
após longo trabalho preparatório, centrado em torno da limitação do 
poder político. O reconhecimento de que as instituições de governo 
devem ser utilizadas para o serviço dos governados e não para o 
benefício pessoal dos governantes foi um primeiro passo decisivo na 
admissão da existência de direitos que, inerentes à própria condição 
humana, devem ser reconhecidos a todos e não podem ser havidos 
como mera concessão dos que exercem o poder.4 

 A análise dos precedentes históricos a seguir, demonstra de forma estreme 

de dúvidas essa circunstância. 

 

1.2 – Precedentes históricos 

1.2.1. A Magna Carta - Inglaterra  

 

 O primeiro e relevante grande desafio ao poder constituído e que serve 

como primeira referência na busca, ainda distante, da afirmação dos direitos 

fundamentais é a Magna Carta. 

 Seu título original, Magna Carta Libertatum seu Concordiam inter regem 

Johannem et Barones pro concessione libertatum ecclesiae et regni Angliae5, 

redigido em latim bárbaro, demonstra que sua importância histórica não reside na 

defesa da igualdade entre os homens. 

 A Inglaterra era dividida em três classes sociais bem distintas: nobreza, 

clero e povo, em que o último sustentava os privilégios dos dois primeiros, que, por 

                                                 
4 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 6ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 41. 
5 Carta Magna das Liberdades ou Concórdia entre o rei João e os Barões para a outorga das 
liberdades da igreja e do reino inglês. 
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sua vez, nutriam profundo descontentamento com seu rei João, adjetivado “sem 

terra”. 

 

Na Inglaterra, a supremacia do rei sobre os barões feudais, 
reforçada durante todo o século XII, enfraqueceu-se no início do 
reinado de João Sem-Terra, a partir da abertura com um rival pelo 
trono e o ataque vitorioso das forças do rei francês, Filipe Augusto, 
contra o ducado da Normandia, pertencente ao monarca inglês por 
herança dinástica (a família Plantagenet). Tais eventos levaram o rei 
da Inglaterra a aumentar as exações fiscais contra os barões, para o 
financiamento de suas campanhas bélicas. Diante dessa pressão 
tributária, a nobreza passou a exigir periodicamente, como condição 
para o pagamento de impostos, o reconhecimento formal de seus 
direitos6 

 

 Os barões estavam hierarquicamente logo abaixo da Coroa, que, ao elevar 

considerável e desproporcionalmente os tributos devidos os levou à rebelião que, 

em 17 de Março de 1215, após o sítio a Londres, forçou o rei à assinatura da “lei 

escrita” que limitava seus poderes. 

 Essa limitação de poderes fica evidente no artigo 39 da Magna Carta: 

Nenhum homem livre será detido ou preso, nem privado de seus 
bens, banido ou exilado ou, de algum modo, prejudicado, nem 
agiremos ou mandaremos agir contra ele, senão mediante um juízo 
legal de seus pares ou segundo a lei da terra.7 

 A importância da Carta Magna resta assentada no fato de ser considerada a 

gênese da discussão que ressurgiria séculos mais tarde com relação ao 

reconhecimento dos Direitos Fundamentais de Primeira Dimensão, enquanto 

limitação ao poder estatal. 

 

1.2.2 - “Bill of Rights” e “Habeas Corpus Act”  

 Na linha da evolução histórica dos direitos fundamentais, os ingleses 

prestaram duas novas relevantes contribuições, a primeira, quatro séculos depois da 

                                                 
6 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos , 6ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 73. 
7 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos , 6ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 85. 
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Magna Carta, em 1679, em que Carlos II reinava na ilha, muito embora não fosse, a 

exemplo de João “sem terra”, um guerreiro, ressentia-se das limitações impostas ao 

seu poder monárquico. 

 Ressentimento que só fez aumentar depois de sua aproximação com Luís 

XIV da França, o “Rei Sol”, ardoroso defensor da origem divina do poder real.8  

 Essa aproximação não trouxe ao monarca inglês nenhum benefício, ao 

contrário, além da frustração por não deter tanto poder quanto o soberano francês, 

provocou o descontentamento e desconfiança de seus súditos, afinal, Inglaterra e 

França eram inimigos históricos. 

 A reação dos ingleses veio através do Habeas Corpus Act: 

A reclamação ou requerimento escrito de algum indivíduo ou a favor 
de algum indivíduo detido ou acusado da prática de um crime 
(exceto tratando-se de traição ou felonia, assim declarada no 
mandato respectivo, ou de cumplicidade ou de suspeita de 
cumplicidade, no passado, em qualquer traição ou felonia, também 
declarada no mandato, e salvo o caso de formação de culpa ou 
incriminação em processo legal), o lorde-chanceler ou, em tempo de 
férias, algum juiz dos tribunais superiores, depois de terem visto 
cópia do mandato ou o certificado de que a cópia foi recusada, 
concederão providência de habeas corpus (exceto se o próprio 
indivíduo tiver negligenciado, por dois períodos, em pedir a sua 
libertação) em benefício do preso, a qual será imediatamente 
executória perante o mesmo lorde – chanceler ou o juiz; e, se, 
afiançável, o indivíduo será solto, durante a execução da 
providência, comprometendo-se a comparecer e a responder a 
acusação no tribunal competente.9  

 Tal instrumento desempenhou uma dupla função, a imposição ao rei Carlos 

II de uma barreira à eventual tentativa de imitar Luís XIV no que diz respeito ao 

restabelecimento de um poder despótico, e a constituição de mais um instrumento 

de garantia à liberdade. 

 Uma década depois, em 1689, novo fato historicamente relevante, os 

poderes de legislar e criar tributos, deixaram de constituir prerrogativas do monarca 

e foram  transferidos ao Parlamento, órgão político independente. 

 Tal fato se deu através da aceitação pelo Príncipe de Orange da 

“Declaração de Direitos”- Bill of Rights - que, apesar de não constituir-se em uma 
                                                 
8 “ l’État c’est moi “ (O Estado sou eu) 
9  CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 45. 
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declaração de direitos humanos, apresentava duas funções de relevante 

importância, de um lado limitava o poder do Estado e de outro instituía sua forma de 

organização, fixando como sua função precípua a proteção de direitos fundamentais 

dos súditos. 

 Assim, os ingleses, mesmo que inconscientemente, prestaram inestimável 

contribuição à constituição dos Direitos Fundamentais, fornecendo as bases, o 

alicerce, desse edifício em contínua construção, cuja primeira parte visível deve-se à 

declaração do “bom povo da Virgínia”. 

 

1.2.3 A primeira declaração de direitos - América   

 A “Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia”, de 16 de Junho de 

1776, foi a primeira declaração de direitos do homem, curiosamente, apesar de 

poder ser considerada um legado das conquistas do povo inglês, acabou 

desempenhando papel de precursora da declaração de independência dos Estados 

Unidos da América do Norte, até então a mais rica colônia inglesa.  

 Conforme já abordado, a Carta de João Sem Terra, o Habeas Corpus Act 

ou o Bill of Rights, devem ser considerados acordos ou imposições políticas 

limitadoras aos poderes do Estado absolutista. 

 Já na “Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia”, não se visualiza 

apenas uma limitação ao poder do Estado, verifica-se a previsão expressa de que o 

indivíduo é titular da liberdade e da igualdade, sendo imperioso anotar que em seu 

parágrafo XIV, a Declaração antecipou os acontecimentos de 4 de Julho de 1776, 

data da declaração da independência dos Estados Unidos da América. 

 Essa declaração deve ser considerada precursora da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão que, sob vários aspectos mais abrangente. 

  

1.3. Surgimento: A Declaração dos Direitos do Homem  e do Cidadão de 1789 - 

França 
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 Fruto da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, segundo Bobbio, constituiu-se em um divisor de águas na história da 

humanidade, “os testemunhos da época e os historiadores estão de acordo em 

considerar que esse ato representou um daqueles momentos decisivos, pelo menos 

simbolicamente, que assinalam o fim de uma época e o início de outra, e, portanto, 

indicam uma virada na história do gênero humano.” 10 

 Embora tenha sido escrita com a colaboração de Jefferson, que atuara 

como co-autor da Declaração do Bom Povo da Virgínia, a Declaração Francesa 

produziu efeitos muito diversos daqueles produzidos pela Declaração Americana.  

 Convém anotar que nos Estados Unidos, a preocupação era efetivamente 

estabelecer o próprio regime político, rompendo o cordão que ligava o novo mundo, 

umbilicalmente, à coroa inglesa.  

As declarações americanas influenciaram, sem dúvida, o curso dos 
acontecimentos franceses, pois eram conhecidas dos 
revolucionários que muito as apreciavam. Na verdade – como era de 
se esperar – as declarações americanas aproximam-se do modelo 
inglês, preocupando-se menos com o Homem e seus direitos do que 
com os direitos tradicionais do cidadão inglês – julgamento pelo júri, 
participação política na assembléia, consentimento na tributação. 
Nisso, aliás, tem o mérito de armar o indivíduo com instrumentos de 
garantia de seus direitos, o que não ocorre na declaração 
francesa.11 

 Some-se a esse quadro o fato de os revolucionários franceses desejarem o 

alcance da liberdade, impossível no contexto das divisões estamentais da sociedade 

européia, situação inexistente no novo mundo. 

 As motivações das declarações eram substancialmente diferentes, afinal, 

nas colônias inglesas, a oposição, através de sua declaração de direitos e, logo em 

seguida, de sua declaração de independência, à coroa inglesa deveu-se à 

ingerência política e seu feroz apetite tributário.  

 Em Paris, o povo francês revoltou-se contra uma realidade de abastança e 

arbitrariedades da nobreza e do clero, à custa do sofrimento do povo francês. 

                                                 
10 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 79. 
11 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 20. 
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 Não por outro motivo que a imagem retratando a queda da Bastilha e seu 

histórico de perseguições políticas, prisões e execuções arbitrárias tornou-se a 

gravura representativa da Revolução Francesa. 

 Há, portanto, um sentido divergente no que tange ao tipo de liberdade 

perseguida nas Declarações americana e francesa. Naquela, a liberdade perseguida 

era, em primeiro lugar, para o Estado que nasceria dentro de poucos dias, 

alcançando o cidadão por via reflexa. 

 Na Declaração Francesa a liberdade perseguida era substancialmente 

diferente, vez que devia se dar em favor do cidadão, protegendo-o do Estado. 

 A diferença apontada restou evidenciada pelo fato de que na Declaração do 

Bom Povo da Virgínia, o único artigo suprimido do texto original de George Mason 

era o que referia-se criticamente ao escravagismo, cujo preço histórico seria 

posteriormente cobrado em sangue na guerra de secessão. Note-se que essa 

postura repetiu uma curiosa contradição de pensamento, já observada na Grécia. 

Uma incongruência se destaca no pensamento de Aristóteles: para 
ele, os gregos deviam ser livres, mas os bárbaros mereciam ser 
escravizados, entre outras coisas, para prestar serviços e assim 
oferecer conforto para a vida dos cidadãos livres. Um contra-senso 
imperdoável. É claro que devemos lembrar que Aristóteles falava 
num tempo em que as cidades estavam sendo constantemente 
ameaçadas por outras cidades. Portanto, para ele, ser livre era estar 
recolhido à sua própria cidade, sem se deixar dominar e sem querer 
dominar outras cidades. Ser livre era estar pronto para a defesa de 
suas posses e espaço. Na Antiguidade de Aristóteles, a liberdade 
não era um fim em si mesmo.12 

 Evidente que as observações supra justificam a maior abrangência e 

repercussão da Declaração Francesa e seus postulados igualdade, liberdade e 

fraternidade, “esta (Declaração Francesa), contudo, teve por si o esplendor das 

fórmulas e da língua, a generosidade de seu universalismo. Por isso foi preferida e 

copiada, ainda que frequentemente seus direitos ficassem letra morta.” 13 

  Assim, muito embora tenha sido posterior, a Revolução Francesa 

representou, no que concerne aos Direitos Fundamentais o primeiro grande marco 

histórico, deixando como legado os Direitos Fundamentais de Primeira Dimensão. 
                                                 
12 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos . São Paulo: Saraiva, 2010, p. 119. 
13 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 20. 
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1.4.  Direitos Fundamentais de Primeira Dimensão 

 A Declaração francesa trouxe como questão nuclear a ideia da liberdade, 

tanto como atributo do indivíduo quanto resultado da desconcentração do poder, a 

extensa previsão de direitos civis e políticos em seu texto não deixou margem a 

dúvidas nesse sentido. 

 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de Agosto de 

1789, negou veementemente a sociedade estamental européia da época, criando 

mecanismos aptos a impedir a concentração de poderes e arbítrio do clero ou da 

nobreza. 

 Tais mecanismos, foram em breve espaço de tempo, consolidados no texto 

constitucional, conferindo aos indivíduos a titularidade de direitos oponíveis ao 

Estado, impondo-lhe uma atitude negativa, um não interferir nas relações 

interpessoais do governado. 

 Antonio Claudio da Costa Machado em suas aulas sobre o tema, nesse 

curso de mestrado, resume de maneira muito feliz o assunto, representando no 

quadro a figura do homem, cercado por todos os lados por setas, vetores que o 

pressionam, os direitos fundamentais são por fim representados por um círculo em 

volta desse homem, um círculo de proteção, que impede que as setas (poder 

estatal) invadam seu universo pessoal. 

 O círculo de Costa Machado constitui a representação gráfica dos direitos 

fundamentais de primeira dimensão: as liberdades públicas. 

 Nesse sentido preleciona Alexandre de Moraes, para quem “os direitos 

fundamentais de primeira geração são os direitos e garantias individuais e políticos 

clássicos (liberdades públicas).” 14 

 A Declaração Francesa projetou reflexos em toda sociedade, o Direito Penal 

não deixou de senti-los, como por exemplo, na Teoria Naturalista ou causal da 

                                                 
14 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2005, p. 26. 
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conduta, que se notabilizou pela desconsideração da vontade do agente na prática 

do crime. 

 No Estado formal e positivista nascido naquele momento histórico, que 

procurava refúgio na letra da lei, não eram admitidos questionamentos, a lei devia 

ser cumprida, não interpretada ou questionada, “a sociedade, traumatizada pelos 

abusos durante o período anterior, do Absolutismo Monárquico, que vigorou até o 

final do século XVIII, instalou o Estado Formal de Direito, no qual todos estavam 

submetidos não mais ao império de uma pessoa, mas ao império da lei.” 15 

 Apesar de preferir a lei ao monarca, a teoria naturalista ou causal foi, em um 

momento posterior, preterida em favor da teoria finalista da ação, quando o 

fantasma do Estado intervencionista já havia sido exorcizado. 

 A quase miríade de direitos civis decorrentes da Declaração de 1789, dentre 

os quais a inviolabilidade da intimidade e privacidade acabaram por provocar uma 

situação não prevista pelos revolucionários: a necessidade de um Estado que se 

fizesse presente. 

Há hipótese, em posição minoritária, que dentro dos direitos 
fundamentais de primeira geração, além de o Estado abster-se de 
agir, também o Estado deve agir positivamente para preservá-lo. 
Como exemplo, podemos citar o fato de o Estado ser responsável 
pelos direitos da personalidade das pessoas e estar obrigado, 
constitucionalmente, a protegê-lo diante de terceiros, não deixando 
que os particulares violem esses direitos individuais, dentre eles a 
privacidade/intimidade.16 

 Assim, um dos principais dogmas dos direitos fundamentais de primeira 

dimensão foi forçosamente relativizado pela necessidade de o Estado se fazer 

presente, sobretudo, como regulador da relação entre os indivíduos em sociedade. 

Em contraposição aos direitos fundamentais de primeira geração – 
chamados de direitos negativos, os direitos fundamentais de 
segunda geração costumam ser denominados direitos positivos, 
pois reclamam não a abstenção, mas a presença do Estado em 
ações voltadas à minoração dos problemas sociais.17 

 

                                                 
15 CAPEZ, Fernando.Curso de Direito Penal–parte geral.  13ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.117. 
16 PALAZZOLO, Massimo. Persecução Penal e Dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007, p. 43. 
17 PALAZZOLO, Massimo. Persecução Penal e Dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007, p. 44. 
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 Surgiu então uma nova dimensão de direitos fundamentais. 

1.5 Os Direitos Fundamentais de Segunda Dimensão 

  

 Na França pós-declaração a situação era caótica.  

As multidões, até então submetidas a impostos e restrições que as 
mantinham em estado de pobreza, aproveitaram o decreto que 
disponibilizava os bens da Igreja e saquearam mosteiros e igrejas 
por toda a França. O país, apesar da revolução, continuava dividido. 
A realeza, ainda não totalmente sufocada, contava com algumas 
tropas leais. A aristocracia, por seu lado, desgostosa com a 
crescente perda de vantagens, inclinava-se na direção da 
monarquia. E o clero, sem força, prendia-se à tradição de obedecer 
ao rei.18 

 O Terceiro Estado, artífice e protagonista da Revolução dividiu-se, 

mergulhando a França em um banho de sangue que somente encontraria termo em 

1795 com a nomeação do general Napoleão Bonaparte como chefe de um novo 

governo burguês.  

 A nomeação de Napoleão atesta, de forma indiscutível, a 

imprescindibilidade de um Estado apto a contrapor-se à fragmentação da sociedade 

na luta pelo poder, entretanto, nesse momento, tal raciocínio não se aplicava à 

economia que já se desenvolvia a uma espantosa velocidade. 

Este desenvolvimento foi motivado pelas ideias do liberalismo 
econômico – livre iniciativa num mercado concorrencial – e 
propiciado pelas instituições – Estado abstencionista – e regras 
decorrentes das revoluções liberais. Teria sido impossível sem a 
abolição das corporações de ofício, sem a liberdade da indústria, 
comércio e profissão, sem a garantia da propriedade privada etc.19  

 Esse repentino desenvolvimento econômico fez surgir duas novas classes, 

a burguesa e a trabalhadora, em meio ao contexto de uma indústria recém nascida e 

que crescia vertiginosamente, proporcionando um súbito enriquecimento da 

burguesia. 

 A classe trabalhadora, por sua vez, alijada da participação dessa riqueza, 

mergulhou na miséria, empurrada pelo surgimento das máquinas que tornavam cada 

                                                 
18 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos . São Paulo: Saraiva, 2010, p. 70. 
19 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais . 11ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 42. 
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vez mais barata a única mercadoria que tinha a oferecer, sua mão de obra, o 

resultado dessa equação foi o desemprego. 

As condições de trabalho nas fábricas, minas e outros 
empreendimentos eram extremamente ruins, tanto para o corpo 
como para o espírito. Nada impedia o trabalho de mulheres e 
crianças em condições insalubres. Ora, a marginalização da classe 
operária, como que excluída dos benefícios da sociedade, vivendo 
em condições subumanas e sem dignidade, provocou o surgimento 
de uma hostilidade dessa classe contra os “ricos”, contra os 
“poderosos”, que favorece o recrutamento de ativistas 
revolucionários, inclusive terroristas.20 

 A maioria pobre da sociedade se deu conta de que a igualdade prevista no 

artigo primeiro da Declaração Francesa não existia de fato, vez que “juridicamente 

livres e iguais em direitos aos donos das máquinas, deviam alugar-se aos mesmos 

para ter o pão de que viver”.21 

 Esse quadro reclamou uma revisão no papel do Estado, inicial e 

propositadamente mantido à distância pelos revolucionários de 1789, uma vez que 

poucas décadas depois esse distanciamento cobrava dos socialmente mais frágeis 

um alto preço. 

 Destarte, não era admissível uma postura negativa do Estado, um não 

interferir, um não fazer pura e simplesmente, era preciso que ele se fizesse 

presente.  

 Surgem então os direitos fundamentais de segunda dimensão, os direitos 

positivos, que implicavam em uma prestação, contrapondo-se aos direitos 

fundamentais de primeira dimensão.  

Em contraposição aos direitos fundamentais de primeira geração – 
chamados direitos negativos, os direitos fundamentais de segunda 
geração costumam ser denominados direitos positivos, pois 
reclamam não a abstenção, mas a presença do Estado em ações 
voltadas à minoração dos problemas sociais.22  

  

                                                 
20 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais . 11ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 42. 
21 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional . 19ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 249. 
22 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 86. 
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 Cumpre anotar que parcela da doutrina entende que essa contraposição foi 

apenas aparente, pois, desde o início houve uma interação entre os submetidos ao 

poder e seus detentores, que curvaram-se à necessidade de conservá-lo, aqueles 

reclamando seus “direitos de crédito” junto a esses, conforme defende Celso Lafer. 

 

A primeira geração de direitos viu-se igualmente complementada 
historicamente pelo legado do socialismo, vale dizer, pelas 
reivindicações dos desprivilegiados a um direito de participar do 
“bem-estar social”, entendido como os bens que os homens, através 
de um processo coletivo, vão acumulando no tempo. É por essa 
razão que os assim chamados direitos de segunda geração, 
previstos pelo welfare state, são direitos de crédito do indivíduo em 
relação à coletividade. Tais direitos – como o direito ao trabalho, à 
saúde, à educação – têm como sujeito passivo o Estado porque, na 
interação entre governantes e governados, foi a coletividade que 
assumiu a responsabilidade de atendê-los. O titular desse direito, no 
entanto, continua sendo, como nos direitos de primeira geração, o 
homem na sua individualidade. Daí a complementaridade, na 
perspectiva ex parte populi, entre os direitos de primeira e de 
segunda geração, pois estes últimos buscam assegurar as 
condições para o pleno exercício dos primeiros, eliminando ou 
atenuando os impedimentos ao pleno uso das capacidades 
humanas.23  

  

 Divergências doutrinárias à parte, o fato é que os direitos fundamentais de 

segunda dimensão são, dentre outros a educação, a seguridade social, a proteção à 

saúde, a habitação, o lazer, a cultura.  

 

O objeto do direito social é, tipicamente, uma contraprestação sob a 
forma de prestação de um serviço. O serviço escolar, quanto ao 
direito à educação, o serviço médico-sanitário-hospitalar, quanto ao 
direito à saúde, os serviços desportivos, para o lazer, etc., ou, na 
impossibilidade de satisfazer o direito por uma prestação direta, uma 
contrapartida em dinheiro. É o seguro-desemprego para o direito do 
trabalho. Deve-se, todavia, registrar que na França de 1848 se 
criaram os ateliers naionaux, bem como procedeu-se a obras 
públicas para dar trabalho aos que não o encontravam no 
mercado.24 

  

                                                 
23 LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com  o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das letras, 1988, p. 127. 
24 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais.  11ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 50. 
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 O estabelecimento e reconhecimento dos direitos fundamentais de segunda 

dimensão, a exemplo daqueles de primeira dimensão, cobraram um preço alto da 

humanidade, pago em sangue, no México, na revolução russa, entre outras. 

 Mas a soma dos sofrimentos e mortes até então não significariam nada em 

números absolutos se comparada ao que representaria o motivo e razão do 

surgimento dos direitos fundamentais de terceira dimensão: A segunda guerra 

mundial. 

 

1.6 Direitos Fundamentais de Terceira Dimensão   

 Em 02 de Setembro de 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial, primeiro 

momento histórico em que a violação dos direitos humanos foi efetivamente sentido 

por todos. 

 Consequência da experiência totalitária, a segunda grande guerra 

apresentou como número estimado de mortos a cifra de sessenta milhões de 

pessoas, em sua maioria civis, entretanto, seu paradigma de horror não reside 

nesse expressivo número, e sim no holocausto, com a eliminação de quatro a seis 

milhões de judeus. 

 A dúvida com relação ao número de judeus mortos deve-se à inexistência 

de parâmetros ou registros confiáveis, o perecimento em massa desse povo em 

campos de extermínio, com a utilização de recursos tecnológicos aptos a, além de 

causar a morte, fazer desaparecer os vestígios do eliminado. 

Com o emprego da tecnologia moderna, essa situação toda se 
agrava ainda mais. Multiplicam-se as formas do terror, ampliam-se 
os efeitos das ações lesivas, tornam-se mais impactantes os 
métodos de destruição em massa, acentua-se a proporção das 
tragédias provocadas artificialmente, abrem-se caminhos para a 
ameaça coletiva e política, causam-se mais prejuízos materiais, 
proporciona-se o alcance simultâneo de milhares de vítimas a um só 
tempo ou mesmo com o emprego de um único recurso. Enfim, a 
tecnologia, associada às técnicas de vender e comprar, torna o 
potencial destrutivo ainda maior, fortalecendo a capacidade de gerar 
violência entre os homens.25 

                                                 
25 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O Direito na Pós-Modernidade. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2009, p. 339. 
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  O emprego de métodos de destruição em massa com a utilização de 

tecnologia moderna para a época, acabou por estabelecer, como parâmetro para 

composição do número de vítimas, a contagem de pares de sapatos encontrados 

nos campos de extermínio. É evidente que a redução do homem e sua história a um 

par de sapatos é, por si só, indicativo da crueldade dessa guerra. 

 Além da crueldade, verifica-se um forte sentimento de descartabilidade do 

ser humano com a negação do seu direito de estar na face da terra, tão bem 

registrada por Hanna Arendt na sentença que condenou à morte Adolf Eichmann. 

 

“Você admitiu que o crime cometido contra o povo judeu durante a 
guerra foi o maior crime na história conhecida, e admitiu seu papel 
nele. Mas afirmou nunca ter agido por motivos baixos, que nunca 
teve a intenção de matar ninguém, que nunca odiou os judeus, que 
no entanto não podia ter agido de outra forma e que não se sente 
culpado.(...) O que você quis dizer foi que onde todos, ou quase 
todos, são culpados, ninguém é culpado. Essa é uma conclusão 
bastante comum, mas que não estamos dispostos a aceitar.(...) E, 
assim como você apoiou e executou uma política de não partilhar a 
Terra com o povo judeu e com o povo de diversas outras nações -- 
como se você e seus superiores tivessem o direito de determinar 
quem devia e quem não devia habitar o mundo --, consideramos que 
ninguém, isto é, nenhum membro da raça humana, haverá de querer 
partilhar a terra com você. Esta é a razão, e a única razão, pela qual 
você deve morrer na forca.” 26 

  

 Segundo Fabio Konder Comparato a “Segunda Guerra Mundial que foi 

deflagrada com base em proclamados projetos de subjugação de povos 

considerados inferiores.”27 

 Assim, após século e meio da Declaração francesa, o terceiro elemento de 

seu lema, a fraternidade, surgiu como fundamental no relacionamento entre os 

homens. 

O reconhecimento dos direitos sociais não pôs termo à ampliação 
do campo dos direitos fundamentais. Na verdade, a consciência de 
novos desafios, não mais à vida e à liberdade, mas especialmente à 
qualidade de vida e à solidariedade entre os seres humanos de 
todas as raças ou nações, redundou no surgimento de uma nova 

                                                 
26 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém.  São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 301. 
27 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 6ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 214. 
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geração – a terceira -, a dos direitos fundamentais. São estes 
chamados, na falta de melhor expressão, de direitos de 
solidariedade ou fraternidade.28 

 Enquanto a aspiração aos direitos fundamentais de primeira e segunda 

dimensões pode ser considerada causa e consequência de revoluções e guerras 

que resultaram em perdas de vidas humanas, os direitos fundamentais de terceira 

dimensão são, tão somente, consequência da substancial perda de vidas humanas 

no período 1939 – 1945. 

Com efeito, no momento em que os seres humanos se tornam 
supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica da 
destruição, em que é cruelmente abolido o valor da pessoa humana, 
torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como 
paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A barbárie 
do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos 
humanos, o Pós-Guerra deveria significar a sua reconstrução.29 

  A primeira atitude concreta no sentido de evitar a reedição da traumatizante 

experiência da segunda grande guerra, com a necessária implementação e 

reconhecimento dos direitos fundamentais de terceira dimensão deu-se com a 

fundação em 24 de Outubro de 1945 da Organização das Nações Unidas – ONU. 

Em 1945 objetivou-se colocar a guerra definitivamente fora da lei. 
Por outro lado, o horror engendrado pelo surgimento dos Estados 
totalitários, verdadeiras máquinas de destruição de povos inteiros, 
suscitou em toda parte a consciência de que, sem o respeito aos 
direitos humanos, a convivência pacífica das nações tornava-se 
impossível.30 

 

 A tarefa a que se propunha a ONU nunca foi, desde sua criação, simples, 

mesmo porque suas atividades iniciaram-se sob o impacto das atrocidades 

cometidas durante a Segunda Guerra, que não foram uma exclusividade dos 

vencidos. 

 Muito embora Hitler e seus comandados não encontrem na história da 

humanidade quem lhes possa igualar no que se refere ao desrespeito à condição do 

ser humano, os vencedores não poderiam historicamente ser considerados 

                                                 
28 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p.57. 
29 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 09. 
30 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 6ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 214. 
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inocentes e, portanto, imunes a críticas no que tange a esse tópico, todas as 

potências ocidentais e a União Soviética também cometeram abusos. 

 A ONU, desde sua gênese, enfrentou dificuldades que alcançam os dias 

atuais. Entretanto, não se deve negar-lhe o mérito da criação de mecanismos na 

tentativa de assegurar o respeito aos direitos humanos e tratar casos de sua 

violação, tampouco deve-se absolvê-la por não ter, passado meio século de sua 

criação, livrado-se das peias dos vencedores da segunda grande guerra. 

Hoje a ONU reúne Estados-membros que apresentam diferenças 
extremas no que toca o número e à densidade populacional, bem 
como ao status de legitimação e ao nível de desenvolvimento. Na 
Assembléia Geral cada Estado dispõe de um voto, enquanto a 
composição do Conselho de Segurança e o direito ao voto dos seus 
membros levam em conta as relações de poder efetivas. O 
regulamento obriga os governos nacionais a respeitar os direitos 
humanos, a soberania recíproca de cada um, bem como abdicar ao 
uso da violência militar. Com a criminalização das guerras ofensivas 
e dos crimes contra a humanidade, os sujeitos do direito 
internacional perderam a suposição geral da inocência.31 

 O primeiro passo nesse sentido foi a aprovação em 10 de Dezembro de 

1948 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Para alguns, trata-se de uma 

recomendação aos seus membros, muito embora para a maioria, o documento 

tenha força vinculante. 

Reconhece-se hoje, em toda parte, que a vigência dos direitos 
humanos independe de sua declaração em constituições, leis e 
tratados internacionais, exatamente porque se está diante de 
exigências de respeito à dignidade humana, exercida contra todos 
os poderes estabelecidos, oficiais ou não.32  

 A ONU tem perseguido seus objetivos através da aprovação de pactos, 

convenções e tratados, não obstante isso, essas iniciativas tem-se mostrado 

ineficazes, sobretudo nas últimas quadras do século XX, com o sacrifício de 

centenas de milhares de vidas humanas de forma violenta em guerras e lutas pelo 

poder. 

                                                 
31 HABERMAS, Jurgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Trad. Márcio Seligman 
Silva. São Paulo: Littera – Mundi, 2001, p. 134. 
32 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 6ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 227. 
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 As nações que poderiam evitar as agressões ao elementar direito humano à 

vida, sobretudo as que compõem o Conselho de Segurança da ONU  na defesa de 

seus interesses agem ou omitem-se de acordo com sua conveniência. 

 Os Direitos Fundamentais de Terceira Dimensão projetaram, no campo do 

Direito Penal, uma significativa mudança: a justicialização dos direitos humanos na 

ordem internacional, que teve como marco inicial a atuação do Tribunal de 

Nuremberg, criado em 08 de Agosto de 1945 pelos vencedores da segunda grande 

guerra para julgar e punir criminosos de guerra das potências européias do Eixo. 

 Criticado pelo “alto grau de politicidade do Tribunal de Nuremberg (em que 

“vencedores” estariam julgando “vencidos”); ao fato de ser um Tribunal precário e de 

exceção (criado ‘post facto’ para julgar crimes específicos); e as sanções por ele 

impostas (como a pena de morte)”33, considerado uma afronta ao princípio da 

legalidade, o Tribunal de Nuremberg, ainda assim, prestou inegável contribuição aos 

direitos humanos 

O significado do Tribunal de Nuremberg para o processo de 
justicialização dos direitos humanos é duplo: não apenas consolida a 
idéia da necessária limitação da soberania nacional como reconhece 
que os indivíduos têm direitos protegidos pelo Direito Internacional. 
Testemunha-se, desse modo, mudança significativa nas relações 
interestatais, o que vem a sinalizar transformações na compreensão 
dos direitos humanos, que, a partir daí, não mais poderiam ficar 
confinados à exclusiva jurisdição doméstica.34 

 Nuremberg antecedeu outros tribunais “ad hoc”, além do Tribunal de Tóquio, 

os que foram constituídos para a ex-Ioguslávia e para Ruanda, que precederam o 

Tribunal Penal Internacional, criado em 17 de Julho de 1998. 

Surgiu o Tribunal Penal Internacional como aparato complementar à 
Cortes nacionais, com o objetivo de assegurar o fim da impunidade 
para os mais graves crimes internacionais, considerando que, por 
vezes, na ocorrência de tais crimes, as instituições nacionais se 
mostram falhas ou omissas na realização da justiça. Afirma-se, 
desse modo, a responsabilidade primária do Estado com relação ao 
julgamento de violações de direitos humanos, tendo a comunidade 
internacional a responsabilidade subsidiária.35 

 

                                                 
33 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional.  São Paulo: Saraiva, 2006, p. 38. 
34 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional.  São Paulo: Saraiva, 2006, p. 38. 
35  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional.  São Paulo: Saraiva, 2006, p. 47. 
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 O reconhecimento dos direitos fundamentais de terceira dimensão em um 

contexto de busca de um mundo melhor, despertou a necessidade de tutela do 

direito a uma vida saudável, com a necessária atenção ao meio ambiente, 

referendada pela Organização das Nações Unidas, fazendo florescer o movimento 

ambientalista, que mais tarde projetaria reflexos no Direito Penal brasileiro. 

É incontestável que o movimento ambientalista, sua fluorescência a 
partir da 2ª. Guerra Mundial e a regulamentação da vontade política 
das nações do mundo contemporâneo, consubstanciada nos 
tratados internacionais de natureza ambiental, especificamente a 
partir da Conferência de Estocolmo, influenciaram a edição da Lei n. 
6938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Política nacional do Meio 
Ambiente, regulamentada pelo Decreto no. 99.274, de 06.06.90) 
que, por via de conseqüência lógica e disposição do Constituinte, foi 
recepcionada pela Constituição do Brasil de 1988.36 

 Dessa forma o reconhecimento dos Direitos Fundamentais de Terceira 

Dimensão, indubitavelmente, impactaram o Direito Penal brasileiro, protagonizando, 

como no caso da tutela penal ao meio ambiente, intenso debate doutrinário que 

envolvem temas correlatos como a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

 Paralelo a esse encontramos outro intenso debate doutrinário acerca do 

surgimento de uma nova dimensão de direitos fundamentais, os Direitos 

Fundamentais de Quarta Geração.  

 

1. 7  Direitos Fundamentais de Quarta Dimensão 

 O reconhecimento de uma corrente de defensores da existência de uma 

nova dimensão de direitos fundamentais, originados de uma globalização política, 

causa polêmica na doutrina, dentre os quais se destaca Paulo Bonavides 

Há, contudo, outra globalização política, que ora se desenvolve, 
sobre a qual não tem jurisdição a ideologia neoliberal. Radica-se na 
teoria dos direitos fundamentais. A única verdadeiramente que 
interessa aos povos da periferia. Globalizar direitos fundamentais 
equivale a universalizá-los no campo institucional. Só assim aufere 
humanização e legitimidade um conceito que, doutro modo, qual 
vem acontecendo de último, poderá aparelhar unicamente a 
servidão do porvir. A globalização política na esfera da 
normatividade jurídica introduz os direitos da quarta geração, que, 

                                                 
36 COSTA, José de Faria; SILVA, Marco Antonio Marques da (coords). Direito Penal Especial, 
Processo Penal e Direitos Fundamentais – Visão Luso -Brasileira.  São Paulo: Quartier Latin, 
2006, p. 758. 



33 

 

aliás, correspondem à derradeira fase da institucionalização do 
Estado social 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. 37 

  

 A polêmica surge em função da forte oposição daqueles que entendem que 

“é preciso ter consciência de que a multiplicação de direitos “fundamentais” vulgariza 

e desvaloriza a ideia.” 38 

 A discussão acerca da existência ou não dessa nova dimensão de direitos 

também pode ainda ser criticada por sua característica puramente teórica, conforme 

observa Bobbio: 

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, 
num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e 
quantos são esses direitos, qual é a sua natureza e seu fundamento, 
se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas 
sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, 
apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente 
violados.39 

 Essa discussão doutrinária, por escapar ao propósito do presente trabalho, 

da contextualização da discussão do tema central a partir de uma visão histórica dos 

direitos fundamentais, aconselha a não nos alongar, tangenciando-a, portanto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
524. 
38 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 11ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p.67. 
39 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 25. 
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2.  DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

  

 A abordagem inicial acerca dos direitos fundamentais se revela necessária, 

uma vez que, para significativa parcela da doutrina os mesmos devem ser tidos 

como “a concreção histórica do princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana” 40, nosso tema central. 

 A primeira menção à dignidade em textos constitucionais pátrios é 

encontrada na constituição de 1934, em seu art. 115, “A ordem econômica deve ser 

organizada conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de 

modo que possibilite a todos existência digna”. A constituição de 1937 suprime 

qualquer menção à dignidade, o que é compreensível pela análise de seu contexto 

histórico. 

 A constituição de 1946 retoma o tema, mantido nas posteriores, mesmo que 

em contextos históricos de pleno autoritarismo. 

Chega mesmo a ser paradoxal  a referência existente no preâmbulo 
do Ato Institucional 5, - documento responsável pela legitimação 
formal do autoritarismo então reinante -, no sentido de que a 
Revolução de 1964  teve a intenção de dar ao país um ‘(...) regime 
que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, 
assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no 
respeito à dignidade da pessoa humana (...)’41  

 Por sua vez, o constituinte de 1988 não deixou margem a dúvidas no 

tocante à relevância da dignidade da pessoa humana como fundamento da ordem 

constitucional pátria, posição comum a vários outros países pós-segunda guerra 

mundial. 

A nossa Constituição vigente, inclusive (embora não 
exclusivamente) como manifesta reação ao período autoritário 
precedente, foi a primeira na história do constitucionalismo pátrio a 
prever um título próprio destinado aos princípios fundamentais, 
situado, em manifesta homenagem ao significado e função destes, 

                                                 
40 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a 
imagem versus  a liberdade de expressão e de informação. 2ª. ed. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Editor, 2000, p. 19. 
41  MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da pessoa humana: Princípio Constituciona l 
Fundamental.  Curitiba: Juruá, 2008, p. 48. 
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na parte inaugural do texto, logo após o preâmbulo e antes dos 
direitos fundamentais.42  

 

 Embora o texto constitucional estabeleça que a dignidade da pessoa 

humana seja um princípio fundamental – título I, art. 1º., III - muito se tem discutido 

acerca de sua qualificação enquanto direito fundamental, esses, topograficamente 

previstos em outra quadra – título II, capítulo I. 

 Esse argumento não é seguro para a defesa de qualquer das correntes, 

posto que, em diversos outros dispositivos constitucionais, e em capítulos esparsos, 

a dignidade é objeto de tratamento, como, por exemplo, nos artigos 170, caput 43; 

226 §7º. 44; 227 45, caput e 230 46.    

 Deslocando a discussão para outro tópico, é perfeitamente possível, dentro 

da atual realidade social, o surgimento de situação não previsível em 1988, que 

tenha, portanto, escapado ao constituinte, e que atente de forma contundente contra 

a pessoa humana. 

 Assim, para sua imediata defesa, mesmo que não prevista, em nenhum dos 

demais artigos do texto constitucional, é possível a utilização da dignidade da 

pessoa humana, enquanto fundamento do Estado brasileiro, como resposta do 

ordenamento ao novel problema. 

 Anote-se, por oportuno, que tal discussão é perfeitamente contornável, 

posto que, “o reconhecimento da condição normativa da dignidade, assumindo 

feição de princípio (e até mesmo como regra) constitucional fundamental, não afasta 

                                                 
42 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p.65. 
43 “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim, 
assegurar a todos existência digna...” in BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil.  Brasília, DF: Senado,1988. 
44 “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) Fundado nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável...” in BRASIL, Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília, DF: Senado,1988. 
45 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade...” in BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil.  Brasília, DF: Senado,1988. 
46 “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade...” in BRASIL, Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília, DF: Senado,1988. 



36 

 

o seu papel como valor fundamental geral para toda a ordem jurídica, mas, pelo 

contrário, outorga a este valor uma maior pretensão de eficácia e efetividade”.47   

 Assim, seja qual for a sua natureza, a sua observância é de inafastável 

importância, considerando-se que “se trata de um verdadeiro supraprincípio 

constitucional que ilumina todos os demais princípios e normas constitucionais e 

infraconstitucionais, razão pela qual não pode o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana ser desconsiderado em nenhum ato de interpretação, aplicação ou criação 

de normas jurídicas.” 48 

 A observância da dignidade da pessoa humana resulta na realização dos 

direitos fundamentais do homem, dignificando-o, portanto. 

 

2.1 Antecedentes históricos 

 A busca da origem do termo dignidade resvala em obstáculos que somente 

são transpostos com a admissão tácita de que se trata de uma tarefa carecedora de 

uma plataforma inicial merecedora, como o deveria ser, de absoluta confiança. 

 Essa necessária admissão advém da circunstância de possuir o termo 

dignidade, na sua gênese, conteúdo marcadamente teológico, o problema é que a 

multiplicidade das religiões professadas pelo ser humano ao longo de sua história, 

portanto, ab initio, sendo certo que na ausência de um ponto de partida único, o 

conceito e conteúdo alcançável da dignidade no presente trabalho tem como marca, 

indubitavelmente, a ausência da universalidade. 

 Necessário se mostra uma inicial opção em detrimento das demais religiões, 

pelas ocidentais. Ainda assim, a questão não está suficientemente resolvida vez que 

as correntes teológicas ocidentais apresentam a característica da multiplicidade. 

 Dentro dessa multiplicidade se destaca a teologia cristã, a qual, mesmo 

através de um exame perfunctório, é a mais presente na reflexão ocidental acerca 

                                                 
47 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p.75. 
48 RIZZATO NUNES, Luiz Antonio.  O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p.35. 
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da dignidade da pessoa humana, o que não a absolve nos excessos cometidos 

pelos “Tribunais do Santo Ofício”. 

Muito embora não nos pareça correto, inclusive por nos faltarem 
dados seguros quanto a esse aspecto, reivindicar – no contexto das 
diversas religiões professadas pelo ser humano ao longo dos 
tempos – para a religião cristã a exclusividade e originalidade 
quanto à elaboração de uma concepção de dignidade da pessoa, o 
fato é que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento podemos 
encontrar referências no sentido de que o ser humano foi criado à 
imagem e semelhança de Deus, premissa da qual o cristianismo 
extraiu a conseqüência de que o ser humano – e não apenas os 
cristãos – é dotado de um valor próprio e que lhe é intrínseco, não 
podendo ser transformado em mero objeto ou instrumento.49 

 O dogma cristão de que o homem, diferentemente dos demais seres que 

habitam a terra, feito à imagem e semelhança de Deus, representa um marco no 

processo de reconhecimento da dignidade, “então Deus disse: ”Façamos o homem à 

nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves 

dos céus, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra.’” 
50 

 A “eleição” do Homem por Deus como destinatário da semelhança divina, 

dignificou-o, tornou-o portador da dignidade, esse raciocínio desenvolvido, primeiro 

por Boécio e depois Tomás de Aquino, acabou por agregar ao conceito de Homem 

um novo elemento, o de pessoa humana. 

 Essa pessoa humana dignificada, naturalmente não possuía o mesmo 

“valor” daquele que a dignificou, havendo, portanto, uma intrínseca diferença entre 

os seres, com relação à dignidade, que abarca, além do “criador” e da “criatura”, os 

demais seres não considerados pessoas. 

Sendo a dignidade de Deus mais alta ainda, ele estabelece os 
graus, as relações, entre as diferentes dignidades. Nós poderíamos 
ampliar essa relação com a dignidade inferior do mundo das plantas, 
do mundo animal, depois a do homem, finalmente, a de Deus. Cada 
uma delas permite qualificar a natureza estudada. Encontramos, por 
conseguinte, a definição de relações entre as diferentes dignidades, 

                                                 
49 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 30. 
50  GÊNESE, I – 26. Bíblia Sagrada . 120ª. ed. São Paulo: Ave Maria Edições, 1998, p. 49 
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dignidades que não somente distinguem cada um desses elementos 
entre si, mas especificam o seu caráter próprio.51 

 Havia um elemento diferenciador entre os seres, tornando-os mais ou 

menos dignos, algo que se mostrava efetivamente significativo ao compará-los, a 

razão, assim o Homem, portador de uma natureza racional diferenciava-se dos 

demais seres inanimados, porém, não alcançando a “dignidade” do criador. 

No pensamento de Tomás de Aquino restou afirmada a noção de 
que a dignidade encontra seu fundamento na circunstância de que o 
ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas também 
radica na capacidade de autodeterminação inerente à natureza 
humana, de tal sorte que, por força de sua dignidade, o ser humano, 
sendo livre por natureza, existe em função da sua própria vontade52. 

 Tomás de Aquino associou à ideia da dignidade a liberdade e a razão, dois 

elementos que dela não mais se desligariam, sobretudo após os filósofos 

dedicarem-se ao debate sobre o tema. 

 Foram os filósofos que despiram a dignidade de sua “veste sacral” 53, nesse 

aspecto Kant desempenhou um fundamental papel, ao afirmar que “O homem, e em 

geral todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para 

qualquer uso desta ou daquela vontade; em todas as suas ações, deve, não só nas 

dirigidas a si mesmo, como também nas dirigidas aos demais seres racionais, ser 

considerado sempre ao mesmo tempo como fim.” 54 

 Kant concordava com os teóricos cristãos no tocante à menor importância 

de seres que não sejam humanos, porém abstraiu a figura divina desse raciocínio, 

debitando a existência irracional do que chamou de “coisas” à natureza, “os seres 

cuja existência não assenta em nossa vontade, mas na natureza, têm, contudo, se 

são seres irracionais, um valor meramente relativo, como meio, e por isso se 

denominam coisas; por outro lado os seres racionais se denominam pessoas.” 55  

                                                 
51 SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Dimensões da Dignidade. 2ª. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009, p. 124. 
52 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 32. 
53 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 33. 
54 KANT, Immanuel. Fundamentos da Metafísica dos Costumes.  Trad. Lourival de Queiroz Henkel. 
Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1965, p, 90. 
55 KANT, Immanuel. Fundamentos da Metafísica dos Costumes.  Trad. Lourival de Queiroz Henkel. 
Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1965, p. 91. 
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 Kant atribuiu à racionalidade um conteúdo axiológico, estabelecendo uma 

fundamental diferença entre as coisas e os seres humanos (pessoas) e estabeleceu 

que a dignidade fosse um atributo exclusivo desses. 

No reino dos fins tudo possui ou um preço ou uma dignidade. Aquilo 
que tem preço pode ser substituído por algo equivalente; por outro 
lado, o que se acha acima de todo preço e, portanto, não admite 
nada equivalente, encerra uma dignidade O que se refere às 
inclinações e necessidades do homem tem um preço comercial; o 
que, sem supor uma necessidade, se conforma a certo gosto, 
digamos, a uma satisfação produzida pelo simples jogo, sem fim 
algum de nossas faculdades, tem um preço de afeto; mas o que 
constituía condição para algo que seja fim em si mesmo, isso não 
tem meramente valor relativo ou um preço, mas um valor interno, 
isto é, dignidade.56  

 No universo filosófico, o pensamento de Kant acerca da dignidade da 

pessoa humana, é o que tem se mostrado o grande influenciador do conceito 

contemporâneo da dignidade, “é justamente no pensamento de Kant que a doutrina 

jurídica mais expressiva – nacional e alienígena – ainda hoje parece estar 

identificando as bases de uma fundamentação e, de certa forma, de uma 

conceituação da dignidade da pessoa humana.” 57 

 Os méritos da obra do filósofo de Königsberg são inegáveis, entretanto, o 

mundo mudou muito após ele o ter deixado ainda no início do século XIX, dessa 

forma a evolução (ou involução) da sociedade reclama um novo conceito de 

dignidade, cujo mérito não reside na negação dos anteriores, e sim no seu 

aprimoramento e adequação à complexidade do mundo pós-moderno. 

 

2.2. Conceito de Dignidade  

 A necessidade de alcançar um conceito atualizado da dignidade humana é 

indispensável à concretização de seu conteúdo, sobretudo pela constância com que 

sofre atualmente ataques facilmente identificáveis, uma facilidade que não se 

verifica com relação à formulação desse conceito, sobretudo jurídico. 
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  Nesse trabalho formular um conceito de dignidade ganha contornos de 

imprescindibilidade. A busca por um conceito satisfatório da dignidade da pessoa 

humana deve, em primeiro evitar uma visão reducionista, tomando como exemplo, a 

concepção jusnaturalista, para a qual a dignidade é fruto apenas e tão somente da 

condição de ser humano, o que justifica sua titularidade de direitos. O sentido da 

dignidade é bem mais complexo do que isso. 

 O enfrentamento de uma questão complexa aconselha a utilização de 

técnica, uma delas seria a decomposição do todo complexo em partes ou 

dimensões, que podem se completar, justapor ou interpenetrar-se. 

 Essa é a proposta de Ingo Wolfgang Sarlet, que analisou as várias 

dimensões da dignidade como forma de alcançar o seguinte conceito:  

“Dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 
as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos” 58 

 O conceito analítico de Ingo Sarlet é resultante da análise de variadas 

dimensões, iniciando a análise pela Dimensão ontológica, tem-se que ela é um 

atributo intrínseco da pessoa humana, irrenunciável, inalienável, que qualifica o ser 

humano como tal e dele não pode ser destacado, assim, preexistente ao Direito e a 

ele não condicionada. 

 Enquanto atributo intrínseco, a dignidade, na sua dimensão ontológica, 

iguala todos os homens livres. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 

de dezembro de 1948, em seu artigo primeiro ratifica esse entendimento, “Todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade”, que 

somado à contribuição Kantiana, da razão como elemento identificador da pessoa 

humana, impõe a necessidade da fraternidade.  

                                                 
58 SARLET, Ingo Wolfgang.(Org.). Dimensões da Dignidade – Ensaios de Filosofia do Di reito e 
Direito Constitucional.  2ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 37. 
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 Uma leitura simplista conduziria à equivocada conclusão de que existiram 

seres que, por não serem detentores de razão ou consciência, os absolutamente 

incapazes, pela sua especial condição, não seriam, em  função disso detentores de 

dignidade. 

Importa, contudo, ter presente a circunstância de que esta liberdade 
(autonomia) é considerada em abstrato, como sendo a capacidade 
potencial que cada ser humano tem de autodeterminar sua conduta, 
não dependendo da sua efetiva realização no caso da pessoa em 
concreto, de tal sorte que o absolutamente incapaz (por exemplo, o 
portador de grave deficiência mental) possui exatamente a mesma 
dignidade que qualquer outro ser humano física e mentalmente 
capaz.59    

 Evidente que a busca por um conceito de dignidade que atenda à 

complexidade dos tempos atuais desautoriza leituras simplistas, sobretudo uma que 

excluísse os portadores de necessidades especiais, por exemplo. Considerando-se 

ainda que a ciência nos dá provas diuturnas acerca da possibilidade de 

desenvolvimento de capacidades de muitas dessas pessoas, a despeito de suas 

severas limitações, desde que estimuladas e  realizadas as adaptações adequadas. 

 Mesmo a pessoa encarcerada, despojada de sua liberdade e autonomia, é 

detentora de dignidade, já que em tese, ao término do cumprimento de sua pena, se 

readaptar à vida em sociedade, conduzindo-se de maneira adequada. 

 Assim, a dimensão ontológica contempla o homem a partir de uma 

perspectiva de suas potencialidades em abstrato. 

  A próxima dimensão que reclama ser examinada é dúplice, trata-se das 

dimensões negativa e positiva da dignidade, limite e tarefa estatal, reunindo a 

autodeterminação como expressão da autonomia da pessoa humana e a assistência 

como expressão da necessidade de sua proteção por parte da comunidade e do 

Estado, sobretudo quando fragilizada ou ausente a capacidade de 

autodeterminação. 

 Essa dimensão complementa a anterior na discussão acerca dos 

absolutamente incapazes e dos encarcerados, afastando qualquer dúvida sobre a 

sua condição de titular da dignidade, ambos, por vezes, impedidos, na prática, da 

                                                 
59 SARLET, Ingo Wolfgang.(Org.). Dimensões da Dignidade – Ensaios de Filosofia do Di reito e 
Direito Constitucional , 2ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 23. 
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fruição de direitos, aqueles por deficiências de ordem orgânicas, esses, na maioria 

dos casos, por deficiências de ordem moral, ambos porém dependendo do Estado e 

comunidade para satisfação de direitos fundamentais básicos. 

 A dignidade da pessoa humana é, portanto, ao mesmo tempo, limite e tarefa 

do Estado que deve agir para preservá-la e ao mesmo tempo criar condições que 

permitam o seu pleno exercício e fruição da dignidade, mesmo que isso implique em 

abster-se da prática de determinados atos. 

 Essa conclusão é confirmada historicamente, como visto no capítulo 

anterior, quando analisamos os direitos fundamentais de segunda dimensão. 

 A dimensão comunicativa e relacional da dignidade da pessoa humana 

advém do fato da existência do homem apenas se ter viabilizado pelo 

reconhecimento da necessidade de viver em grupo, foi a única forma de sobreviver a 

um meio completamente inóspito e povoado por outros seres fisicamente mais fortes 

e intelectualmente iguais nas eras primitivas. 

 Hannah Arendt chamou a atenção para o fato de que a dignidade apenas 

faz sentido na intersubjetividade e na pluralidade, o que justifica a imposição de seu 

reconhecimento e proteção pela ordem jurídica, que deve zelar para que todos 

recebam igual consideração e respeito por parte do Estado e da comunidade. 

“A ação, única atividade que se exerce entre os homens sem a 
mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição 
humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e não o Homem, 
vivem na Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição 
humana tem alguma relação com a política; mas esta pluralidade é 
especificamente a condição – não apenas a conditio sine qua non, 
mas a conditio per quam – de toda vida política. Assim, o idioma dos 
romanos – talvez o povo mais político que conhecemos – 
empregava como sinônimas as expressões ‘viver’ e ‘estar entre os 
homens (inter homines esse), ou ‘morrer’ e ‘deixar de estar entre os 
homens’ (inter homines esse desinere)” 60 

 O grande desafio à dignidade da pessoa humana atualmente está 

relacionado a essa dimensão: no exercício da tolerância. 

A dignidade da pessoa humana, por sua natural complexidade, 
demanda uma série de cuidados. Tomando-se na expressão 
dignidade da pessoa humana o princípio que metaformata e ajusta o 
direito a um conjunto de exigências afirmadoras da condição 

                                                 
60 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Universitária. 2002, p. 59. 
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humana, pode-se dizer como Eric Fromm, que uma cultura centrada 
nos direitos humanos é uma cultura que acena positivamente em 
direção à erotização do mundo, no sentido freudo-marcuseano, à 
biofilia e à tolerância, negando os caminhos modernos da biopolítica 
e do extermínio do outro como forma de realização mesmo dos 
projetos emancipatórios.61 

  

 A dignidade é também, segundo o conceito analítico de Ingo Wolfgang 

Sarlet, um produto do reconhecimento do e pelo outro, da essencial unicidade de 

cada pessoa humana e do fato de ser credora de um dever de igual respeito e 

proteção no âmbito da comunidade humana. 

 A dimensão histórico-cultural da dignidade é a causa e a razão da 

necessidade de busca constante de adequação e aprimoramento de seu conceito, 

intrinsecamente ligado aos direitos fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa 

humana deve ser permeável à constante mutação dos direitos, que não são, de 

forma alguma, estáticos, conforme observa Bobbio: 

 

Os direitos do homem constituem uma classe variável, como a 
história destes últimos séculos demonstra suficientemente. O elenco 
dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com 
a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e 
dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a 
realização dos mesmos, das transformações técnicas, etc. Direitos 
que foram declarados absolutos no final do século XVIII, como a 
propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais 
limitações nas declarações contemporâneas; direitos que as 
declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como os 
direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas 
recentes declarações. Não é difícil prever que, no futuro, poderão 
emergir novas pretensões que no momento nem sequer podemos 
imaginar, como o direito a não portar armas contra a própria 
vontade, ou o direito de respeitar a vida também dos animais e não 
só dos homens. O que prova que não existem direitos fundamentais 
por natureza. O que parece fundamental numa época histórica e 
numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas 
e em outras culturas.62  

  

                                                 
61 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O Direito na Pós Modernidade. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, p. 427. 
62 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 18. 
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 A mutação dos valores e paradigmas da sociedade contemporânea, 

desaconselha a consideração da dignidade de uma maneira fixista, tomando como 

exemplo dessa mutação as penas aplicadas ao homem na história do Direito Penal, 

discutida de maneira aprofundada em quadra mais à frente, mas que, pode-se 

adiantar, sofreram alterações profundas. 

 A vida em sociedade possui uma dinâmica intensa e própria, que demanda 

adaptações, que devem obrigatoriamente ser albergadas pelo conceito da dignidade 

da pessoa humana em sua dimensão histórico-cultural, sob pena de tornar ainda 

mais difícil o seu reconhecimento. 

 O mérito do conceito de Ingo Sarlet advém da abordagem da dignidade em 

seus múltiplos aspectos. 

 

2.3 Relativização da Dignidade Humana 

 Considerando-se o caráter dúplice da dignidade, na sua dimensão negativa 

e positiva, é necessário a consideração de que, não raro, a garantia da dignidade de 

determinada pessoa, ou grupo de pessoas, importe na restrição à dignidade de um 

terceiro. 

 Tomando-se como exemplo o caso de um portador de grave psicopatia que 

tenha cumprido considerável tempo da pena de medida de segurança imposta, ao 

ser examinado por uma junta médica tenha auferido parecer positivo, pela sua 

soltura, de metade dos integrantes da junta, ao que se opôs a outra metade. 

Examinando o parecer, o juiz da vara de execuções competente nega o pedido de 

restituição de sua liberdade, fundamentando sua sentença no fato do requerente não 

ter deixado de representar, ao menos não de forma estreme de dúvidas, risco à 

sociedade. 

 Observa-se, nesse exemplo hipotético um choque de direitos fundamentais 

que compõem a dignidade da pessoa humana, de um lado, a liberdade de um 

indivíduo portador de grave doença, de outro, a vida ou integridade física de 

membros da sociedade. 
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 O juiz ao negar o direito fundamental à liberdade pretendeu agir de forma 

ponderada, “pesando” em uma imaginária balança de pratos os elementos que lhe 

foram informados e as “dignidades em conflito”, ao decidir, relativizou uma delas, 

nesse caso, para Ingo Wolfgang Sarlet:  

Parece-me estreme de dúvidas o fato de que a sanção imposta 
decorre por razões vinculadas (ainda que não exclusivamente) à 
necessidade de proteção da vida, liberdade e dignidade dos demais 
indivíduos, que, à evidência, não poderão ficar à mercê de toda sorte 
de violência e violação de sua dignidade pessoal sob o argumento 
de que a segregação do ofensor se afigura impossível já que, por 
sua vez, implica limitação de sua própria dignidade.63  

 O Estado-juiz, representado pelo magistrado, dentro da dimensão dúplice 

da dignidade, ao prestar a satisfação (positiva) que lhe é pedida acaba por atingir a 

dignidade de uma das partes, deixando de se abster (negativa), invadindo o “círculo” 

de proteção do indivíduo, retirando ou cerceando um de seus direitos fundamentais, 

a liberdade. Assim, forçoso concluir que a Dignidade da Pessoa Humana não 

constitui um valor absoluto. 

Considerando-se também que o princípio isonômico (no sentido de 
tratar os desiguais de forma desigual) é, por sua vez, corolário direto 
da dignidade, forçoso admitir – pena de restarem sem solução boa 
parte dos casos concretos – que a própria dignidade individual 
acaba, ao menos de acordo com o que admite parte da doutrina 
constitucional contemporânea, por admitir certa relativização, desde 
que justificada pela necessidade de proteção da dignidade de 
terceiros, especialmente quando se trata de resguardar a dignidade 
de todos os integrantes de uma determinada comunidade.64 

 Apesar da dignidade da pessoa humana ser suscetível à relativização e 

considerando que a dignidade se materializa na realização dos direitos e garantias 

fundamentais, a ela ligados de forma intrínseca, portanto, é preciso observar que 

nem todo direito fundamental pode ser relativizado. 

 Valendo-nos de exemplos do campo do Direito Penal, a dignidade na sua 

dimensão histórico-cultural, conforme já abordado em quadra anterior, rechaça a 

utilização de penas supliciantes nos tempos atuais, prática comumente aceita antes 

do reconhecimento dos direitos fundamentais de primeira dimensão. 

                                                 
63SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 132. 
64 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 137. 
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 Suponha-se que um suspeito de prática de crime de homicídio qualificado 

pelo emprego de fogo contra uma criança seja alcançado pela instituição policial, 

que através de um trabalho de inteligência, com a utilização de técnicas científicas 

chegou a inafastáveis indícios de autoria delitiva que, apresentados à instituição 

judiciária convenceram o magistrado a decretar a prisão de natureza provisória. 

Ambas as instituições serão merecedoras de aplausos. 

 Agora, imagine-se que o suspeito do homicídio do exemplo anterior tenha 

sido alcançado pela instituição policial que colheu sua confissão sob tortura e que o 

magistrado tenha decretado sua prisão apesar de fortes indícios de ilicitude da 

prova, nesse caso, a postura das instituições será merecedora da execração. 

 A diferença nuclear entre os aplausos e os apupos é a forma de abordagem 

do direito fundamental, no primeiro, a relativização da dignidade do suspeito é 

perfeitamente aceitável, no segundo, ao revés, é absolutamente inaceitável segundo 

Ingo Wolfgang Sarlet: 

Absolutamente inadmissível, por sua vez, a utilização da tortura (que 
entre nós se encontra vedada por norma de direito fundamental 
específica) para que se obtenha a confissão de acusado pela prática 
de homicídio qualificado, ainda que não se tivesse qualquer outro 
meio de prova disponível e que, para além disso, se pudesse ter a 
prévia certeza (como se isso fosse possível, no caso) de que, de 
fato, estivéssemos diante do culpado. Que a prática da tortura 
implica inequivocadamente a coisificação ou degradação da pessoa, 
transformando-a em mero objeto da ação arbitrária de terceiros, 
sendo, portanto, incompatível com a dignidade da pessoa.65 

 

 O presente capítulo, que destacou Ingo Sarlet na conceituação da dignidade 

da pessoa humana, encerra com um retorno à concepção de Immanuel Kant, no 

sentido de que o homem nunca pode servir de meio a qualquer finalidade, pois o 

que serve de meio é coisa, e coisa não tem valor, tem preço. 

 

 

 

                                                 
65 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 133. 
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3. DA PENA 

 

              A história da pena constitui-se em uma história de violência, que, para Luigi 

Ferrajoli, pode ser classificada como horrenda e infamante, forjada sobre uma matriz 

de crueldade capaz de superar, em muito, numa perspectiva axiológica, a crueldade 

do delito que lhe serviu de causa, vez que “a violência infringida pela pena é sempre 

programada, consciente, organizada por muitos contra um”.66 

 

3.1 O surgimento da pena 

 A doutrina majoritária aponta o surgimento das penas em um momento 

histórico em que o homem já vivia em sociedade, rudimentar ainda, muito embora já 

houvesse desenvolvido uma forma de comunicação oral e que se preocupava em 

encontrar explicações para fenômenos naturais que castigavam o grupo. 

 Discordando dessa corrente, situamos o surgimento da pena em um estágio 

anterior, alguns milhões de anos antes, em um momento em que a sobrevivência do 

homem, ainda no início de sua caminhada sobre a terra, inferiorizado ante os outros 

animais, bem como por toda sorte de adversidades do meio em que vivia, demandou 

uma organização rudimentar, ainda anterior ao desenvolvimento da fala. 

 Essa organização, apesar de rudimentar, baseava-se na conjugação de 

forças e divisão de tarefas, pinturas rupestres, mensagens que nos alcançaram 

postadas de épocas pré-históricas, comprovam a existência de uma organização 

social ainda em estado embrionário. 

 A observação de algumas dessas mensagens é reveladora, mesmo aos 

olhos leigos, contendo detalhes esclarecedores, como no caso dessa pintura 

encontrada em uma caverna no Estado do Piauí:  

                                                 
66 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Trad. Perfecto Andrés Ibánez. Madrid: Trotta, 1995, p. 385. 
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 A 

 

 Toca da Subida da Serrinha - caçada da onça – Parque  Nacional Serra da Capivara – Piauí - Brasil 67 

Toca da Subida da Serrinha I (Caçada 

da Onça).  

 Uma análise possível, obviamente despida de conhecimentos técnicos 

específicos, da cena acima, revela a existência de um grupo que dividia tarefas na 

tentativa de dominar a caça, um animal fisicamente muito superior, o que unia a 

todos certamente era o desejo de saciar a fome. 

 Considere-se, como hipótese perfeitamente factível, que algum integrante do 

grupo não cumprisse a contento sua parte da tarefa, que, acovardado, permitisse a 

fuga da caça, colocando em risco a existência do grupo, vez que talvez não 

sobrevivessem até o surgimento de uma nova e bem sucedida oportunidade de 

alimentar-se. 

 A hipótese de submissão do faltante a uma pena, uma punição, não é 

despropositada, o alemão Von Liszt, para quem  ubi societas ibi crimen68, defendia 

                                                 
67 Disponível em http://www.fumdham.org.br/pinturas.asp - Acesso em 02/09/10 - às 09:50 hs. 
68 “onde existe sociedade, há crime”. 
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que “o ponto de partida da história da pena coincide com o ponto de partida da 

história da humanidade”69. 

 Encontramos em Bobbio, um raciocínio muito próximo, que parte da 

hostilidade tanto do meio que cercava o homem quanto a de seus semelhantes, para 

explicar o surgimento da pena: 

Encontrando-se num mundo hostil, tanto em face da natureza quanto 
em relação a seus semelhantes, segundo a hipótese hobbesiana do 
homo homini lúpus, o homem buscou reagir a essa dupla hostilidade 
inventando técnicas de sobrevivência com relação à primeira, e de 
defesa com relação à segunda. Estas últimas são representadas 
pelos sistemas de regras que reduzem os impulsos agressivos 
mediante penas, ou estimulam os impulsos de colaboração e de 
solidariedade através de prêmios.70 

 O ponto de discordância reside justamente na finalidade da pena, ao 

contrário do sustentado por Bobbio, defendemos que a pena surgiu como forma de 

forçar a colaboração e a solidariedade, como coação, portanto. 

 Do latim “poena”, a origem etimológica da palavra pena tem como 

significado castigo ou suplício. A motivação da aplicação da pena em sua gênese é, 

pura e simplesmente, a vingança. 

 O conceito da pena não é unânime na doutrina, observando-se na 

sociedade contemporânea a adoção, quase que inconsciente, do conceito de 

Jakobs71, segundo o qual “a pena é a oposição à violação normativa executada à 

custa do agente”. 

 A adoção desse conceito merece críticas por refletir uma visão limitada da 

pena no que tange às suas funções, que não se limita a uma mera retribuição, 

mesmo porque a imposição da pena ao indivíduo deveria, ao fim e ao cabo, importar 

em um benefício à sociedade. 

 Para melhor compreensão dessa questão se faz necessário o estudo da 

evolução da pena, dividida pela doutrina em distintas fases, chamadas fases da 

vingança penal. 

                                                 
69 LISZT, Franz Von. Tratado de Direito Penal alemão. Trad. José Higino Duarte Pereira. Campinas: 
Russel, 2003, p. 74. 
70 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 52. 
71 JAKOBS, Gunther. Tratado de Direito Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 26. 
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3. 2  Fases da vingança penal   

  

 Um salto de milhões de anos na história do homem, a partir da pré-história, 

nos conduz a uma sociedade mais organizada e complexa, entretanto, sob os mais 

variados aspectos, ainda primitiva, envolta com o enfrentamento dos mais variados 

fenômenos naturais maléficos. 

 Diante da impossibilidade de compreensão desses fenômenos, 

desenvolveu-se, de forma natural, a interpretação dos mesmos  como manifestações 

divinas (“totem”), que expressavam a revolta com a prática de atos por membros 

daquela comunidade que não haviam respeitado determinadas proibições (“tabus”). 

 Como sustenta Julio Fabbrini Mirabete, o infrator era punido para desagravar 

a entidade: 

A infração totêmica ou a desobediência tabu levou a coletividade à 
punição do infrator para desagravar a entidade, gerando-se assim o 
que, modernamente, denominamos “crime” e “pena”. O castigo 
infligido 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.72 

 A esta fase parte da doutrina batizou como fase da vingança divina, as 

penas eram definidas e aplicadas, por delegação divina, pelos sacerdotes, seu 

caráter intimidativo, reclamava que fossem severas e cruéis, a esse respeito Cezar 

Roberto Bitencourt observa: 

Esta fase resultou da grande influência exercida pela religião na vida 
dos povos antigos. O princípio que domina a repressão é a 
satisfação da divindade, ofendida pelo crime. Pune-se com rigor, 
antes com notória crueldade, pois o castigo deve estar em relação 
com a grandeza do deus ofendido.73 

 A evolução do homem nos conduz a um novo salto, agora de alguns 

séculos, até alcançarmos um grupo de homens menos temeroso com relação aos 

                                                 
72 MIRABETE, Julio F. Manual de Direito Penal I – Parte Geral, 25ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
15. 
73BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte geral . 13ª. Ed. São Paulo: 
Saraiva 2008, p. 28. 
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“totens” e mais consciente da importância e força do grupo (tribo), evoluiu-se assim 

para a fase da vingança privada. 

 Essa consciência da importância do grupo como garantia da sobrevivência 

de seus membros cria laços que conduzem ao abandono da aplicação da pena 

capital como resposta única a todas as infrações. 

 Os membros do grupo, refratários à idéia de matar o infrator, que até a 

véspera sacrificaria a própria vida em seu favor, aplicavam-lhe a pena de banimento, 

ou “perda da paz”, a pena capital era reservada apenas a infratores pertencentes a 

outros grupos, a “vingança de sangue”, que, no mais das vezes descambava em 

sangrentas guerras grupais. 

“Na denominada fase da vingança privada, cometido um crime, 
ocorria a reação da vítima, dos parentes e até do grupo social 
(tribo), que agiam sem proporção à ofensa, atingindo não só o 
ofensor, como também todo o seu grupo. Se o transgressor fosse 
membro da tribo, podia ser punido com a “expulsão da paz” 
(banimento), que o deixava à mercê de outros grupos, que lhe 
infligiam, invariavelmente, a morte. Caso a violação fosse praticada 
por elemento estranho à tribo, a reação era a da “vingança de 
sangue”, considerada como obrigação religiosa e sagrada, 
“verdadeira guerra movida pelo grupo ofendido àquele a que 
pertencia o ofensor, culminando, não raro, com a eliminação 
completa de um dos grupos” 74 

 Ainda na fase da vingança privada, as tribos se deram conta de que mesmo 

a pena de banimento revertia contra a segurança do grupo, enfraquecido pela perda 

do integrante, consequentemente, mais vulnerável ao ataque de tribos rivais.   

 Essa preocupação em evitar a dizimação da tribo, enseja o surgimento da 

proporcionalidade, da qual a “lei de talião” é um exemplo, determinando que a 

reação seja proporcional ao mal causado, “olho por olho, dente por dente, sangue 

por sangue”, essa limitação da pena, representou um avanço sem precedentes na 

história da pena, “esse foi o maior exemplo de tratamento igualitário entre infrator e 

vítima, representando, de certa forma, a primeira tentativa de humanização da 

sanção criminal.” 75 

                                                 
74 MIRABETE, Julio F. Manual de Direito Penal I– Parte Geral, 25ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 
16. 
75 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte geral,  13ª. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 29 
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 A segurança no seio das tribos, a limitação à aplicação da pena capital 

geraram um aumento populacional que ocasionou um aumento da complexidade 

das relações, que, por sua vez, conduz ao aumento do número de infrações e de 

punições. 

 De acordo com as regras talionarias então vigentes observou-se que um 

expressivo número de integrantes do grupo restavam deformados, pela perda de 

membro, sentido ou função, ou seja, o grupo novamente se auto-enfraquecia, “Surge 

a composição, sistema pelo qual o ofensor se livrava do castigo com a compra de 

sua liberdade (pagamento em moeda, gado, armas, etc.). (...) Sendo a origem 

remota das formas modernas de indenização do Direito Civil e da multa do Direito 

Penal”.76 

 Ocorreu que os grupos mais fortes tornaram-se ainda mais numerosos e as 

relações mais complexas. A resposta e essa nova situação demanda o abandono da 

vindita privada, com a assunção pelo Estado do poder-dever de manter a ordem e a 

segurança social, surge então a vingança pública. 

 O Estado, na sua gênese, representava uma simbiose entre o poder divino e 

o poder político, o que explica a inicial e precípua finalidade da pena: a garantia e 

segurança do soberano, o ungido pelos deuses (ou Deus) e a pena aplicada ao 

faltoso tinha como marcas a severidade e a crueldade, aplicadas ao corpo do 

condenado, com um objetivo claramente intimidatório. 

 Objeto de análise na próxima quadra, o debate sobre as funções da pena 

conduziram o Estado a abandonar a pena como fator exclusivamente intimidatório.  

 A prévia análise da pena sob a perspectiva histórica demonstra que ela 

surgiu da necessidade de regulação da relação entre os homens quando conflituosa. 

Claramente perceptível que a pena modificou-se de acordo com o aumento da 

complexidade dessas relações conflituosas até alcançar-nos nos dias de hoje. 

 A maioria dos Estados modernos, dentre eles o brasileiro, baseia-se em um 

ordenamento jurídico, que se sustenta na ameaça da sanção, na imposição da pena 

àquele que violar as normas. 
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3.3 A pena estatal: funções   

  Como visto, a análise da história da pena confunde-se com a história do 

homem, sem ela, as primitivas formas de convivência não teriam evoluído até o 

modelo atual de Estado, que, hodiernamente, dela se utiliza sempre que necessário 

para viabilizar a convivência entre os homens. 

 Se esse sentido da pena é aceito sem maiores questionamentos, o mesmo 

não ocorre quando a questão se desloca para o campo de suas funções, sobretudo 

após o reconhecimento dos direitos fundamentais, em especial os de primeira 

dimensão, notabilizados e distinguíveis por importarem em barreiras à intromissão 

do Estado em esferas particulares do indivíduo. 

  A questão que se coloca, portanto, é de que forma o Estado pode e deve 

utilizar a pena, ou, como observa Claus Roxin, questionando “com base em que 

pressupostos se justifica que o grupo de homens associados no Estado prive de 

liberdade algum dos seus membros ou intervenha de outro modo, conformando sua 

vida?77 

  A resposta a essa questão não é, em absoluto, simples, demandando 

necessária incursão à teoria da pena, buscando, ao fim e ao cabo, em uma 

perspectiva hegeliana, saber se a pena é justa em si e para si, vez que, para Hegel, 

o crime não pode ser considerado apenas como a produção de um mal e sim a 

violação a um direito: 

“Na moderna ciência positiva do direito, a teoria da pena é uma das 
matérias que mais infeliz sorte tiveram, pois para ela não é 
suficiente o intelecto, uma vez que se trata da própria essência do 
conceito. Se o crime e sua supressão, na medida em que esta é 
considerada do ponto de vista penal, apenas forem tidos como 
nocivos, poderá julgar-se irrazoável que se promova um mal só 
porque um mal existe (Klein, Tratado de direito penal). Este aspecto 
superficial da malignidade é, por hipótese, atribuído ao crime nas 
diferentes teorias da pena que se fundamentam na preservação, na 
intimidação, na ameaça, na correção, consideradas como 
primordiais; o que disso deverá resultar é definido, de um modo 
também superficial, como um bem; o que está em questão é o que 
é justo ou injusto. Naqueles pontos de vista superficiais oblitera-se a 
consideração objetiva da justiça, que é o que permite apreender o 
princípio e a substância do crime. Procura-se então o essencial no 
ponto de vista da moralidade subjetiva, no aspecto subjetivo do 

                                                 
77 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal. Lisboa: Vega, 1987, p. 15. 



54 

 

crime, acrescentando-lhe as mais vulgares observações 
psicológicas sobre a força e as excitações dos motivos sensíveis, 
opostos à razão, sobre os efeitos da coação psicológica na 
representação (como se a liberdade não obrigasse a reduzir tal 
representação a algo contingente). As diversas considerações 
referentes à pena como fenômeno, à influência que exerce sobre a 
consciência particular e aos efeitos que tem na representação 
(intimidação, correção, etc.) ocupam o lugar próprio, até mesmo o 
primeiro lugar desde que se trate da modalidade da pena, mas têm 
de supor resolvida a questão de saber se a pena é justa em si e 
para si. Nesta discussão apenas se trata do seguinte: o crime, 
considerado não como produção de um mal mas como violação de 
um direito tem de suprimir-se, e, então, qual é a existência que 
contém o crime e tem de suprimir-se? Esta existência é que é o 
verdadeiro mal que importa afastar e nela reside o ponto essencial. 
Enquanto os conceitos não forem conhecidos claramente, a 
confusão tem de reinar na noção da pena”.78 

  O enfrentamento da questão passa pela análise das principais teorias sobre 

a função da pena: 

 

 

3.3.1 Teoria absoluta ou retributiva da pena 

  O termo “retributiva” remete ao surgimento da pena na história do homem, 

com o sentido de compensação do mal causado pela imposição de outro mal ao 

causador, entretanto, não é essa visão, de certo modo simplista, que explica a teoria 

da retribuição vez que faltava naquele momento histórico o elemento justiça, que, 

segundo Claus Roxin, era essencial: 

Para ela, o sentido da pena assenta em que a culpabilidade do autor 
seja compensada mediante a imposição de um mal penal. A 
justificação de tal procedimento não se depreende, para esta teoria, 
de quaisquer fins a alcançar com a pena, mas apenas a realização 
de uma ideia: a justiça.79   

  A inserção do elemento justiça na teoria retributiva acaba por 

descaracterizar a pena enquanto vingança pura e simplesmente, na verdade a pena 

possui um fim em si mesma, a realização de uma ideia: a justiça. 

                                                 
78 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Trad. Orlando Vitorino. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 88.  
79 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, Lisboa: Vega, 1987, p. 16. 
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  Hegel, partidário da teoria retributiva da pena, entende a pena como um 

restabelecimento da vigência da vontade geral que foi negada pela vontade do 

delinqüente, a pena seria a negação da negação do direito: 

Como evento que é, a violação do direito enquanto direito possui, 
sem dúvida, uma existência positiva exterior, mas contém a negação. 
A manifestação desta negatividade é a negação desta violação que 
entra por sua vez na existência real; a realidade do direito reside na 
sua necessidade ao reconciliar-se ela consigo mesma mediante a 
supressão da violação do direito. A violação que apenas fere a 
existência exterior ou a posse é um malefício, um dano, que incide 
sobre algum aspecto da propriedade ou da fortuna; a violação é 
abolida como dano por meio da indenização civil que lhe é 
equivalente sempre que a reparação pode se dar. No entanto, a 
violação, na medida em que atinge a vontade que existe em si (e 
tanto, por conseguinte, a do criminoso como a da vítima), não tem 
uma existência positiva nesta vontade em si como tal nem nos 
resultados dela. Para si, esta vontade em si existente (o direito, a lei 
em si) antes é o que não existe exteriormente, o que, portanto, não 
pode ser violado. Do mesmo modo, a violação é, para a vontade 
particular da vítima e dos outros, algo de negativo. A violação só tem 
existência positiva como vontade particular do criminoso. Lesar esta 
vontade como vontade existente é suprimir o crime, que, de outro 
modo, continuaria a apresentar-se como valido, e é também a 
restauração do direito.80    

  Para Hegel, portanto, com a retribuição o crime é aniquilado, negado pela 

expiação ocasionada pelo sofrimento da pena, assim o direito lesado acaba 

restabelecido. 

  A postura cristã atual se fundamenta na retribuição do pecado cometido com 

uma pena, apresentando, portanto, uma incontestável concepção retribucionista, “ 

recentemente, o Papa Pio XII, em sua mensagem ao VI Congresso Internacional de 

Direito Penal, afirmou: ‘O Juiz Supremo, em seu julgamento final, aplica unicamente 

o princípio da retribuição. Este há de possuir, então, um valor que não deve ser 

desconhecido’” 81  

  Variadas as críticas e muitos os críticos à teoria retributiva, dentre eles 

destaca-se Claus Roxin, que enumera vários argumentos a respeito, dentre os quais 

merece destaque o que sustenta que não é possível, sua aceitação dentro de um 

critério racional. 

                                                 
80 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Trad. Orlando Vitorino. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 87. 
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“A própria idéia de retribuição compensadora só pode ser plausível 
mediante um acto de fé. Pois, considerando-o racionalmente, não se 
compreende como se pode pagar um mal cometido, acrescentando-
lhe um segundo mal, sofrer a pena. É claro que tal procedimento 
corresponde ao arreigado impulso de vingança humana, do qual 
surgiu historicamente a pena; mas considerar que a assunção da 
retribuição pelo Estado seja algo qualitativamente distinto da 
vingança humana...”82 

 

 

 3.3.2 Teoria relativa ou preventiva da pena 

 Para essa teoria, a exemplo da retributiva, a pena é um mal necessário, 

entretanto, a função da pena tem um caráter totalmente diverso da mera expiação 

pelo delito cometido e sim que seja imposta para impedir novos delitos. 

 A função preventiva da pena divide-se em  geral e especial, essa se destina 

ao próprio agente infrator, aquela ao corpo social como um todo, ambas possuindo 

características positiva e negativa. 

 A prevenção geral parte do pressuposto da efetividade de uma “coação 

psicológica”, seus defensores entendem que é possível dissuadir o indivíduo que 

pretenda atacar o bem jurídico penal intimidando-o pela ameaça em abstrato da 

sanção. 

 Assim, no processo histórico a prevenção geral assume, em primeiro, uma 

função negativa. Essa teoria embasa a postura do legislador contemporâneo ao 

editar normas de conteúdo penal que exacerbam a punição em abstrato a 

determinados tipos de crimes, sobretudo àqueles que causam impacto na sociedade 

provocando comoção. 

 A crítica a essa teoria, segundo Claus Roxin, fundamenta-se em duas 

constatações, primeiro porque não atinge o seu real destinatário, o “delinqüente 

profissional”, e segundo porque o efeito dissuasório da pena é duvidoso. 

Pode aceitar-se que o homem médio em situações normais se deixa 
influenciar pela ameaça da pena, mas tal não sucede em todo o caso 
com delinqüentes profissionais, nem tão pouco com delinqüentes 
ocasionais. Em crimes contra a vida e a moral, a força intimidatória  
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das cominações penais (incluindo a pena de morte) é particularmente 
escassa. As cruéis penas corporais e de morte dos séculos 
passados, como do suplício da roda ou esquartejar e cortar em 
pedaços membros do corpo, não conseguiram fazer diminuir a 
criminalidade. Cada crime constitui, aliás, pela sua mera existência, 
uma prova contra a eficácia da prevenção geral.83 

 Para a teoria da prevenção geral positiva, a pena assume um valor simbólico 

necessário à complementação da função preventiva negativa, atuando de maneira 

positiva sobre indivíduos não criminalizados, de tal sorte a criar um consenso pela 

afirmação na confiança do sistema penal. 

A mais importante missão do direito penal é, no entanto, de natureza 
ético-social. Ao proscrever e castigar a violação de valores 
fundamentais, o direito penal expressa, da forma mais eloqüente de 
que dispõe o Estado, a vigência de tais valores, conforme o juízo 
ético-social do cidadão, e fortalece sua atitude permanente de 
fidelidade ao direito.84 

 A teoria da prevenção especial, ao contrário da geral, é dirigida não à 

coletividade e sim ao agente, em seu caráter negativo objetiva impedir que o agente 

volte a delinqüir, utilizando a coação física. 

 Por seu lado, a prevenção especial positiva extrapola a função de 

contenção, objetivando dissuadir o agente de voltar a delinqüir, segundo Von Lizt: 

A função da pena ou da medida que a substitui ou flanqueia pode ser 
caracterizada da seguinte forma: 1. Reabilitação do criminoso 
suscetível ou necessitado de reabilitação; 2. Intimidação do 
criminoso necessitado de reabilitação; 3. Neutralização do criminoso 
não suscetível de reabilitação.85  

 Destarte, a teoria da prevenção especial positiva tem como característica 

marcante a ressocialização do agente. Pela sua importância no contexto do presente 

trabalho, o tema será tratado em quadra própria. 

 Expressiva parcela da doutrina aponta que essa teoria não se sustenta com 

relação aos agentes que cometeram crimes graves cujo perigo de repetição 

inexistia, dentre os detratores da teoria da prevenção especial destaca-se Roxin, 
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que cita como exemplo histórico o caso dos assassinos dos campos de 

concentração nazistas.     

Contra a concepção da prevenção especial alegou-se 
frequentemente uma segunda objecção, que, todavia, não foi ainda 
concludentemente rebatida. Consiste ela no facto de que, nos crimes 
mais graves, não teria de impor-se uma pena caso não existisse 
perigo de repetição. O exemplo mais contundente é constituído, 
neste momento,  pelos assassinos dos campos de concentração, 
alguns dos quais mataram cruelmente, por motivos sádicos, 
inúmeras pessoas inocentes. Tais assassinos vivem hoje, na sua 
maioria, discreta e socialmente integrados, não necessitando 
portanto de <<ressocialização>> alguma; nem tão pouco existe de 
sua parte o perigo de reincidência ante o qual deveriam ser 
intimidados e protegidos. Deverão eles, então, permanecer impunes? 
De resto, o problema é independente desta situação histórica. 
Também noutros casos sucedem graves crimes de sangue (e 
naturalmente outros tipos de crimes) que frequentemente se devem a 
motivos e situações que não voltarão a se repetir, e ninguém retira 
de tais casos as conseqüências da impunidade. Todavia, a teoria da 
prevenção especial não é capaz de fornecer a necessária 
fundamentação da necessidade da pena para tais situações.86 

 

 Enfim, não houve consenso acerca da teoria preventiva da pena em nenhum 

de seus diferentes aspectos. 

 

3.3.3 Teoria mista ou unificadora da pena 

 A par das deficiências e incompletudes das teorias da pena, já abordadas, 

sedutora se apresentou a possibilidade de combiná-las. 

 Entretanto, combinar não significa afastar a deficiência de uma teoria pela 

adoção de outra, pois assim, a teoria deficitária não seria alterada e sim suprimida. 

Por outro lado, combinar também não significa cumular, vez que seria impraticável 

conciliar objetivos diversos como prevenir um ataque e retribuir um mal causado à 

sociedade. 

 A solução encontrada foi a aplicação das soluções monistas em estágios 

diversos da norma: cominação, aplicação e execução. Na cominação identifica-se a  
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função preventiva geral, na aplicação e execução, a função preventiva especial. A 

função retributiva, além de desempenhar um papel limitador da pena, com a 

definição de patamares máximo e mínimo, se faz presente na execução da pena. 

 Crítico dessa teoria Roxin afirma que ela provoca a multiplicação dos efeitos 

da pena, que com a combinação das teorias monistas não se suprimem entre si, ao 

contrário, se multiplicam. 

É certo que a teoria unificadora se baseia em ter percebido 
correctamente que cada uma das concepções contêm pontos de 
vista aproveitáveis que seria errôneo converter em absolutos. Mas a 
tentativa de sanar tais defeitos justapondo simplesmente três 
concepções distintas tem forçosamente de fracassar, já que a mera 
adição não somente destrói a lógica imanente à concepção, como 
aumenta o âmbito de aplicação da pena, a qual se converte assim 
num meio de reacção apto para qualquer realização. Os efeitos de 
cada teoria não se suprimem em absoluto entre si, antes se 
multiplicam, o que não é só teoricamente inaceitável, como muito 
grave do ponto de vista do Estado de Direito.87 

 É inegável que desde a sua origem até os dias atuais a pena sempre 

apresentou um caráter predominantemente retributivo, um castigo imposto àquele 

que cometeu um erro, a proposta da teoria mista ou unificadora da pena acrescenta-

lhe os elementos preventivo e ressocializador. 

 Para Mirabete trata-se apenas de uma constatação, vez que os aspectos 

retributivo e preventivo (a ressocialização é um de seus elementos) são 

indissociáveis, “a retribuição e a prevenção são faces da mesma moeda e, como 

acentua Everardo da Cunha Luna, ‘a retribuição, sem a prevenção, é vingança; a 

prevenção, sem a retribuição, é desonra’”.88 

 

3.3.4 Teoria da Nova Defesa Social 

 A teoria mais recente sobre a função da pena reconhece, implicitamente, a 

dignidade da pessoa humana como valor a ser perseguido, seu idealizador, Marc 

Ancel, a defende enquanto movimento de política criminal humanista, fundada na 
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ideia de que a sociedade apenas é defendida à medida que se proporciona a 

adaptação do condenado ao meio social. 

 Reale Junior observa com muita propriedade a respeito que “ trata-se de 

uma outra perspectiva sobre a finalidade da pena, não mais entendida como 

expiação ou retribuição da culpa, mas como instrumento de ressocialização do 

condenado, cumprindo que o mesmo seja submetido a tratamento após o estudo de 

sua personalidade.”89 

 Surge com a teoria da Nova Defesa Social uma autêntica preocupação com 

a valorização da dignidade da pessoa humana do encarcerado, com a perspectiva 

da ressocialização, que merecerá, em quadra própria desse trabalho, uma 

abordagem aprofundada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 REALE JUNIOR, Miguel. Novos Rumos do sistema criminal.  Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 
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DA PRISÃO 

 

4.1 Surgimento e evolução  

 A pena, para atingir seu objetivo, a despeito de qual seja a função objetivada 

pelo Estado, deveria ser executada em local e condições apropriadas. 

 A origem histórica da prisão demanda um esclarecimento prévio acerca de 

sua função, dividindo-se, de acordo com seu propósito, em prisão–custódia ou 

prisão-pena. 

 A prisão–custódia, não se confundia com a prisão-pena, essa é o penar, o 

castigo em si mesmo, aquela representava apenas e tão somente um estágio 

anterior à efetiva aplicação da pena, via de regra um castigo supliciante. 

 Existente já na fase da vingança divina, a prisão-custódia ganhou 

visibilidade em Roma, a partir da edificação de recintos próprios a essa atividade de 

contenção do futuro condenado, como ensina Luigi Ferrajoli, “é bem certo que a 

prisão é uma instituição antiqüíssima, construída em Roma para causar temor aos 

plebeus.” 90 

 A prisão–custódia sofreu um lento processo de transição em direção à 

prisão-pena, que ocorre de fato, porém não totalmente, apenas no final do século 

XVI. 

 Nesse momento histórico, a pena era a supliciante, aplicada ao corpo do 

condenado, com um componente de brutalidade que ao mesmo tempo em que 

retribuiria ao condenado o mal praticado, deveria ser capaz de dissuadir outros 

membros do corpo social do cometimento do crime punido. 

 A função “preventiva” da pena supliciante para ser efetiva, dependia da 

publicidade de sua aplicação, o que efetivamente ocorria, desde a condução do 

condenado em carroça aberta até sua efetiva execução.  

 No final do século XVI, o considerável aumento dos índices de criminalidade, 

somado ao fato de que as execuções públicas, pela brutalidade com que era tratado 
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o corpo do condenado, serviam, na verdade, para a ação de batedores de carteiras, 

que se aproveitavam da alta concentração de pessoas, demonstrando sua 

ineficácia. Esse fracasso já havia sido destacado por Nietzsche: 

 

Recordem-se os antigos castigos na Alemanha, entre outros a 
lapidação (já a lenda fazia cair a pedra do moinho sobre a cabeça do 
criminoso), a roda (invenção germânica), o suplício da forca, o 
esmagamento sob os pés dos cavalos, o emprego do azeite ou do 
vinho para cozer o condenado (isso ainda no século XIV e no século 
XV), o arrancar os peitos, o expor o malfeitor untado de mel sob um 
sol ardente às picadas das moscas. Em virtude de semelhantes 
espetáculos, de semelhantes tragédias, conseguiu-se fixar na 
memória cinco ou seis ‘não quero’, cinco ou seis promessas, a fim de 
gozar as vantagens de uma sociedade pacífica .91 

  

 O corpo social, além de não mais se deixar intimidar pela pena cruel e 

brutalmente executada, questionava-as e, não raro, apiedado pela pessoa do 

supliciado investia contra o carrasco, representante do Estado, desnudando, 

portanto, um problema de ordem política. 

 A pena privativa de liberdade surgiu como solução, como  grande “invenção 

social”, entretanto, outros fatores somaram-se a esse, como por exemplo, a igreja 

que já se encontrava indissociavelmente ligada ao Estado, em um processo 

simbiótico que duraria ainda alguns séculos acabou por exercer grande influência na 

transição da prisão custódia em prisão-pena.   

 Esse posicionamento atendeu não só a uma questão de ordem política, 

como também ajustou a pena ao dogma de que o homem fora criado à imagem e 

semelhança de Deus, afinal, as penas supliciantes provocavam o questionamento 

acerca da “justiça” de submeter o filho de Deus aos cruéis tratamentos. 

Na tradição bíblica, Deus é o modelo de pessoa para todos os 
homens. Sem dúvida, o cristianismo, proclamando o dogma da 
Santíssima Trindade (três pessoas com uma só substância), quebrou 
a unidade absoluta e transcendental da pessoa divina. Mas, em 
compensação, Jesus de Nazaré concretizou na História o modelo 
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ético de pessoa, e tornou aos homens mais acessível a sua 
imitação.92  

 A pena de prisão, portanto, atendeu aos interesses da Igreja/Estado, mesmo 

porque, a penitência já era prevista nos testamentos como a pena a ser aplicada aos 

tementes a Deus. 

A igreja provocou um movimento de idéias para converter a pena em 
expiação da falta cometida com o propósito de emenda. A concepção 
religiosa da penitência influiu nas reformas carcerárias tendentes a 
defender a personalidade humana e a preparar a correção e a 
readaptação. Contribuíram, poderosamente, para a nova ordem 
penitenciária o aumento da criminalidade dos séculos XVI e XVII. 
Verificou-se a impossibilidade de empregar as penas corporais e de 
morte, acumulando-se multidões em recintos fechados, sem ordem, 
nem disciplina e moralmente contraproducentes.93 

 Convém anotar que essa postura da igreja não se apresentava de uma 

forma universalizada, mesmo porque, essa “igualdade universal dos filhos de Deus” 

não se sustentava face ao apoio, ainda por alguns séculos, à idéia de servidão de 

determinados grupos e segmentos da sociedade a outros. 

Mas essa igualdade universal dos filhos de Deus só valia, 
efetivamente, no plano sobrenatural, pois o cristianismo continuou 
admitindo, durante muitos séculos, a legitimidade da escravidão, a 
inferioridade natural da mulher em relação ao homem, bem como dos 
povos americanos, africanos e asiáticos colonizados, em relação aos 
colonizadores europeus. Ao se iniciar a colonização moderna com a 
descoberta da América, grande número de teóricos sustentou que os 
indígenas não poderiam ser considerados iguais em dignidade ao 
homem branco. No famoso debate que opôs Bartolomeu de Las 
Casa, no concílio de Valladolid em 1550, perante o imperador Carlos 
V, Juan Giménes de Sepúlveda sustentou que os índios americanos 
eram “inferiores aos espanhóis, assim como as crianças em relação 
aos adultos, as mulheres em relação aos homens, e até mesmo, 
pode-se dizer, com os macacos em relação aos seres humanos” 94 

 Além do aludido apoio da igreja, a prisão-pena passou, em um momento 

histórico posterior, a atender também a motivações de ordem econômica, com o 

surgimento das Workhouses. 

É na Holanda, na primeira metade do século XVII, onde a nova 
instituição da casa de trabalho chega, no período das origens do 
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capitalismo, à sua forma mais desenvolvida. É que a criação desta 
nova e original forma de segregação punitiva responde mais a uma 
exigência relacionada ao desenvolvimento geral da sociedade 
capitalista que à genialidade individual de algum reformador.95 

 Com efeito, já naquele momento histórico o Estado pautava suas decisões 

tomando por base questões de ordem econômica, a ascensão da burguesia.  

 O reconhecimento da existência de membros da sociedade que se 

destacavam pelo acúmulo de riquezas e que necessitavam de um aparato estatal de 

proteção efetivo, operou a negação da visão romanceada do delinqüente, o 

capitalismo que nascia naquele momento não poderia conceder à figura de “Hobin 

Hood” qualquer concessão. 

 Como visto, já não seria aconselhável submeter esse tipo de delinqüente ao 

suplício, tendo na platéia muitos admiradores, assim, encarcerá-los tornou-se uma 

excelente opção. 

Até o século XVII, se podia fazer do bandido, do ladrão, uma 
personagem heróica. Mandrin, Guillery, etc. deixaram na mitologia 
popular uma imagem que, esgueirando-se pelas sombras, era muito 
positiva. O mesmo se passou com bandidos córsicos e sicilianos, 
ladrões napolitanos... Ora, esse ilegalismo tolerado pelo povo acabou 
aparecendo como um sério perigo, quando o roubo cotidiano, a 
pilhagem, a pequena escroqueria se tornaram demasiado custosos 
no trabalho industrial ou na vida urbana. Então, uma nova disciplina 
econômica foi imposta a todas as classes da sociedade 
(honestidade, exatidão, poupança, respeito absoluto da propriedade). 
Portanto, foi preciso, por um lado, proteger mais eficazmente a 
riqueza; por outro, fazer de tal modo que o povo adquirisse, para com 
o ilegalismo, uma atitude francamente negativa. Foi assim que o 
poder fez nascer – e a prisão muito contribuiu para isso – um núcleo 
de delinqüentes sem comunicação real com as camadas profundas 
da população.96  

  

 Assim, a prisão-pena ao substituir a prisão-custódia atendeu a interesses de 

diversos matizes, paradoxalmente, o que poderia ser considerado uma valorização, 

sem precedentes, da dignidade do homem condenado, acaba por revelar-se como 

produto de uma gama de interesses (políticos, religiosos e econômicos) que se 

traduzem em um processo, embora desarticulado, de reificação do condenado. 
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 Paradoxos à parte, a prisão-pena, paulatinamente ocupou o lugar da prisão-

custódia, em um processo que já dura cinco séculos e que não foi, em determinadas 

sociedades, definitivamente concluído, como por exemplo, em alguns estados da 

federação nos Estados Unidos da América do Norte, que mantém a pena capital em 

seu ordenamento e, inevitavelmente, os chamados “corredores da morte”. 

 A grande marca da prisão-pena sempre foi a utilização do tempo do 

indivíduo privado de sua liberdade, tal utilização deu-se, inicialmente, como forma de 

penitência do condenado, um penitenciar-se pelo mal praticado, uma reflexão que 

aliada à solidão e à privação da liberdade atenderia às funções retributiva e 

preventiva da pena.  

 A relevância da penitência na prisão-pena explica o termo penitenciária, 

“talvez nesse caráter de penitência e meditação imposto às condutas recuperadoras 

dos erros clericais, esteja o cerne da palavra penitenciária” 97, afinal, fazia-se 

necessário criar estruturas físicas que substituíssem os calabouços, que inicialmente 

eram destinados ao cumprimento da prisão-pena, totalmente inadequados, no mais 

das vezes, fétidos calabouços úmidos e sem iluminação. 

 O aproveitamento econômico veio logo a seguir, variadas formas de 

sistemas penitenciários foram e continuam a ser testadas, mas, desde sempre, 

questionadas e apresentando duvidosos resultados. 

 

4.2 Os sistemas penitenciários 

 Muito embora as prisões não tenham sua gênese na América, foi nos 

Estados Unidos da América do Norte que ocorreu a sistematização dos principais 

sistemas penitenciários, “a primeira prisão norte-americana foi construída pelos 

quacres em Walnut Street Jail, em 1776. O início mais definido do sistema filadélfico 

começa sob a influência das sociedades integradas pelos quacres e os mais 

respeitáveis cidadãos da Filadélfia, e tinha como objetivo reformar as prisões” 98. 
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 O primeiro sistema que surgiu foi o pensilvânico (ou celular), cuja 

característica principal era o isolamento do preso, completo para os mais perigosos, 

que ocupavam celas individuais, enquanto aos outros era permitido trabalhar em 

conjunto durante o dia, observando-se, entretanto, uma rigorosa lei do silêncio. 

 A observância do mais absoluto silêncio atendia bem às funções da pena, 

pois possibilitava a meditação e a oração, a penitência, propriamente dita, e 

transportava para o ambiente de produção o isolamento, segundo Michel Foucault, 

um isolar-se em si mesmo, “não se pede a requalificação do criminoso ao exercício 

de uma lei comum, mas à relação do indivíduo com sua própria consciência e com 

aquilo que pode iluminá-lo por dentro.” 99 

 Essa foi, entretanto, a característica que inspirou as maiores críticas a esse 

sistema, vez que o silêncio absoluto servia não à recuperação do preso e sim a 

motivações de ordem econômica. 

 Um menor número de carcereiros era necessário para vigiar um grupo em 

silêncio, ocasionando a diminuição dos gastos com vigilância, além disso, o fato de 

manter o grupo de presos trabalhando significava a manutenção de uma 

organização produtiva dentro do cárcere. 

 Assim, o sistema Pensilvânico acabava por priorizar a exploração da mão de 

obra do preso em detrimento de sua recuperação. 

 Inicialmente essas críticas não motivaram a criação de um novo sistema, há 

uma tentativa inicial de reprodução de isolamento do sistema pensilvânico, que se 

mostra impraticável sob o ponto de vista econômico, devido ao crescente número de 

presos, surge então o sistema auburniano. 

 Nesse sistema o estabelecimento prisional dividiria os presos em categorias, 

reservando apenas aos mais perigosos o isolamento total, além de basear-se no 

silêncio (silent system) durante o período de trabalho. 

 Alguns anos após sua fundação o confinamento solitário é abandonado 

definitivamente em Auburn, “Essa experiência de estrito confinamento solitário 

resultou em grande fracasso: de oitenta prisioneiros em isolamento total contínuo, 
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com duas exceções, os demais resultaram mortos, enlouqueceram ou alcançaram o 

perdão.” 100, fixando-se assim como diferença entre esse e o sistema pensilvânico o 

fato de que, nesse, o regime celular dos presos mais perigosos durava o dia todo, 

enquanto naquele era apenas à noite, durante o dia todos exerciam atividades 

produtivas em conjunto. 

 O sistema auburniano manteve-se sobre os pilares do trabalho e de uma 

disciplina extremamente rigorosa, além da rigorosa observância do silent system, 

havia ainda a aplicação de castigos cruéis e excessivos. 

 Se por um lado a imposição dos castigos era tolerada, apesar dos excessos, 

na perspectiva de que poderiam colaborar na recuperação do preso, por outro, as 

organizações sindicais se opunham radicalmente ao trabalho no cárcere, vez que “a 

produção nas prisões representava menores custos ou podia significar uma 

competição ao trabalho livre. Esse fator originou a oposição dos sindicatos ao 

trabalho produtivo que pretendia impulsionar o silent system.” 101  

 Havia ainda a crítica já tecida ao sistema pensilvânico com relação ao silent 

system.  

O ponto vulnerável desse sistema era a regra desumana do silêncio. 
Teria origem nessa regra o costume dos presos se comunicarem 
com as mãos, formando uma espécie de alfabeto, prática que até 
hoje se observa nas prisões de segurança máxima, onde a disciplina 
é mais rígida. Usavam, como até hoje usam, o processo de fazer 
sinais com batidas nas paredes ou nos canos d’água ou, ainda, 
modernamente, esvaziando as bacias dos sanitários e falando no 
que chamam de boca do boi. Falhava também o sistema pela 
proibição de visitas, mesmo dos familiares, com a abolição do lazer e 
dos exercícios físicos, bem como uma notória indiferença quanto à 
instrução e ao aprendizado ministrado aos presos.102 

 No Brasil do séc. XIX, o interesse pela questão prisional tomou corpo 

décadas após o tema ter despertado o interesse no velho continente e nos Estados 

Unidos da América do Norte, após a publicação, em 1764, da obra de Cesare 

Bonessana, o “Marquês de Beccaria” – Dei Delitti e delle Pene, em parte pela 

influência externa, “o Brasil, em seu ímpeto de civilizar-se, assistiu de perto à 
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reforma prisional empreendida na Europa e Estados Unidos. Não era incomum o 

Estado brasileiro enviar especialistas ao exterior para conhecerem o que de novo se 

fazia em matéria penitenciária.”103  

 Não houve um consenso acerca de qual seria o sistema mais adequado à 

realidade brasileira, buscou-se então forjar um sistema que fosse o produto da soma 

de características dos sistemas pensilvânico e alburniano, evoluindo do silent 

system daquele para esse, de acordo com o comportamento do condenado. 

 No decurso do séc. XIX a pena privativa de liberdade conheceu seu apogeu, 

os altos índices de criminalidade e conseqüente aumento da população carcerária, 

somado à já aludida resistência das organizações sindicais, constituíram obstáculos 

à utilização dos sistemas pensilvânico e alburniano, este acabou por ser a matriz 

sobre a qual foi forjado, no século XIX o Sistema Progressivo, “os autores, em geral, 

concordam que a obra desenvolvida pelo capitão Alexandre Maconochie, no ano de 

1840, na ilha Norfolk, na Austrália, governador da referida ilha, modificaria a filosofia 

penitenciária. Muitos, no entanto, consideram que o efetivo criador do sistema foi o 

Coronel Manuel Montesinos de Molina, ao ser nomeado governador do presídio de 

Valência em 1834. 104 

 O sistema progressivo procurava, através de um sistema de recompensas, 

estimular o preso a ostentar uma boa conduta carcerária, o que exigiu a diminuição 

do rigor no trato com o detento. 

 Inicialmente desenvolvido na Inglaterra, o sistema progressivo foi 

aperfeiçoado na Irlanda, ambos baseados nas mesmas premissas: o início do 

cumprimento da pena em condições rigorosas de isolamento, progredindo para o 

trabalho diurno e reclusão noturna, com o desempenho no trabalho sendo premiado 

por pontos cuja soma era premiada com a concessão de liberdade condicional. 

 Na Irlanda, instituiu-se, antes da liberdade condicional um período 

intermediário, com a execução de trabalho externo pelos detentos sob condições de 

vigilância menos rigorosas. 
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 O sistema progressivo representou um inegável avanço no respeito à 

dignidade do preso com relação aos regimes anteriores, essa postura de respeito ao 

homem que se encontrava preso fica bem claro no chamado sistema (progressivo) 

de Montesinos. 

Em 1835, o Coronel Manuel Montesinos e Molina foi nomeado 
“governador” do presídio de Valência. Possuía qualidades pessoais 
adequadas para alcançar uma eficiente e humanitária direção de um 
centro penal. Entre suas qualidades mais marcantes encontram-se 
sua poderosa força de vontade e sua capacidade para influir 
eficazmente no espírito dos reclusos. Sua penetrante vontade e 
grandes dotes de liderança lograram disciplinar os reclusos, não pela 
dureza do castigo, mas pelo exercício de sua autoridade moral. 
Diminuiu o rigor dos castigos e preferiu orientar-se pelos princípios 
de um poder disciplinar racional. Um dos aspectos mais 
interessantes da obra prática de Montesinos refere-se à importância 
que deu às relações com os reclusos, fundadas em sentimentos de 
confiança e estímulo, procurando construir no recluso uma definida 
autoconsciência. A ação penitenciária de Montesinos planta suas 
raízes em um genuíno sentimento em relação “ao outro”, 
demonstrando uma atitude “aberta” que permitisse estimular a 
reforma moral do recluso.105 

 

 Muito embora o sistema progressivo tenha representado inegável avanço 

com relação aos predecessores, foi, a partir da segunda metade do séc. XX, 

paulatinamente substituído por um modelo que priorizava um tratamento 

individualizado ao preso. 

 Essa nova tendência atende a uma nova consciência social acerca dos 

Direitos Humanos e da dignidade da pessoa humana do preso, observada nos 

diversos pactos e convenções a respeito, que serão tratadas em quadra própria. 

 Anote-se, entretanto, que, na sua essência, o sistema progressivo ainda é 

observado no Brasil, que promove, a exemplo do sistema progressivo em sua 

gênese uma espécie de aniquilamento da personalidade do preso no início do 

cumprimento da pena. 

 Enquanto na Inglaterra e Irlanda do final do séc. XVIII, os presos ficavam 

isolados, sem comunicação e com a alimentação racionada, no Brasil do séc. XXI os 

presos do sistema prisional paulista, no início de sua jornada carcerária, tem o 
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cabelo raspado e passam por um período nas “celas de inclusão”, sem direito a 

visitas, banho de sol ou qualquer tipo de acesso ao mundo exterior, excepcionado 

apenas o contato com seus advogados. 

 Inegável que o sistema progressivo serve de base para o tratamento do 

preso no sistema carcerário brasileiro, onde o “bom comportamento carcerário”, 

atestado pelo diretor da unidade prisional é conditio sine quae non para a concessão 

de benefícios como progressão de regime e concessão de liberdade condicional. 

 O sistema progressivo, em crise desde seu nascimento, pelos seus próprios 

postulados, não mais existe na sua forma original, a necessidade de observância da 

dignidade da pessoa humana do indivíduo encarcerado e um significativo aumento 

da sensibilidade social acerca dos direitos humanos o desautoriza: 

A crise do regime progressivo levou a uma profunda transformação 
dos sistemas carcerários. Essa transformação realiza-se através de 
duas vertentes: por um lado a individualização penitenciária 
(individualização científica), e, por outro, a pretensão de que o 
regime penitenciário permita uma vida em comum mais racional e 
humana, como, por exemplo, estimulando-se o regime aberto.106 

 

4.3 A crise da pena de prisão  

 A história da prisão só não é mais longa que a história da pena, mas apesar 

de seus cinco séculos de existência ainda não logrou encontrar uma fórmula que 

atendesse aos propósitos para os quais foi criada, apesar dos vários e sucessivos 

sistemas de encarceramento. 

 Tais propósitos sofreram variações as mais diversas na história da prisão, 

alternando ou superpondo-se, ao longo da história, mas nunca ausentes por 

completo, para que nunca se incorresse no risco de sua abolição. 

 Defensores dessa abolição (bem como do Direito Penal), não são raros, 

filiados à corrente de política criminal denominada “abolicionismo penal”, como o 

holandês Louk Hulsman, que afirma “Se afasto do meu jardim os obstáculos que 

impedem o sol e a água de fertilizar a terra, logo surgirão plantas de cuja existência 
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eu sequer suspeitava. Da mesma forma, o desaparecimento do sistema punitivo 

estatal abrirá, num convívio mais sadio e dinâmico, os caminhos de uma nova 

justiça” 107. 

 Essa corrente de política criminal é minoritária, mesmo porque um dos raros 

consensos atuais no mundo ocidental é de que a prisão constitui-se em um mal 

necessário, “é inquestionável que a prisão deve transformar-se radicalmente, porém, 

não pode ser suprimida. Diante das condições sociopolíticas prevalentes na 

atualidade, a pena privativa de liberdade é um meio de controle social do qual, 

nesse estágio da civilização, não se pode abrir mão108.  

 A situação da pena de prisão nos dias atuais apesar de sua condição de 

“mal necessário”, não aconselha a adoção de uma postura passiva e acomodada, o 

cárcere é o receptáculo de problemas sociais dos mais variados matizes, dentre os 

quais a violência, constituindo com essa uma relação de causa e efeito. 

O emprego indiscriminado da prisão carcerária é uma decorrência 
do individualismo desenfreado que vai minando o organismo social. 
É uma conseqüência do imediatismo que inspira a maior parte das 
ações dos indivíduos em sociedade. É um paliativo, não um 
remédio, nem ainda uma tentativa de solução. Desaparecendo a 
vantagem das galés, pela mecanização dos barcos, surgindo a 
indústria a sufocar o artesanato, confinando-se a utilidade dos 
presídios-colônia, e, sobretudo, crescendo a competição econômica 
entre os homens, tornou-se mister o estabelecimento de um novo 
regime de segregação dos indivíduos perturbadores da paz social, 
através de um sistema que acarretasse um mínimo de 
inconvenientes aos homens preocupados em ganhar dinheiro. A 
característica principal desse tipo de punição é de trazer pronto 
alívio. Seus efeitos ulteriores, todavia, são muito piores. Como 
sucede com o ópio, a cadeia, no primeiro instante, produz uma 
sensação de euforia coletiva. O delinqüente desaparece da 
circulação e esse fato cria nas comunidades uma sensação de 
segurança. O problema humano, porém, continua em crise. Privada 
do chefe, a família do delinqüente se decompõe. O próprio 
criminoso sente que seu pátrio poder não atravessa as grades e 
que não lhe é dado impedir a desagregação de seu lar. Em vez de 
um apoio, a partir do qual possa se reerguer, como pão de cada dia, 
recebe sua ração de desespero. A visão da mulher, que hesita, dos 
filhos, que se rebelam. E se atola por fim na ociosidade, para que se 
corrompa, em definitivo. Anos depois, retorna ao convívio social. Em 
vez de voltar arrependido, reaparece carregado de ódios. Cessado 
o efeito do ópio, não há senão aplicar-se outra dose, até que o 
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organismo social se torne insensível. A isso, a sociedade dá o nome 
de Justiça 109 

 A crise da pena de prisão, ao contrário do entendimento majoritário, não tem 

como nascedouro o cárcere, que nada mais é que o espaço físico em que é 

executada e, portanto, onde se torna efetivamente visível. 

 O início dessa crise, como já defendido, está na gênese da prisão, a sua 

contemporânea exasperação está indissociavelmente ligada a uma outra crise, a de 

uma sociedade pós-moderna, que ainda tenta lidar com o declínio da modernidade. 

 A incapacidade de criar mecanismos de contenção de uma violência 

fomentada, mesmo que subliminarmente, durante todo o século passado, uma 

violência “lato sensu”, que não é apenas aquela estampada nos cadernos policiais 

dos jornais impressos, como tão bem explica Eduardo Bittar:  

... quando se pergunta pela questão da ascensão da violência, que 
desocupa o direito de ser a linguagem de regulação do espaço do 
comum, alcançando estatísticas brutais em nossos tempos, 
atravessando de modo preocupante a vida brasileira, deve-se aí 
enxergar mais do que simplesmente um fenômeno episódico do 
quotidiano de grandes metrópoles entrecortadas por uma forma de 
vida  em acentuado estado de desagregação social. Em uma leitura 
de semiose psicossocial, que vê na violência um vestígio de 
patologias sociais mais profundas e sistêmicas, a violência é hoje 
mais do que uma questão acidental, lateral ou passageira, mas sim o 
próprio modo de realização da dialética do esclarecimento, e, 
exatamente por isso, o modo de assinatura de nossa era. Ela cumpre 
o papel de fazer vir à tona o caráter degradante da lógica interna da 
modernidade, denunciando que nem somente de luzes, de ordem e 
de progresso, mas também de trevas, de exploração e de miséria, 
vive a modernidade.110 

 Assim, a violência contemporânea tem seu nascedouro em questões sociais 

pendentes, não encontrando barreiras de contenção nos organismos sociais que 

tradicionalmente deveriam fazê-lo, a família, a escola e, em alguns casos, a igreja, 

não são capazes de fazê-lo, tal tarefa coube ao sistema penal, que, segundo Nilo 

Batista é “a sucessiva intervenção, em três nítidos estágios, de três instituições: a 

instituição policial, a instituição judiciária e a instituição penitenciária. A esse grupo 

                                                 
109 CAMPOS, Arruda. A justiça a serviço do crime.  3ª. ed. São Paulo: Fulgor, p. 92. 
110 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade e reflexões frankfurti anas.  2ª. 
Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009, p. 88. 
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de instituições que, segundo regras jurídicas pertinentes, se incumbe de realizar o 

direito penal...” 111  

 A instituição carcerária, porta de saída do sistema penal, não foi preparada 

para lidar com um contingente de encarcerados de dimensões tão altas como as da 

atualidade. 

 A população prisional mundial alcançou seu patamar mais elevado no final 

do ano de 2009. O gráfico abaixo lista as 15 (quinze) maiores populações 

carcerárias do mundo em Dezembro de 2009, totalizando um contingente de 

7.019.945 indivíduos presos: 

112 

 Trata-se, indubitavelmente, de um expressivo contingente de homens e 

mulheres, equivalente à população do Estado de Israel, estimada, nesse mesmo 

período, em pouco mais de 7,0 milhões de habitantes. O gráfico demonstra ainda a 

posição do Brasil em relação aos demais países, ocupando o quarto lugar, atrás 

apenas de Estados Unidos, China e Rússia. 

 

                                                 
111 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2007, p. 24. 
112http://www.populationconnection.org/site/News2?news_iv_ctrl=1&amp;page=NewsArticle&amp;id=6
449, acesso em 17/07/10 às 19:34 hs. 
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5. CRISE DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 

 O cárcere, desde sua gênese, teve como característica marcante a 

“invisibilidade”, como forma de não provocar sentimentos de piedade da sociedade 

para com os condenados, que poderiam descambar em atos de insurgência contra o 

Estado nas ainda recentes execuções das penas supliciantes, como essa do final do 

século XVII em Avignon: 

Ia ser enforcado um assassino chamado Pierre Du Fort: várias 
vezes ele “prendeu os pés nos degraus” e não pôde ficar suspenso 
no vazio. Vendo isso o carrasco lhe cobriu o rosto com seu gibão e 
lhe batia por baixo do joelho, sobre o estômago e a barriga. Vendo o 
povo que ele o fazia sofrer demais e pensando mesmo que o 
degolava com uma baioneta – tomado de compaixão pelo paciente e 
de fúria contra o carrasco, jogou pedras contra ele; enquanto isso, o 
carrasco abriu as duas escadas e jogou a vítima para baixo, 
saltando-lhe sobre os ombros e pisando-a enquanto a mulher do dito 
carrasco o puxava pelos pés por baixo da forca. Fizeram-lhe sair 
sangue da boca. Mas a chuva de pedras contra ele aumentou, 
houve até algumas que atingiram o enforcado na testa, o que 
obrigou o carrasco a subir a escada, de onde desceu com tanta 
precipitação que caiu no meio dela, e deu com a cabeça no chão. E 
a multidão se lançou sobre ele. Este se levantou com uma baioneta 
na mão, ameaçando matar quem se aproximasse; mas, depois de 
cair e se levantar várias vezes, apanhou muito do povo que o 
emporcalhou e o afogou no riacho, arrastando-o em seguida com 
grande paixão e fúria até a Universidade e de lá até o cemitério dos 
Cordeliers. Seu criado, igualmente surrado, com a cabeça e corpo 
machucados, foi levado ao hospital onde morreu alguns dias 
depois.113 

 

 Essa postura desafiadora com relação ao Estado era politicamente 

preocupante e reclamava uma outra alternativa, uma execução da pena que tivesse 

lugar “longe” dos olhares do povo, essa “invisibilidade” contribuiu efetivamente para 

afirmação da privação da liberdade como principal resposta penológica ao crime no 

mundo ocidental. 

 O presídio da hoje paradisíaca ilha de Fernando de Noronha representou 

bem essa característica da execução da pena de prisão no Brasil do século XIX, “é a 

                                                 
113 FOUCAUT, Michel. Vigiar e Punir,  18ª. ed. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 
53. 
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esse olhar perdido, a essa indiferença, a esse espírito turvo de quem já não mais 

espera ou quer esperar, que os apenados de Fernando de Noronha pareciam se 

fazer presos. A triste sina dos que receberam a vastidão do mar e a amplitude dos 

cianos céus como muralhas intransponíveis”.114 

 A invisibilidade que caracteriza a execução da pena privativa de liberdade, 

em um primeiro momento representando o afastamento compulsório da fiscalização 

por parte da sociedade (que não tardou em se converter em uma escolha dessa 

mesma sociedade), constituiu terreno fértil para o desrespeito à dignidade dos 

encarcerados. 

 No Brasil contemporâneo, onde os direitos fundamentais estão 

expressamente previstos no texto constitucional, e que alçou a dignidade da pessoa 

humana a fundamento do Estado, em que a democracia se consolidou e a imprensa 

é livre para desempenhar o seu papel fiscalizador, não se alcançou ainda a plena 

observância dos direitos e garantias fundamentais para homens livres, é evidente 

que no sistema carcerário, coberto pelo manto da invisibilidade, mantido sob o 

argumento da segurança dos estabelecimentos prisionais, a situação, no que toca 

aos direitos fundamentais sempre foi muito mais grave. 

 Essa situação caótica foi reconhecida pelo então Ministro da Justiça Ibrahim 

Abi-Ackel, no início dos anos 80 quando, na exposição de motivos da Lei 7210/84 – 

Lei de Execução Penal, anotou, em seu item 100: 

É de conhecimento geral que “grande parte da população carcerária 
está confinada em cadeias públicas, presídios, casas de detenção e 
estabelecimentos análogos, onde prisioneiros de alta periculosidade 
convivem em celas superlotadas com criminosos ocasionais, de 
escassa ou nenhuma periculosidade, e pacientes de imposição 
penal prévia (presos provisórios ou aguardando julgamento), para 
quem é um mito, no caso, a presunção de inocência. Nestes 
ambientes de estufa, a ociosidade é a regra; a intimidade, inevitável 
e profunda. A deterioração do caráter, resultante da influência 
corruptora da subcultura criminal, o hábito da ociosidade, a 
alienação mental, a perda paulatina da aptidão para o trabalho, o 
comprometimento da saúde são conseqüências desse tipo de 

                                                 
114 COSTA, Marcos Paulo Pedrosa. O Caos ressurgirá da ordem – Fernando de Noronha e a 
reforma prisional no Império. São Paulo: IBCCRIM, 2009.  
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confinamento promíscuo, já definido alhures como 'sementeiras de 
reincidências', dados os seus efeitos criminógenos”. 115 

 Não obstante esse reconhecimento oficial, foi preciso quase uma década 

para que o tema passasse, de forma efetiva, a ser debatido pela sociedade 

brasileira. 

 

5.1 Massacre do Carandiru    

 A gravidade da questão carcerária passou a ser discutida a partir de 02 de 

Outubro de 1992, quando o “véu da invisibilidade” que cobria o sistema carcerário 

brasileiro foi violentamente rompido, “a rebelião dos presidiários do pavilhão 9, da 

Casa de Detenção do Carandiru, foi reprimida pela invasão de tropas da Polícia 

Militar e resultou na maior chacina da história das penitenciárias brasileiras: a morte 

de 111 detentos.” 116 

 Conhecido como “Massacre do Carandiru”, a morte dos 111 detentos, motivou 

o debate da questão carcerária pela sociedade, impactada, tanto positiva como 

negativamente, pela forte imagem de dezenas de corpos nos corredores do Instituto 

Médico Legal da capital paulista.  

O Caso do Carandiru foi amplamente divulgado pelos meios de 
comunicação, obteve a atenção e o acompanhamento diário por 
parte da imprensa. Várias pesquisas de opinião pública foram 
realizadas para conhecer a posição da sociedade em relação ao 
massacre. O Datafolha realizou 1079 entrevistas com habitantes da 
cidade de São Paulo, 98% dos entrevistados sabiam do 
acontecimento. É importante frisar que a concordância com o 
massacre do Carandiru foi sempre uma opinião minoritária entre os 
paulistanos. Entre os entrevistados, 53% discordavam da ação da 
PM, 18% estavam indecisos e 29% concordavam com a ação.117 

 Em 22 de fevereiro de 1994, entidades de direitos humanos apresentaram à 

Comissão de Direitos Humanos da OEA (CIDH) petição contra o Estado brasileiro 
                                                 
115Disponível em http://www.google.com.br/search?q=LEP+-
+EXPOSI%C3%87%C3%83O+DE+MOTIVOS&btnG = Pesquisar&hl=pt-BR&rlz=1R2ACAW_en&sa=2 – Acesso 
em 24/01/2011 – 18:25 hs. 
116 In BOURNIER, João Bosco et al. Massacre do Carandiru, chega de impunidade. DHnet Direitos 
Humanos na Internet. Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/cavallaro/carandiru.html. Acesso em 30/10/2010, 11:01:26  
117 In BOURNIER, João Bosco et al. Massacre do Carandiru, chega de impunidade. DHnet Direitos 
Humanos na Internet. Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/cavallaro/carandiru.html. Acesso em 30/10/2010, 11:01:26  
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pela violação de vários artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos pelos 

fatos praticados pela polícia militar paulista na Casa de Detenção do Carandiru.  

O Estado brasileiro não contestou as violações denunciadas, baseando sua 

defesa na inadmissibilidade da denúncia pelo não esgotamento dos recursos de 

jurisdição interna e, alternativamente, afirmou terem sido tomadas medidas firmes e 

profundas para resolver a situação precária das prisões paulistas.  

Tais argumentos não foram aceitos, tendo sido o Estado brasileiro 

considerado culpado pelas violações perpetradas. 

A COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
CONCLUI QUE: 1. Tem competência para conhecer deste caso e que 
a petição é admissível, em conformidade com os artigos 46 e 47 da 
Convenção Americana. 2. A República Federativa do Brasil violou 
suas obrigações decorrentes dos artigos 4 (direito à vida) e 5 (direito à 
integridade pessoal), em virtude da morte de 111 pessoas e de um 
número indeterminado de feridos, todos eles detidos sob a sua 
custódia, na subjugação do motim de Carandiru em 2 de outubro de 
1992, pela ação dos agentes da Polícia Militar de São Paulo. 3. A 
República Federativa do Brasil é responsável pela violação dos 
citados artigos da Convenção por motivo do descumprimento, no caso 
dos internos em Carandiru, das devidas condições de detenção e pela 
omissão em adotar estratégias e medidas adequadas para prevenir as 
situações de violência e para debelar possíveis motins. A Comissão 
reconhece que foram tomadas medidas para melhorar as condições 
carcerárias, em particular a construção de novas instalações 
penitenciárias, a fixação de novas normas de detenção e o 
estabelecimento no Estado de São Paulo de uma secretaria especial 
responsável por esses assuntos.4. A República Federativa do Brasil é 
responsável pela violação dos artigos 8 e 25 (garantias e proteção 
judicial) em conformidade com o artigo 1(1) da Convenção, pela falta 
de investigação, processamento e punição séria e eficaz dos 
responsáveis e pela falta de indenização efetiva das vítimas dessas 
violações e seus familiares.118  

   O Relatório foi enviado ao Estado brasileiro em 03 de Março de 2000, 

contendo várias recomendações, dentre as quais a identificação das autoridades e 

funcionários responsáveis pelas violações para posterior responsabilização, o 

pagamento de indenização aos familiares das vítimas e adoção de posturas e 

medidas específicas com relação aos estabelecimentos carcerários e detentos que, 

infelizmente, não foram levadas a efeito.  

                                                 
118 Disponível em: http://www.cidh.org/annualrep/99port/brasil11291.htm. Acesso em 12/01/11 às 
17:45:07 hs. 
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  Os fatos de 02 de Outubro de 1992 constituíram ainda o pretexto para a 

criação de uma poderosa organização criminosa no Brasil, com uma peculiaridade: 

sua gênese ocorreu dentro do sistema carcerário paulista. 

 Em 1993, o estabelecimento prisional paulista que reunia as melhores 

condições materiais de contenção de encarcerados de alta periculosidade era a 

Casa de Custódia de Taubaté, conhecida como “Piranhão”, não por outro motivo, um 

grupo de encarcerados tidos como lideranças lá se encontrava detido.  

 Em 31 de Agosto de 1993, após os encarcerados participarem de um jogo 

de futebol, ainda durante o “banho de sol”, alguns dos jogadores e torcedores da 

equipe “Comando da Capital” reunidos, reclamavam do excessivo rigor com que 

eram tratados, quando, inspirados pela ideia de organizar-se para “lutar” contra os 

abusos e impedir novos “massacres do Carandiru” criaram, de maneira 

completamente informal, uma espécie de “sindicato”, que em homenagem à equipe 

de futebol vencedora da partida, foi batizado Primeiro Comando da Capital – PCC.119 

 O discurso inicial da necessária união entre os presos para defesa de seus 

direitos e garantias foi, ao longo dos anos seguintes, replicado por todo sistema 

prisional paulista, impulsionado pela política da Secretaria de Administração 

Penitenciária de promover transferências cíclicas de encarcerados, sobretudo os de 

alta periculosidade. 

 No Domingo, 18 de Fevereiro de 2001, pela primeira vez no mundo ocorreu, 

nos presídios paulistas uma mega-rebelião, orquestrada pelo PCC, que mobilizou 

quase metade dos encarcerados paulistas, em 29 estabelecimentos prisionais. Pelo 

seu ineditismo o fato ocupou amplamente o noticiário, inclusive internacional.  

 Com a mega-rebelião os encarcerados tornaram públicas uma série de 

reivindicações e queixas, rompendo novamente, dessa vez como protagonistas, a 

“invisibilidade” do cárcere, mesmo que inconscientemente ratificaram a antiga lição 

de Montesquieu, para quem, a força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo. 

                                                 
119 Idemir Carlos Ambrósio (Sombra), César Augusto Roriz Silva (Cesinha), Mizael Aparecido da 
Silva, Marcos Willians Herbas Camacho (Playboy ou Marcola), José Marcio Felício (Geleião), Wander 
Eduardo Ferreira (Eduardo cara-gorda), Antonio Carlos Roberto da Paixão (Paixão), Isaías Moreira 
do Nascimento (Isaías esquisito), Ademar dos Santos (Dafé) e Antonio Carlos dos Santos (Bicho 
Feio) in JOZINO, Josmar. Cobras e Lagartos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, p. 31. 
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 As autoridades responsáveis cometeram então o primeiro de uma série de 

erros, tentaram, ao negar veementemente a existência de uma organização entre os 

presos, restaurar a “invisibilidade”, com isso, referendaram a importância do PCC 

junto aos seus “representados”, o uso da telefonia móvel dentro do cárcere 

encarregou-se de potencializar e disseminar seu poder, inclusive para outros 

estados. 

 A percepção dessa força desnudou a verdadeira vocação do PCC, a prática 

criminosa: Dentro do cárcere pela prática da extorsão de outros presos e seus 

familiares, eliminação de opositores e, externamente, através de práticas terroristas 

como o assassinato do juiz Antonio José Machado Dias, em 14 de Março de 2003, o 

juiz “Machadinho” era corregedor dos presídios da Comarca de Presidente Prudente 

e era considerado inimigo do PCC, por “contrariar” seus interesses. 

 Em Maio de 2006 a última demonstração pública de força do bando 

combinou atentados terroristas que deixaram mais de quarenta agentes públicos 

mortos e rebeliões em 80% dos estabelecimentos prisionais paulistas, praticamente 

paralisando o Estado de São Paulo por três dias. 

 Esse fato constituiu um dos principais motivos para a instalação da 

Comissão Parlamentar de Inquérito do sistema carcerário brasileiro pelo congresso 

nacional. 

 

5.2 CPI do Sistema Carcerário brasileiro 

 O surgimento e crescimento do PCC, embora preponderante, não foi o único 

motivo da instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI do sistema 

carcerário brasileiro em 21 de Agosto de 2007: 

Rebeliões, motins freqüentes com destruição de unidades prisionais; 
violência entre encarcerados, com corpos mutilados e cenas 
exibidas pela mídia; óbitos não explicados no interior dos 
estabelecimentos; denúncias de torturas e maus-tratos; presas 
vítimas de abusos sexuais; crianças encarceradas; corrupção de 
agentes públicos; superlotação; reincidência elevada; organizações 
criminosas controlando a massa carcerária, infernizando a 
sociedade civil e encurralando governos; custos elevados de 
manutenção de presos; falta de assistência jurídica e 
descumprimento da Lei de Execução Penal, motivaram o Deputado 
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Domingos Dutra a requerer a criação da CPI sobre o sistema 
carcerário brasileiro.120 
 

 No início de seus trabalhos a CPI não despertou maiores expectativas, 

temia-se que seu trabalho pudesse ser pautado por interesses e contingências 

políticas, o que, felizmente, não ocorreu. Durante os trabalhos os parlamentares 

“radiografaram” o sistema carcerário. 

Nos oito meses de atividade a CPI realizou na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, audiências com autoridades federais e 
estaduais, especialistas, pesquisadores, jornalistas, policiais, 
representantes da sociedade civil e dos agentes penitenciários. 
Também em Brasília a CPI manteve contatos e reuniões com 
autoridades dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. Nos 18 
estados diligenciados a CPI realizou audiências públicas, colhendo 
depoimentos de autoridades, representantes de entidades da 
sociedade civil, líderes dos agentes penitenciários e encarcerados, 
em audiências públicas ou reservadas.121 

  

 O trabalho da CPI resultou em um relatório final, com 594 (quinhentos e 

noventa e quatro) laudas e o pedido de indiciamento de 32 (trinta e dois) servidores 

públicos, dentre os quais uma juíza e uma promotora, além de delegados da Polícia 

Civil, diretores de presídios, agentes carcerários e serventuários da justiça. 

 A CPI produziu também um vídeo que resumiu as diligências realizadas, a 

cena inicial mostra em um presídio do Estado de Mato Grosso do Sul os presos 

dividindo o espaço com porcos, de propriedade do diretor.122 

 Diagnosticar os problemas do sistema carcerário de um país de dimensões 

continentais, com expressivas assimetrias de ordens social, cultural e econômica é 

uma tarefa extremamente difícil, nesse sentido, o relatório final da CPI do sistema 

carcerário superou as expectativas.  

 Como analisaremos nas próximas quadras, todos, absolutamente todos, os 

direitos fundamentais dos encarcerados não são observados no cárcere brasileiro, 

produzindo uma situação de profunda indignidade, geradora de revolta, não 

recuperando ninguém e explicitada nos elevados índices de reincidência. 

                                                 
120 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 30 
121 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p.12. 
122 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=kFNOdGOmHZk&feature=player_embedded. 
Aceso em 20/07/2010, 20:10. 
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5.3 As violações aos Direitos Fundamentais dos enca rcerados 

 

 A inobservância dos Direitos Fundamentais e o aviltamento da dignidade 

humana dentro do sistema carcerário brasileiro é uma realidade desde há muito 

conhecida, porém de forma incompleta, à custa da já aludida “invisibilidade” do 

sistema carcerário.  

 A estrutura carcerária brasileira, mantida por um Poder Executivo ávido por 

agradar a opinião pública, compreensivelmente refratária à ideia de alocação de 

verbas públicas para o sistema carcerário em detrimento de outras áreas 

reconhecidamente necessitadas, como educação e saúde, foi, naturalmente, 

relegada a um segundo plano. 

  Em se tratando de destinação de verbas públicas, a construção de estradas, 

hospitais e escolas produzem dividendos políticos, a construção de presídios, além 

de não somar votos, os retiram, vez que se perdem os votos dos eleitores das 

comunidades vizinhas, revoltados com a desvalorização de seus imóveis e um 

processo de favelização do entorno, protagonizado pelos familiares dos detentos. 

 A fiscalização que caberia ao Poder Judiciário esbarrou, desde sempre, em 

carências materiais e humanas, são raros os juízes corregedores de 

estabelecimentos prisionais que não acumulam outras atribuições.    

 Coube ao Poder Legislativo federal a tarefa de aprofundamento da 

discussão sobre a crise carcerária brasileira, desnudando uma realidade pior do que 

aquela até então fragmentadamente conhecida que passaremos a analisar nas 

próximas quadras: 

   

5.3.1 A Superlotação no sistema carcerário brasilei ro 

 

  O primeiro item a ser analisado neste trabalho, enquanto expoente da crise 

no sistema carcerário brasileiro é a superlotação, posto ser impossível administrar 

uma situação em que as pessoas não contam com um espaço mínimo para viver. 

 Inicialmente é preciso constatar que número de encarcerados brasileiros é 

extremamente alto. Como já abordado no capítulo anterior, a população carcerária 

brasileira era de 473.626 (quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e vinte e 

seis) indivíduos, o que representa a quarta maior população carcerária do mundo, 

atrás apenas de Estados Unidos da América do Norte, China e Rússia. 
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 O expressivo número só não é mais preocupante que a taxa de crescimento 

da população carcerária brasileira nos últimos anos. Os dados sobre o número de 

encarcerados no Brasil começaram a ser coletados em 1995, em 2007, doze anos 

depois, os números indicavam que a população carcerária havia se quadruplicado. 

A efetiva coleta de dados acerca do sistema prisional brasileiro 
passou a ocorrer, de fato, a partir do ano de 1995. Segundo 
Maurício kuehne, Diretor do Departamento Penitenciário Nacional, o 
ano de 1995 é o referencial em que o número de presos recolhidos 
no sistema era de 148.760 internos. Os dados colhidos em 2007 
mostram que, em 12 anos, a população carcerária alcançou cerca 
de 422.590 presos, ou seja, o número de detentos quadruplicou 
nesse período. 123  

 O quadro abaixo demonstra claramente esse crescimento: 

 124 

 Os números indicam que a taxa média de crescimento da população 

carcerária no Brasil, no intervalo entre Dez/2006 e Dez/2009 foi de 6,9% ao ano, se 

mantida, em Julho de 2020, a população carcerária brasileira será o dobro da atual e 

o brasileiro de número 1.000.000 (um milhão) estará preso. 

                                                 
123Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03jul08
.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48 hs. 
124 Disponível em  http://georgelins.com/2010/04/21/populacao-carceraria-
brasileira-graficos-estatisticos/  13/07/2010 às 21:14 hs. 
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 Trata-se de uma taxa de crescimento extremamente alta se comparada à 

taxa de crescimento populacional do país, que, segundo dados do IBGE, referentes 

ao ano de 2008, foi de 1,05%, com tendência de queda.125  

Desde os anos 1960 que a taxa de crescimento da população 
brasileira vem experimentando paulatinos declínios, intensificando-
se juntamente com as quedas mais pronunciadas da fecundidade. 
Segundo as projeções, o país apresentará um potencial de 
crescimento populacional até 2039, quando se espera que a 
população atinja o chamado “crescimento zero”. A partir desse ano 
serão registradas taxas de crescimento negativas, que 
correspondem à queda no número da população. 126 

 A expressiva taxa de crescimento da população carcerária brasileira e a não 

disponibilização de novas vagas gera déficit, que em Dezembro de 2009 era de 

167.056 vagas: 

127 

 O déficit de vagas em 2009 alcançou a cifra de 35% (trinta e cinco por 

cento), a frieza dos números, entretanto, não transmite a dimensão humana do 

problema, em suas diligências a CPI do sistema carcerário brasileiro alcançou-a: 

                                                 
125Disponível em http://www.skyscraperlife.com/arquitetura-e-discussoes-urbanas/18538-pesquisa-
ibge-crescimento-demografico-do-brasil.html - Acesso em 17/07/2011, às 19:56 hs. 
126Disponível em http://www.skyscraperlife.com/arquitetura-e-discussoes-urbanas/18538-pesquisa-
ibge-crescimento-demografico-do-brasil.html - Acesso em 17/07/2011, às 19:56 hs. 
127 Disponível em  http://georgelins.com/2010/04/21/populacao-carceraria-brasileira-graficos-
estatisticos/  13/07/2010 às 21:14 hs 
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Homens seminus gemendo diante da cela entupida com 
temperaturas de até 50 graus. Em outros estabelecimentos, redes 
sobre redes em cima de camas ou do lado de fora da cela em face 
da falta de espaço. Mulheres com suas crianças recém-nascidas 
espremidas em celas sujas. Celas com gambiarras, água 
armazenada, fogareiros improvisados, papel de toda natureza 
misturados com dezenas de homens. Celas escuras, sem luz, com 
paredes encardidas cheias de “homens-morcego”. Dezenas de 
homens fazendo suas necessidades fisiológicas em celas 
superlotadas sem água por dias a fio. Homens que são obrigados a 
receber suas mulheres e companheiras em cubículos 
apodrecidos.128 
 

  
 A superlotação é o primeiro grande atentado à dignidade da pessoa humana 

do encarcerado brasileiro, que poderia ser amenizada com uma mudança de postura 

do judiciário brasileiro, que, equivocadamente, tornou regra a exceção: O abuso na 

utilização das prisões de natureza cautelar, provisórias, portanto, incluindo no 

ambiente carcerário expressivo contingente de pessoas não condenadas. 

129 

 Note-se que 44% dos encarcerados brasileiros ainda não foram 

condenados, convivendo com presos definitivos, já condenados, dividindo o exíguo 

                                                 
128BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 2010. 
Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03jul08.p
df. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 229. 
129 Disponível em http://georgelins.com/2010/04/21/populacao-carceraria-brasileira-graficos-
estatisticos/13/07/2010 às 21:14 hs 
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espaço das celas, uma situação injusta que afronta o princípio constitucional da 

presunção da inocência e exacerba o problema da superpopulação carcerária. 

 

5.3.2 Carências materiais 

 O Estado brasileiro é, a despeito do que é propagandeado por autoridades 

ufanistas, pobre e detentor de carências em todas as áreas, brasileiros ainda 

morrem na porta de hospitais aguardando atendimento médico, famílias inteiras 

perecem em acidentes automobilísticos em estradas mal sinalizadas e esburacadas. 

 Não é possível, portanto, pretender que os estabelecimentos prisionais 

brasileiros atendam, de forma plena e completa, as necessidades dos internos, 

entretanto, é inaceitável que nem as mais básicas sejam atendidas, como por 

exemplo, acesso a água potável: 

Nos estabelecimentos penais inspecionados pela CPI, em muitos 
deles, os presos não têm acesso a água e, quando o têm, o Estado 
não lhes disponibiliza água corrente e de boa qualidade. Igualmente, 
não são tomadas medidas suficientes para assegurar que a água 
fornecida seja limpa. Em muitos estabelecimentos, os presos bebem 
em canos improvisados, sujos, por onde a água escorre. Em outros, 
os presos armazenam água em garrafas de refrigerantes, em face 
da falta constante do líquido precioso. Em vários presídios, presos 
em celas superlotadas passam dias sem tomar banho por falta de 
água. Em outros, a água é controlada e disponibilizada 2 ou 3 vezes 
ao dia.130 

  

 No sistema carcerário brasileiro, em muitas unidades, os encarcerados 

sofrem com a sede, com a impossibilidade de beber água, algo básico e 

absolutamente necessário. Evidente que se falta água potável, também falta higiene. 

Há ainda o banheiro “vitrine”, onde os presos são obrigados a fazer 
suas necessidades na frente de todos os companheiros e também à 
vista de quem estiver passando no corredor, pois, através das 
grades, podem ser observados urinando ou defecando. É que a 
cela, de 5x5, abriga quase 70 homens. Dentro dela havia um 
banheiro e, para que coubessem mais homens (que dormem no 
chão), as paredes do banheiro foram derrubadas e a privada ficou 
no meio da cela, à mostra, obrigando os apenados a passar pelo 

                                                 
130 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 177. 
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vexame de ficarem como numa vitrine, enquanto usam o “banheiro”. 
Foi em Contagem, Minas Gerais, que se viu essa barbárie. E o pior: 
depois de usar as privadas, os detentos não têm água para lavar as 
mãos, nem sequer para jogar água na privada, porque em muitos 
presídios só é permitido jogar água uma vez por dia, 
independentemente de quantas pessoas e de quantas vezes a 
privada foi usada. A conseqüência é um mau cheiro insuportável, 
além da proliferação de moscas, baratas e outros bichos.131 

  

 Essa passagem do relatório aponta para a maximização do desrespeito à 

dignidade dos encarcerados, a soma da superlotação, falta de água e de privacidade 

potencializa a realidade caótica, “a falta de água, o suor de homens amontoados e 

aparelhos sanitários sem limpeza produzem um cheiro nauseabundo e insuportável 

no interior das unidades penais.”132 

 Das necessidades básicas do ser humano, ao lado da água e de um ambiente 

com as mínimas condições de salubridade, deve-se posicionar a alimentação.  

Em quase todas as unidades prisionais, os presos reclamaram da 
qualidade da comida. Denúncias de cabelos, baratas e objetos 
estranhos misturados na comida foram constantes. Comida azeda, 
estragada ou podre também foi denunciada. Em vários presídios, a 
CPI encontrou quentinhas amontoadas do lado de fora das celas, 
prontas para irem para o lixo, recusadas pelos presos, em face da 
péssima qualidade da alimentação servida.133 
 

 A constatação mais indigna foi encontrada em uma unidade prisional no 

Estado do Ceará, em que os presos recebiam a comida em sacos plásticos e 

usavam as mãos para se alimentar na ausência dos talheres não fornecidos. 

 A constatação mais abjeta deu-se no Estado da Bahia, em que os presos 

eram obrigados a comprar alimentos em uma “vendinha”, a preços abusivos, como 

forma de não passar fome, vez que proibidos de receber alimentos de suas famílias 

e não sendo possível consumir as “quentinhas” fornecidas, pois a comida 

constantemente lhes era servida azeda.  

   

                                                 
131 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 179. 
132 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 251. 
133 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 182. 
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5.3.3 Carências assistenciais 

 A perda da liberdade, somada às deficiências materiais do sistema, 

provocam efeitos devastadores no organismo dos encarcerados que, com o sistema 

imunológico fragilizado, tornam-se presa fácil de todo tipo de doença. 

 O encarcerado doente que necessita de atendimento médico amarga uma 

longa espera para ser atendido, produto das limitações da rede pública de saúde, 

conhecidas por todos, potencializadas pelo descaso das autoridades prisionais, “em 

uma cadeia na Bahia, o preso disse à CPI que, quando eles têm dores e pedem 

remédio, o Diretor manda um agente com um porrete, onde está escrito “dipirona”, 

para agredi-los. “Porradas” é o remédio que tomam. ”134 

 A peculiar situação do encarcerado torna mais difícil o atendimento médico e 

odontológico, seja pela ausência de escolta para conduzi-lo, seja pela resistência 

dos agentes de saúde temerosos por ações de resgate, enfim, uma simples ida a um 

hospital constitui-se em uma epopéia de meses, ou anos de espera e padecimentos. 

No Rio de Janeiro, no Vicente Piragibe, em Bangú, o senhor negro 
de 65 anos, pisando descalço no chão, tinha a pele do rosto cheia 
de feridas. Impressionante, horrível. Disse ele aos Deputados que a 
pele foi descamando e, além do rosto, as feridas já se haviam 
espalhado pelo pescoço e pelas costas, e que ele não sabia o que 
era, porque não teve atendimento médico. “Dói?” “Dói muito e coça”, 
respondeu o preso — mais um, abandonado e sem tratamento de 
saúde. Também impressionaram a CPI as feridas cheias de sangue 
e pus que se espalhavam no rosto e no corpo de um detento louro, 
de cinqüenta anos, do Distrito de Contagem, Minas Gerais. Os olhos 
dele se encheram de lágrimas ao dizer aos Parlamentares que 
estava assim há mais de um ano e não tinha recebido nenhum 
atendimento médico...135 

 

 Outro indicativo seguro do descaso com a saúde do encarcerado é a 

inexistência de estatísticas sobre doenças graves e ou transmissíveis no sistema 

carcerário brasileiro, “a CPI constatou a inexistência de dados oficiais sobre o 

                                                 
134 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 185. 
135 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 186. 
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número de infectados no sistema penitenciário. Todavia, estima-se que, atualmente, 

20% da população carcerária sejam portadoras do vírus HIV.” 136 

 A assistência odontológica segue, basicamente, o mesmo roteiro: 

A CPI constatou que os reclusos não recebem assistência 
odontológica. Quando fornecida, dentro da unidade prisional, 
destina-se unicamente à extração dos dentes. A quantidade de 
presos banguelas, sem dentes, ou com dentes estragados é 
enorme. Quando há algum dentista, como em Santa Catarina, 
verificou-se que, apesar de ser servidor público, esse profissional 
cobra pelos serviços realizados e os realiza de forma negligente. Em 
Santa Catarina, na Penitenciária Feminina, o dentista, ao atender 
uma paciente, extraiu o dente bom, deixando na boca da infeliz o 
dente que estava estragado. Encontramos presos gemendo de dor 
de dente. Outros apelando para serem atendidos, em face do 
incômodo com problemas dentários.137 
 

 Com relação a problemas de ordem psicológica a CPI “constatou que o 

ambiente prisional é um meio eficaz tanto para a transmissão de doenças quanto 

para o surgimento de psicoses carcerárias, muitas vezes causadas pela atmosfera 

opressiva e por doenças existentes em razão das más condições de higiene, 

alimentação e vestuário.” 138 

 

 A história registra uma proximidade entre problemas de ordem psicológica e o 

cárcere, tendo Michel Foulcault registrado que as prisões parisienses do século XVIII 

eram o destino dos “loucos”. 

A décima parte aproximadamente das prisões feitas em Paris, com 
destino ao Hospital Geral, diz respeito a “insanos”, homens “em 
demência”, pessoas de “espírito alienado”, “pessoas que se 
tornaram inteiramente loucas”. Entre estas e as outras, nenhum 
signo de diferença. Seguindo-se o fio dos registros, dir-se-ia que 
uma mesma sensibilidade os localiza, que um mesmo gesto os põe 
de lado. Deixemos aos cuidados dos arqueólogos a tarefa de 
determinar se era doente ou não, alienado ou criminoso...139 
 

                                                 
136 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 194. 
137 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 193. 
138 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p.193. 
139 FOULCAULT, Michel. História da Loucura. São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 111. 
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 Aquele que adquire no cárcere uma patologia de natureza psicológica corre 

sério risco de morte. As relações interpessoais no cárcere são pautadas por regras 

próprias, aquele que apresente deficiências na interpretação e ou submissão a 

essas regras sofre represálias imediatas, sendo espancado ou assassinado, que 

são, via de regra, as punições aplicadas aos faltantes por seus companheiros.  

 Dentre as carências assistenciais ao encarcerado a ausência de assistência 

jurídica também merece ser destacada, em primeiro porque seria a única forma lícita 

de cobrar junto ao Estado uma solução para todas as outras carências, “como é 

cediço, no particular o Estado só cumpre o que não pode evitar. Proporciona a 

alimentação ao preso e ao internado, nem sempre adequada. Os demais direitos 

assegurados e que envolvem a assistência material, como regra, não são 

respeitados.” 140 

 Uma outra razão de destaque dessa deficiência é a impossibilidade do 

encarcerado alcançar benefícios legais que implicariam no resgate, ao menos 

parcial, de sua liberdade através dos variados benefícios previstos em lei durante a 

execução da pena, descumprindo mais uma vez preceito constitucional, “O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”.141 

 A efetiva atuação do Estado nesse tópico é primordial, a esmagadora 

maioria dos encarcerados do país são oriundos das classes sociais desfavorecidas, 

portanto, impossibilitados de arcar com o valor dos honorários de advogados 

particulares. 

 A ausência da assistência jurídica ao encarcerado nega-lhe “voz” e a 

possibilidade de reconquista da liberdade por bom comportamento carcerário. Por 

não possuir capacidade postulatória, não consegue se fazer ouvir pelo juízo 

corregedor do estabelecimento prisional em que se encontra, contribuindo para a 

continuidade da situação desumana enfrentada no dia-a-dia. Por não ter acesso a 

benefícios legais que dependem do reconhecimento judicial. 

Iniciado o cumprimento da pena no regime estabelecido na 
sentença, possibilita-se ao sentenciado, de acordo com o sistema 

                                                 
140 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 21. 
141 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília, DF: 
Senado, 1988. 
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progressivo, a transferência para regime menos rigoroso desde que 
tenha cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e o 
mérito do condenado recomendar a progressão. A decisão do juiz 
do processo é provisória e, a partir do regime fechado, pode-se 
transferir o sentenciado para o regime semiaberto e deste para o 
regime aberto.142 

 Assim, a sensação do abandono converte-se em uma realidade, a ausência 

de perspectiva de melhoria de sua situação pelas vias legais cria um ambiente de 

desesperança, potencializando uma situação já extremamente ruim.  

 

5.3.4 Mulheres encarceradas 

 Enquanto a CPI do sistema carcerário brasileiro desenvolvia seus trabalhos, 

a notícia de um fato que ocorria na Cadeia Pública de Abaetetuba, no Estado do 

Pará, chocou o país: 

O caso da jovem de 15 anos que ficou presa com homens no Pará 
foi denunciado pelo Conselho Tutelar do Estado em novembro 
passado. Presa sob acusação de furto no dia 21 de outubro, ela foi 
mantida em uma cela de Abaetetuba até o dia 14 de novembro com 
20 homens. Segundo o Conselho Tutelar, a adolescente tinha 
marcas de violência, inclusive queimaduras de cigarro pelo corpo e 
teria sido vítima de abuso sexual pelos presos em troca de comida. 
(...) O caso chamou a atenção da CPI do Sistema Carcerário, que 
convidou a governadora do Pará, Ana Júlia Carepa (PT), e o 
delegado-geral do Estado, Raimundo Benassuly, a depor. Na 
sessão, Benassuly disse que a garota teria "algum tipo de 
retardamento" e caiu no dia seguinte.143  

 O caso da adolescente Lidiany chamou a atenção para a situação das 

mulheres encarceradas do país, que constituem minoria, segundo dados do 

Ministério da Justiça, em Dezembro de 2009, representavam 7,10% (31401) do total 

de encarcerados no país (473626).144 

 Muito embora a população carcerária feminina no Brasil represente uma 

parcela minoritária, seu crescimento é superior ao índice médio do sistema, “o 

                                                 
142 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal I.  25ª. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009, p. 245. 
143 Disponível: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u353546.shtml. Acesso em 
03/11/2010 às 17:41:26. 
144 Disponível em http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRIE.htm. Acesso em 
03/11/2010 às 17:54:43. 
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crescimento da população carcerária feminina tem sido maior que o da masculina. 

Estima-se que, em 2012, as mulheres já representarão 7,65% do total de presos”.145   

 Causa espanto o fato da situação das mulheres ser ainda pior que a dos 

homens no cárcere brasileiro, mesmo porque a condição feminina apresenta 

demandas específicas, “a situação é tão calamitosa e desumana que as presas 

chegam ao cúmulo de usar miolo de pão como absorvente.” 146  

 A situação das mulheres no cárcere reproduz a postura da sociedade 

brasileira, o machismo é a única explicação para o fato de haver “no Brasil, 508 

estabelecimentos penais com mulheres, dos quais 58 exclusivamente femininos e 

450 para ambos os sexos. Nos mistos, há pavilhões e celas adaptados, porém, nada 

que signifique real diferença nas instalações destinadas aos homens, o que revela, 

na prática, que as políticas de execução penal simplesmente ignoram a questão de 

gênero”.147 

 Esse desprezo pela condição feminina da encarcerada faz com que casos 

como o da adolescente Lidiany sejam muito mais comuns do que se possa imaginar, 

conforme narrou o Presidente da CPI do sistema carcerário, deputado Neucimar 

Fraga: 

“o último Estado visitado foi o Pará, na semana passada, onde a CPI 
está tomando depoimentos de todos os citados e envolvidos no caso 
da prisão da jovem em uma cela com mais de 20 homens. E, nessa 
visita, Sra. Ministra, que realizamos no Estado do Pará, em que 
estivemos inclusive na Colônia Penal de Belém, detectamos outros 
casos semelhantes ao daquela jovem. Encontramos mais 2 
detentas, uma já havia tirado 5 meses de cadeia com mais 38 
homens, no Estado do Pará — esta inclusive engravidou de um dos 
presos e teve um filho —, e uma outra detenta que ficou presa por 6 
meses, já tirou cadeia acho que 2 vezes e tem 2 filhos de 
presidiários. Ela não sabe nem quem é o pai, porque teve de fazer 
sexo com outras pessoas também, dentro do sistema prisional”.148 

                                                 
145 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 266. 
146Disponível:http://www.forumplp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=966:cadeias
-de-sao-paulo-um-ataque-brutal-aos-direitos-da populacao&catid=132:violencia3&Itemid=309. Acesso 
em 02/11/2010 às 19:45:10. 
147 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 266. 
148 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 268. 
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 Outro drama reservado às mulheres encarceradas é a maternidade. Apesar 

de ser-lhes constitucionalmente assegurada a permanência junto aos filhos durante 

o período de amamentação149, “apenas 27,45% dos estabelecimentos têm estrutura 

específica para gestantes, 19,61% contam com berçários e somente 16,13% 

mantêm creches. Não obstante, há crianças recém-nascidas na maioria dos 

presídios do País.“ 150 

 A despeito das dificuldades, na maioria das vezes o instinto materno 

sobrepuja argumentos racionais e as mães permanecem com os recém nascidos, 

mesmo que em condições absolutamente insalubres: 

Muitas são as cadeias que não têm creches: os filhos das presas 
ficam mesmo é na cela, na cadeia. Na base do improviso, celas são 
transformadas: lá se colocam algumas camas, um varal para 
pendurar fraldas, um ventilador velho. Ficam 10, 12 mulheres e seus 
bebês que sofrem com o calor, os ruídos que os acordam 
constantemente. Em Porto Velho, o que era um barracão, nos 
fundos da cadeia, foi transformado em “creche”. Grades foram 
colocadas nas janelas e cerca de 8 mães-presas e seus filhos 
estavam lá. A mesma situação foi encontrada em Florianópolis, 
onde um barracão, do lado de fora da cadeia, foi gradeado. Algumas 
camas (não há berços) foram colocadas, o local apertado, e as 
mães dormem com seus filhos. Não há dormitórios individuais 
nestas cadeias. No Presídio Feminino de Brasília, uma cela coletiva 
abrigava 12 mães com seus filhos no colo. Crianças inocentes 
literalmente presas, cujo único crime foi o de terem nascido.151 
 

 Mesmo que de forma precária essas mães oferecem a seus bebês o melhor 

que podem, tem consciência de que a situação é precária, mas acreditam que o 

leite, o calor e o amor maternos compensam os fatores negativos. Esse vínculo irá 

torturar muitas delas decorridos alguns meses.  

 As mulheres encarceradas enfrentam uma situação incomum aos homens: 

o abandono. A maioria dos maridos e companheiros não são solidários no drama da 

perda da liberdade, “um dos piores sofrimentos da mulher encarcerada é a solidão. 

                                                 
149"Art. 5º., L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus 
filhos durante o período de amamentação.” in BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil.  Brasília, DF: Senado, 1988. 
150 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 266. 
151BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 296.  
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Enquanto 86% dos presos homens recebe visitas da família, apenas 37,94% das 

presas recebem visitas sociais”.152 

 As visitas sociais são, em sua maioria, dos pais da presa, que nem sempre 

reúnem as condições necessárias à manutenção do recém-nascido que ainda está 

em companhia da mãe encarcerada, o que ocasiona uma situação em que uma 

nova perda superará todas as já ocorridas, “após o nascimento do bebê, passado o 

período permitido para que a criança fique na cadeia, o destino de centenas de 

pequenos, meninos ou meninas, são orfanatos onde ficam esperando adoção, 

aguardando uma nova família”.153 

 Como a CPI constatou, a mulher encarcerada sofre ataques mais violentos 

à sua dignidade que os homens.  

 Essa é, resumidamente, a situação da mulher no sistema carcerário 

brasileiro, que na sua esmagadora maioria foram condenadas pela prática de crime 

de tráfico de entorpecentes, que não costumam cavar túneis, organizar rebeliões ou 

organizar-se em facções criminosas, talvez por isso, sofram com uma situação ainda 

mais indigna que os homens encarcerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 297. 
153 BRASIL. Relatório final da CPI do sistema carcerário brasileiro. In Câmara dos Deputados. 
2010.Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03ju
l08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48, p. 297. 
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6.  RESSOCIALIZAÇÃO 

 

 A adoção da prisão como principal resposta penológica deve ser, 

historicamente considerada, como um reconhecimento à dignidade do homem, vez 

que substituiu, não de forma absoluta, porém majoritária, as penas supliciantes e 

capitais. 

 Essa circunstância valeu à prisão-pena, como já tratado anteriormente, o 

título de “invenção social”. Como é cediço, a empolgação inicial transformou-se com 

o decorrer do tempo em decepção, traduzido em números pelos altos índices de 

reincidência. 

 Marc Ancel, da Escola da Nova Defesa Social, propôs um novo avanço no 

sentido da humanização da pena, cuja função principal seria a ressocialização do 

encarcerado, conforme a lição de JIMÉNEZ DE ASUA: 

A Defesa Social remete a uma revolução naturalmente significativa, 
com  a execução de um conjunto de medidas extra-penais strictu 
sensu, destinadas à neutralização do agressor segregado, através 
da aplicação de métodos de tratamento ou de ensino; reunindo e 
relacionando as noções de proteção social e periculosidade, tal 
como havia determinado a União Internacional de  Direito Penal.  A 
Defesa Social é, portanto, capaz de promover uma política criminal 
que ceda, de forma natural, lugar à prevenção coletiva e se esforça 
para assegurar, conforme a fórmula adotada pela Organização das 
Nações Unidas, a prevenção do crime pelo tratamento dos 
delinquentes, essa política criminal, tende, portanto,a realizar 
esforços sistemáticos ressocializadores.

154
 

 
 Discorrendo sobre as funções da pena, Claus Roxin identifica na execução 

ressocializadora, sua única justificativa racional, “servindo a pena exclusivamente 

fins racionais e devendo possibilitar a vida humana em comum e sem perigos, a 

execução da pena apenas se justifica se perseguir esta meta na medida do possível, 

isto é, tendo como conteúdo a reintegração do delinqüente na comunidade. Assim, 

apenas se tem em conta uma execução ressocializadora”.155 

                                                 
154 ASÚA, Luis Jiménes de. Tratado de Derecho Penal – Tomo II. 3ª. ed. Buenos Aires: Editorial 
Losada, p. 115.  
155 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal . Lisboa: Vega, 1987, p. 40. 
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 A função ressocializadora da pena se revelou, desde o inicio, extremamente 

sedutora, a possibilidade de “reconstrução” do encarcerado durante o período do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, de forma a possibilitar sua reinserção 

em sociedade conduziu a uma substituição da função da pena a ser perseguida. 

 A persecução à função ressocializadora da pena aliada à questão histórica 

da “administração” do tempo do encarcerado, de forma natural, conduziu os esforços 

das autoridades competentes à questão do trabalho do encarcerado. 

 Uma análise histórica da relação trabalho-cárcere revela que nem sempre 

esteve presente um viés ressocializador. No Brasil de 1830, o Código Criminal do 

Império previa para os escravos que praticassem crimes a pena de galés: 

Art. 44. A pena de galés sujeitará os réos a andarem com calceta no 
pé, e corrente de ferro, juntos ou separados, e a empregarem-se nos 
trabalhos publicos da provincia, onde tiver sido commettido o delicto, 
á disposição do Governo.156 

 O fato inusitado é que para os escravos condenados, o cumprimento da 

pena constituía-se em uma situação mais benéfica, vez que trabalhavam menos do 

que quando estavam à disposição de seus senhores, além de verem-se livres das 

penas corporais, comumente executadas no pelourinho. 

A pena dos escravos era a de galés. Como seu cumprimento não 
era moralizador e nem possuía o rigor necessário, sua aplicação era 
equivalente à de prisão simples. Acrescida da vantagem de 
trabalhar ao ar livre por poucas horas diárias. por ser uma pena 
destinada aos cativos, essa situação a invalidava (...) O Estado não 
ofertava um sistema duro o suficiente para deter um potencial delito 
do escravo. Ser condenado à pena de galés seria passar da 
escravidão para a ociosidade. Assim, acreditava-se que o escravo 
criminoso acabava por gozar de melhores condições que o inocente. 
157  

 A relação trabalho-cárcere foi cinicamente utilizada pelo nazismo ao 

estampar no portão de entrada do campo de Auschwitz a frase “arbeit macht frei.” 158 

Excluídas tanto a curiosa situação dos escravos brasileiros quanto a impostura 

nazista, a associação do trabalho ao cárcere teve, desde sempre, propósito de 

                                                 
156 Disponível em http://cafehistoria.ning.com/forum/topics . Acesso em 22/07/10 às 16:44 hs. 
157 COSTA, Marcos Paulo Pedrosa. O Caos ressurgirá da Ordem – Fernando de Noronha e a 
Reforma Prisional no Império. São Paulo, IBCCRIM, 2009, p. 126. 
158 “Só o trabalho liberta” 
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recuperar, reabilitar o encarcerado para devolvê-lo à sociedade, ressocializado, 

portanto.  

 Desde as primeiras experiências, o binômio trabalho-cárcere sofreu forte 

oposição de segmentos específicos da sociedade, especialmente operários, seja por 

temerem a concorrência dos trabalhadores encarcerados, seja por julgarem uma 

desonra sua profissão ser exercida por presos. 

Nos anos 1840-1845: época de crise econômica, época de agitação 
operária, época também em que começa a se cristalizar a oposição 
do operário e do delinqüente. Há greves contra as oficinas da prisão; 
quando um fabricante de luvas de Chaumont arranja para organizar 
uma oficina em Clairvaux, os operários protestam, declaram que seu 
trabalho está desonrado, ocupam a manufatura e forçam o patrão a 
renunciar a seu projeto. Há também uma campanha de imprensa 
nos jornais operários sobre o tema de que o governo favorece o 
trabalho penal para fazer baixar os salários “livres”.159  

 Apesar de resistências e insucessos, a convicção da necessidade de 

ressocializar o encarcerado pelo trabalho nunca deixou de pautar sucessivas 

tentativas. 

 A expressão “sucessivas tentativas” é reveladora ao demonstrar a sua 

falibilidade que, por isso mesmo, foram se sucedendo ao longo do tempo, o alto 

índice de reincidência do sistema carcerário brasileiro indica que essa situação não 

sofreu alterações. 

 A questão a ser abordada na próxima quadra é o porquê dessa postura 

teoricamente encantadora não demonstrar efetividade na prática, afinal a ideia de 

“ensinar” ao encarcerado que é possível, através de seu esforço próprio, de seu 

trabalho, viver e interagir com a sociedade de forma “normal” sempre foi 

extremamente sedutora. 

 

6.1 Ressocialização e trabalho  

 No final do século XVIII o filósofo inglês Jeremias Bentham chamava a 

atenção para o risco da inexistência de ocupação do tempo ocioso do encarcerado 

                                                 
159 FOUCAUT, Michel. Vigiar e Punir.  18ª. ed. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 
202. 



97 

 

em um ambiente extremamente anti-social, pautado por desvalores, que 

fomentavam o que Benthan batizou “subcultura carcerária”: 

“A opinião que nos serve de regra e de princípio é a das pessoas que 
nos cercam. Estes homens segregados assimilam linguagens e 
costumes, e por um consentimento tácito e imperceptível fazem suas 
próprias leis, cujos autores são os últimos dos homens: porque em 
uma sociedade semelhante os mais depravados são mais audazes e 
os mais malvados são mais temidos e respeitados. Composto deste 
modo, esta população apela da condenação exterior e revoga suas 
sentenças.” 160  

 A ressocialização surgiu como solução para a administração do tempo do 

encarcerado, através da execução de atividades enquanto fator redutor de 

exposição do encarcerado à subcultura carcerária. 

A instituição de penas privativas de liberdade trouxe um problema 
qualitativamente novo para a teoria da pena e prática penal: o tempo 
ocioso do condenado. Evidentemente é possível – e isso foi feito – 
fundamentar também outras penas além da privativa de liberdade na 
expectativa de melhora do criminoso; mas essa fundamentação só 
se torna indispensável quando o estado punitivo precisa preencher o 
tempo que o condenado põe a sua disposição através da pena 
privativa de liberdade. Portanto, a imposição de penas privativas de 
liberdade atrai a necessidade indeclinável de uma teoria da 
ressocialização. 161 

 A lógica de um capitalismo que engatinhava naquele momento histórico 

conduziu à execução de atividades produtivas dentro do cárcere. 

 A relação cárcere e trabalho, além de afastar o encarcerado da “subcultura 

carcerária”, conduziria, naturalmente, a um resultado altamente desejado: o preso-

trabalhador, após o cumprimento da pena seria um homem livre trabalhador. 

 Apesar da práxis fordista somente surgir no século seguinte, o “cárcere 

ressocializador” pretendido poderia ser considerado uma “linha de produção de bons 

cidadãos”, em um processo de reconstrução estribado em critérios racionais aptos a 

promover a reintegração ao corpo social de egressos plenamente reabilitados. 

Com o progressivo direcionamento empírico da cultura jurídica do 
século XIX, aumentou a demanda por uma teoria da ressocialização. 
“Direcionamento empírico” da cultura em geral e da cultura jurídica 
em particular, significa, em nosso contexto, principalmente o 

                                                 
160  BENTHAM, Jeremias. El panóptico – el ojo del poder.  Espanha: La Piqueta, 1979, p. 35. 
161 HASSEMER, Winfried. Direito Penal – Fundamentos, Estrutura, Política. Org. Carlos Eduardo 
de Oliveira Vasconcelos. Trad.Adriana Beckman Meirelles. Porto Alegre: 2008, p. 232. 
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seguinte: no rastro do desenvolvimento e da consolidação das 
ciências empíricas – principalmente as ciências humanas – 
sedimentou-se não apenas nas ciências, mas também na vida 
cotidiana e na opinião pública a crença na racionalidade e na 
observação, com o que teve início o domínio da crença na 
mutabilidade do mundo através de intervenções especializadas. 
Essa crença favorece extraordinariamente os fins preventivos da 
pena, pois transmite a convicção de que é possível influenciar os 
fenômenos do comportamento desviante, do crime e da 
criminalidade – também a longo prazo – através de uma intervenção 
empírica adequada. Além disso, nós vivemos sob o ethos segundo o 
qual uma sociedade que acredita ter à sua disposição os meios de 
intervenção adequados irá empregá-los para o bem do indivíduo 
criminoso e da sociedade punitiva.162 

 Essa reintegração ao meio social de um integrante outrora apartado por ter 

sido acometido de uma “patologia moral”, operaria ainda a legitimação do Estado, 

promovendo uma mudança significativa na imagem da prisão como símbolo de 

opressão para um estabelecimento de correção. A imagem do calabouço cederia 

lugar à do hospital, em que a moral e a alma do paciente sofreriam intervenções 

curativas. 

 Investidas contra o patrimônio e a liberdade dos cidadãos – mesmo 
cidadãos criminosos – necessitam de uma justificação que é cada 
vez mais difícil de obter. Numa cultura empiricamente direcionada, 
essa justificação não mais pode ter caráter normativo, por exemplo, 
derivado do Direito natural. Ela precisa orientar-se mais pelas 
conseqüências e também demonstrar que as investidas incômodas 
sobre os direitos individuais produzirão conseqüências desejáveis 
no final, as quais também atendem ao interesse bem compreendido 
da pessoa atingida. Para uma justificação dessa natureza, a 
concepção de ressocialização é excepcionalmente apropriada. Ela 
livra o espaço punitivo da imagem e do ódio do guarda de calabouço 
e divide com ele a dignidade do médico. A solução “curar ao invés 
de punir” não é somente um pleito derivado do sentimento de 
humanidade; ela é também a saída de emergência de uma crise de 
legitimação estatal, a qual conduz à certeza de que a execução 
penal será aquilo que um criminoso razoável deveria esperar para 
si.163 

 A ressocialização como função da pena sofre atualmente com a 

desconfiança daqueles que interpretam a falta de resultados como sinal de que ela 

nunca passou de uma utopia.  

                                                 
162  HASSEMER, Winfried. Direito Penal – Fundamentos, Estrutura, Política. Org. Carlos Eduardo 
de Oliveira Vasconcelos. Trad.Adriana Beckman Meirelles. Porto Alegre: 2008, p. 232.  

163 HASSEMER, Winfried. Direito Penal – Fundamentos, Estrutura, Política. Org. Carlos Eduardo 
de Oliveira Vasconcelos. Trad.Adriana Beckman Meirelles. Porto Alegre: 2008, p. 233. 
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6.2 As dificuldades da ressocialização do encarcera do 

 O primeiro grande obstáculo ao objetivo ressocializador da pena é 

exatamente a sua razão de ser: a ausência da liberdade.  

 O processo de ressocialização no cárcere pauta-se pela intervenção, na 

utilização de um tempo que foi subtraído ao encarcerado, trata-se, portanto, de um 

processo coercitivo, o que, evidentemente constitui empecilho para o seu sucesso. 

 Essa característica invasiva do processo ressocializador dificulta- o e por si 

só presta-se a afastar a utopia de que o Estado está agindo em benefício do 

ressocializando, oferecendo-lhe uma oportunidade de reintegração à sociedade, 

uma espécie de “assistência social”. 

Ressocialização na execução penal não é apenas ajuda, mas sim, 
primeiramente, coação, ela é intervenção. Para o indivíduo atingido, 
o caráter coercitivo da ressocialização na execução penal até 
passaria ao primeiro plano. O tempo que ele necessita para sua 
melhora lhe será retirado contra sua vontade por força da execução 
penal conduzida pelo estado. Na maioria dos casos, o condenado 
poderia querer empregar seu tempo de outra maneira que não no 
tratamento para sua cura pelo sistema penitenciário. As condições 
de concretização de uma verdadeira terapia social emancipadora ou 
emancipativa eu não consigo ver hoje. Aos olhos de todos os 
condenados a pena é um mal, e ela continua sendo um mal, ainda 
quando aplicada e executada no interesse do delinqüente. A 
ressocialização na execução penal é e será, ainda por um tempo 
considerável, uma assistência social imposta, uma assistência social 
efetivada pela força, e uma ressocialização imposta pela força, 
perante o estado de Direito, perante a sociedade e aos olhos do 
próprio atingido, é algo bem diferente de uma assistência 
voluntariamente aceita. Também do ponto de vista das terapias ela 
deveria ser algo completamente diferente.164  

 Outro elemento que compromete a efetividade do processo de 

ressocialização é o da artificialidade do ambiente carcerário, como observa 

Bitencourt, a prisão exerce, não se pode negar, forte influência no tratamento do 

recluso. É impossível pretender recuperar alguém para a vida em condições de não 

                                                 
164 HASSEMER, Winfried. Direito Penal – Fundamentos, Estrutura, Política. Org. Carlos Eduardo 
de Oliveira Vasconcelos. Trad.Adriana Beckman Meirelles. Porto Alegre: 2008, p. 234. 
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liberdade. Com efeito, os resultados obtidos com a aplicação da pena privativa de 

liberdade são, sob todos os aspectos, desalentadores.165  

  Além da artificialidade do ambiente carcerário, como será tratado em tópico 

próprio, no Brasil, como já visto, tem-se um ambiente erodido pela absoluta ausência 

de condições de salubridade e de respeito à dignidade da pessoa. 

 Com relação ao encarcerado que sofre toda sorte de privações não se pode 

esperar um sentimento que não seja o de revolta, o que fulmina toda e qualquer 

pretensão ressocializadora. Ao contrário, a revolta será um poderoso componente 

na busca do aperfeiçoamento de suas “qualidades” criminógenas. 

A prisão, em vez de conter a delinqüência, tem lhe servido de 
estímulo, convertendo-se em um instrumento que oportuniza toda 
série de desumanidades. Não traz nenhum benefício ao apenado; 
ao contrário, possibilita toda sorte de vícios e degradações. A 
literatura especializada é rica em exemplos dos efeitos criminógenos 
da prisão. Enfim, a maioria dos fatores que dominam a vida 
carcerária imprimem a esta um caráter criminógeno, de sorte que, 
em qualquer prisão clássica, as condições materiais e humanas 
podem exercer efeitos nefastos na personalidade dos reclusos. Mas 
apesar dessas condições altamente criminógenas das prisões 
clássicas, tem-se procurado, ao longo do tempo, atribuir ao 
condenado, exclusivamente, a culpa pela eventual reincidência, 
ignorando-se que é impossível alguém ingressar no sistema 
penitenciário e não sair de lá pior do que entrou. 166   

 Posição de destaque no rol de obstáculos à ressocialização da pessoa 

encarcerada é ocupada pelo relacionamento intra - muralhas, a revogação pelos 

encarcerados das regras sociais com sua substituição por regras próprias, incluindo 

até um peculiar linguajar baseado em gírias, imposições daqueles encarcerados 

tidos como mais temíveis e cruéis, a já aludida sub-cultura carcerária.167 

Por mais de cento e cinqüenta anos, atribuiu-se o insucesso da 
pena carcerária recuperadora a sovadas causas: deficiência de 
verbas, número reduzido de terapeutas, falta de qualidades dos 
guardas, arquitetura inadequada, características criminógenas dos 
internos e outras correlatas. (...) Pouca ou nenhuma atenção se 
dava ao clima social da prisão – às relações interpessoais, 
desenvolvidas pelos indivíduos ali encarcerados e às dinâmicas de 
interação que nela se processam. Ora, a ignorância acerca da 

                                                 
165 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte geral . 13ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, p.107. 
166 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte geral . 13ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, p.107. 
167 Vide nota 161. 
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penitenciária, encarada como um sistema social, teria de determinar 
gravíssimos equívocos, sobretudo com a conseqüência de gerar 
tentativas de reforma invariavelmente abortivas, por pretenderem 
ser, simplistamente, superimpostas sobre o referido sistema.168 

 Destarte, o processo ressocializador não pode desprezar as peculiaridades 

do ambiente carcerário, com especial atenção à influência, obviamente deletéria, 

exercida por lideranças do crime organizado intra-muralhas, tema já abordado no 

capítulo anterior. 

  

 

6.3 Ressocialização, de utopia a solução possível  

 A existência de um processo efetivamente ressocializador no cárcere 

brasileiro atualmente é uma utopia, não sem motivo nossos estabelecimentos 

prisionais são considerados “universidades do crime”. 

 Não obstante essa constatação, a função ressocializadora da pena deve 

continuar sendo perseguida, também na visão de Claus Roxin, como único 

argumento capaz de legitimar a pena de prisão, vez que ultrapassada a ideia de 

pena como vingança pura e simples, bem como não sendo racionalmente possível 

acreditar que o cumprimento da pena possua capacidade de prevenir novos crimes. 

 O processo ressocializador enquanto solução possível demanda, em 

primeiro lugar a assunção de uma postura realista, aceitando que ele não se 

concretizará com relação a todos os encarcerados, vez que as assimetrias sociais 

acompanham os homens ao cárcere, demandando o enfrentamento da questão de 

forma personalizada. 

 É evidente que a pena daquele que pode arcar com altos custos de bons 

advogados será expressivamente menor daquele que não o pôde, o uniforme da 

prisão (quando fornecido), não tem o condão de igualar os encarcerados, o que não 

é, segundo o magistério de Heleno Fragoso uma situação nova: 

No direito antigo, no entanto, sempre prevaleceram privilégios de 
classe e hierarquia social, fundados na nobreza, na riqueza ou na 

                                                 
168 THOMPSON, Augusto F. G.. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976, p. 09. 
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cidadania, condicionando a aplicação da lei. Assim, a mais grave 
forma de furto prevista na Lei das XII Tábuas implicava na pena de 
morte para o escravo e na de servidão para o homem livre. Os 
escravos eram sempre mais severamente punidos, seja na pena 
cominada, seja na forma de sua execução.169  

  Dentro do cárcere reproduzem-se outras diferenças, tais como as culturais e 

dos vínculos familiares, por exemplo. Assim, necessário que o projeto de 

ressocialização seja aceito como realizável com relação apenas a uma parcela da 

população prisional.  

 O processo ressocializador, historicamente, privilegiou o trabalho, tendo, 

mais recentemente e de forma secundária contemplando a educação. Essa linha de 

ação demonstra que a ideia de reinserir o indivíduo na sociedade, passa, 

inevitavelmente, por sua capacitação para manter-se, e aos seus, de forma honesta. 

 Essa suposição de que o grande problema a ser contornado esta 

relacionado a questões de ordem patrimonial excluiria do esforço ressocializador 

todos aqueles que cometeram crimes por motivação diversa. A CPI do sistema 

carcerário brasileiro, em 2008, realizou minucioso levantamento da distribuição dos 

encarcerados no Brasil pelo crime que praticaram:  

                                                 
169 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Direito Penal e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 
19. 
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  170 

 A análise do quadro acima demonstra que 21,0% dos encarcerados não 

praticaram crimes contra o patrimônio ou que indiretamente estivessem relacionados 

a um acréscimo patrimonial.171  

  

                                                 
170 http://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03jul08.pdf. 
Acesso em 20/07/2010, 19:48. 
171 Atentado violento ao pudor, corrupção de menores, crimes da lei de armas, estupro, falsificação e 
uso de documentos falsos, epidemia com resultado morte, falsificação ou alteração de produtos para 
fins medicinais, genocídio, homicídio, tortura e terrorismo.  
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 Assim, com relação a um pouco mais de noventa e um mil encarcerados, o 

trabalho no cárcere é insuficiente para sua ressocialização. 

 

6.4. Pressupostos para uma efetiva ressocialização 

 Uma vez aceito que o esforço ressocializador, nos moldes atuais, nunca 

alcançará a totalidade dos detentos, é preciso estabelecer critérios e formas de ação 

que garantam a sua efetividade com relação àquela parcela suscetível à sua 

aplicação. 

 O primeiro pressuposto seria o desejo de se ressocializar, ou seja, somente 

deveria ser destacado para o trabalho dentro do cárcere aquele que assim o 

desejasse, caso contrário, a coação, que não subsistirá com a recuperação da 

liberdade, o reconduzirá ao ócio, ademais a dignidade da pessoa humana 

desautoriza toda e qualquer tentativa de “adestramento” do homem. 

 Um segundo ponto que reclama a atenção diz respeito ao tipo de trabalho 

oferecido. O que se observa atualmente são encarcerados dedicando-se a trabalhos 

dignos, mas que não proporcionarão sustento a si e aos seus quando libertos, a 

título de exemplo, a costura de bolas de futebol, a montagem de vassouras e 

prendedores de roupas, a pintura de guias nas ruas, a capinagem, entre outros. 

 É preciso que o encarcerado receba uma efetiva formação profissional que 

lhe proporcione uma opção financeiramente atraente para levá-lo renunciar ao crime 

quando alcançar a liberdade, a título de exemplo: pedreiros, eletricistas, serralheiros, 

carpinteiros, pintores, padeiros, confeiteiros, cabeleireiras.  

 Um terceiro ponto seria a criação de mecanismos que abrissem a esse 

profissional, recém libertado e sem experiência profissional, as portas do mercado 

de trabalho, como sugestão, poder-se-ia estabelecer convênios com instituições de 

ensino superior, para que ministrassem cursos àqueles encarcerados como forma 

de proporcionar-lhes a construção de um currículo. 
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 As universidades poderiam, dentro de seus projetos de cursos de 

extensão,172 proporcionar ao encarcerado pedreiro, noções básicas de engenharia, 

capacitando-o a interpretar uma planta de projeto de edificação. Ao final do curso,  

receberia um certificado de conclusão que seria incorporado a seu currículo. 

 Dentro de uma perspectiva realista é imperioso observar que de nada 

adiantaria essa conjugação de esforços em torno da ressocialização se o corpo 

social em que deverá se reinserir o preso não recepcioná-lo como um seu membro.

 É inegável que o cumprimento da pena estigmatiza o egresso, a sociedade, 

via de regra, despreza a “quitação do débito” estabelecido pelo judiciário, 

representado pela libertação do encarcerado, sobrepondo à sua pena já cumprida 

outras, de caráter por vezes perpétuo, como, por exemplo, a criação de barreiras 

extras para o acesso ao mercado de trabalho.  

 Essa postura do corpo social não é contemporânea, sobretudo em casos de 

repercussão, como o do oficial do Estado Maior francês, Alfred Dreyfus, no final do 

século XIX. 

Em julho de 1906, o Tribunal de Apelação anulou a sentença de 
Rennes e absolveu Dreyfus de todas as acusações, (...). A 
reintegração do acusado nunca foi reconhecida pelo povo francês, e 
as paixões originalmente suscitadas nunca se acalmaram 
inteiramente. Ainda por volta de 1908, nove anos após o perdão e 
dois anos depois de ter sido inocentado, Alfred Dreyfus foi atacado 
na rua.173  

 Em suma, a ressocialização como função da pena proposta por Marc Ancel 

pode ser alcançada, entretanto isso somente se dará a partir de um esforço que 

reúna variados segmentos da sociedade e autoridades carcerárias e uma mudança 

d eparadigmas. 

 
                                                 
172 Pode-se entender a Extensão Lato Sensu, como a relação entre Universidade e Sociedade em 
que ocorre o compartilhamento de conhecimento, informação e cultura.Assim, todo contato que 
envolva os corpos docente e discente com indivíduos externos ao círculo acadêmico em meio ao 
desenvolvimento de atividades educacionais (ensino e pesquisa) pode ser conceituado como 
Extensão Universitária. Como exemplo, podemos citar a realização de uma palestra, proferida por um 
Senador da República a estudantes de Direito. in COSTA, Arlei. Extensão Universitária: relevância 
como estratégia pedagógica e função social. Revista Acadêmica de Direitos Fundamentais. 
Disponível em 
http://intranet.unifieo.br/legado/edifieo/index.php/radf/search/authors/view?firstName=Arlei%20da&mid
dleName=&lastName=Costa&affiliation=UNIFIEO. Acesso em 28/10/2010, 19:16:23 
173 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo – anti-semitismo, imperial ismo – totalitarismo. 
Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 112. 
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7. REINCIDÊNCIA E FALÊNCIA DO SISTEMA CARCERÁRIO BR ASILEIRO: 

RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO 

 

 A reincidência pode ser conceituada como “a situação de quem pratica um 

fato criminoso após ter sido condenado por crime anterior, em sentença transitada 

em julgado.” 174 

 No capítulo 3 deste trabalho foram analisadas as diversas correntes 

doutrinárias acerca das funções a serem desempenhadas pela pena, albergadas em 

diferentes teorias, todas, entretanto, com uma mesma finalidade: constituir, pela 

previsão ou aplicação da pena, uma barreira ao novo cometimento de crimes. 

 Dentre as teorias existentes, o Estado brasileiro optou pela teoria mista, 

para a qual a pena deve desempenhar um papel retributivo e preventivo, 

concomitantemente, conforme se afere da leitura do artigo 59 do Código Penal, ao 

estabelecer que “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 

social do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem 

como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)” 175 (grifo nosso) 

 Com relação à função retributiva da pena, no exato sentido de retribuir o mal 

causado ao criminoso pela imposição da pena, quando se trata de pena privativa de 

liberdade o sistema carcerário brasileiro é pródigo, da leitura do capítulo 5 essa 

conclusão resta clara. 

 O mesmo não se pode concluir com relação à função preventiva da pena, 

absolutamente inexistente em qualquer uma de suas modalidades. A função 

preventiva geral baseada na ameaça da pena em abstrato como fator dissuasório de 

nova prática criminosa, simplesmente inexiste, não detendo o agente criminoso. 

 A função preventiva especial, baseada na contenção do indivíduo 

encarcerado perdeu sua efetividade com o surgimento e desenvolvimento de dois 

                                                 
174 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – parte geral. 13ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
478. 
175 BRASIL. Código Penal. Luiz Flávio Gomes (org.). 12ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. 
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fatores contemporâneos: o crime organizado intra-muralhas e a expansão da 

telefonia móvel. É pública e notória a ação criminosa de encarcerados a partir de 

suas celas, praticando os mais variados tipos de crimes. 

 Enfim, a pena no Brasil não cumpre as funções dela esperadas, e pior, além 

de não prevenir o crime, o seu aspecto retributivo não constitui barreira à prática de 

novos crimes pelo indivíduo que já passou pelas provações do cárcere brasileiro. 

 Todo o sofrimento infringido ao encarcerado resulta em revolta, a falta de 

uma política ressocializadora efetiva leva-o a delinquir,  uma vez mais alcançado 

pelo sistema penal será tratado de forma mais rigorosa pela sua condição de 

reincidente. 

 Todo ser humano é suscetível ao cometimento de erros, eventualmente 

repete erros já cometidos, o problema atual é a maciça reiteração, o elevado índice 

de reincidência na quarta maior população prisional do mundo. 

 Ao atingir patamares elevados esse índice sinaliza que a ineficácia da pena 

com relação àquele expressivo contingente de indivíduos retrata falhas no tocante à 

execução da pena, ou seja, das deficiências do sistema prisional: 

Os altos índices de reincidência têm sido, historicamente, invocados 
como um dos fatores principais da comprovação do efetivo fracasso 
da pena privativa de liberdade. (...) As estatísticas de diferentes 
países, dos mais variados parâmetros políticos, econômicos e 
culturais, são pouco animadoras, e, embora os países latino-
americanos não apresentem índices estatísticos confiáveis (quando 
não, inexistentes), é este um dos fatores que dificultam a realização 
de uma verdadeira política criminal. Apesar da deficiência dos dados 
estatísticos é inquestionável que a delinqüência não diminui em toda 
a América Latina e que o sistema penitenciário tradicional não 
consegue reabilitar ninguém.176 

 Segundo os dados obtidos pela CPI do Sistema Carcerário Nacional, o 

índice de reincidência no cárcere brasileiro é extremamente alto: 

Os dados apresentados pelo DEPEN sobre a reincidência de presos 
não permitem que se afirme, com certeza, o percentual de recidiva 
no sistema carcerário brasileiro. Inexistem estatísticas oficiais sobre 
a taxa de reincidência. Segundo apontou o Sr. Maurício Kuehne, 
diretor do DEPEN, enquanto se observa uma taxa de reincidência 

                                                 
176 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte geral 1. 13ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 107. 
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de 60% a 65% nos países do Primeiro Mundo, a taxa de recidiva 
penal no Brasil oscila de 70% a 85%.177 

 A constatação de que, a cada dez encarcerados que recuperam a liberdade, 

em média oito voltam ao cárcere condenados por nova prática criminosa, constitui 

prova irretorquível da falência do sistema carcerário brasileiro, incapaz de criar 

condições para que as finalidades da pena sejam atingidas. 

 Apontar a falência do sistema carcerário brasileiro como causa dos 

elevados índices de reincidência, não desautoriza uma segunda conclusão, a de que 

essa falência, com base nas carências abordadas no capítulo 5, sobretudo a 

superlotação, são potencializadas pelo fenômeno da reincidência. 

 Como já abordado nesse trabalho, a taxa de crescimento da população 

prisional brasileira é extremamente alta, por volta de 6,9% ao ano desde Dezembro 

de 2006. Face à constatação da CPI do sistema carcerário brasileiro de que, a cada 

dez encarcerados que deixam o cárcere, oito retornarão, tem-se uma considerável 

população rotativa no sistema. 

 A essa “população rotativa” soma-se um novo contingente de encarcerados 

ano a ano, aumentando a superlotação, dividindo ainda mais os já escassos 

recursos materiais do sistema, aumentando as carências e, obviamente, piorando 

um quadro já deteriorado, que vai resultar em mais reincidência. 

 Por esses motivos, a reincidência deve ser considerada causa e efeito da 

falência do sistema carcerário brasileiro, que não será humanizado e recuperado 

sem antes equacionar essa questão, quebrando esse verdadeiro “círculo vicioso”. 

   

 

 

 

 

                                                 
177Disponívelhttp://www.agenciasoma.org.br/arquivos/RelatorioCPIsistemaPenitenciarioVersao03jul
08.pdf. Acesso em 20/07/2010, 19:48:22, p. 264.  
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8. (IN) DIGNIDADE DO PRESO E FALÊNCIA DO SISTEMA CA RCERÁRIO 

BRASILEIRO  

 

 Ao longo dos últimos capítulos foram listadas as inúmeras causas da 

falência do sistema carcerário brasileiro, sobretudo as carências de ordem material 

que constituem a parte “visível” do problema, tais como a superlotação, a falta de 

água, higiene, assistência à saúde bem como alimentação inadequada, entre outras. 

 Ocorre que a pretensão deste trabalho não se circunscreve na análise 

somente dessas causas, indiscutivelmente relevantes, sob pena de tratar apenas do 

óbvio, da “ponta do iceberg”, descuidando assim do ensinamento de Padre Vieira, “é 

preciso ter olhos de ver”.178 

 No caso desse trabalho o alerta do maior pregador que o Brasil conheceu, 

deve ser interpretado no sentido de procurar causas não tão facilmente visíveis, 

como, por exemplo, o desrespeito a direitos fundamentais não facilmente 

identificáveis.  

 No capítulo anterior foi demonstrado que o elevado índice de reincidência 

no Brasil demonstra a falência do sistema carcerário pátrio, merecendo destaque a 

insignificante variação dos índices de reincidência entre os estados da federação, 

apesar das assimetrias econômicas. 

 Conforme o gráfico abaixo, São Paulo, o mais rico Estado da federação e 

detentor da maior população carcerária do país, ostenta um índice de reincidência 

praticamente igual ao do Estado de Roraima, o mais pobres e com a menor 

população carcerária do país: 

                                                 
178 VIEIRA, Padre Antônio. Sermão do bom-ladrão e outros sermões escolhidos. São Paulo: 
Landy, 2000. p. 84.  
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 179 

  

 Com relação à estrutura material do sistema carcerário, São Paulo supera 

os demais entes federados, em números de estabelecimentos prisionais, por 

exemplo, apesar de registrar superlotação, São Paulo é o Estado que possui maior 

número de estabelecimentos prisionais do país, 148 (cento e quarenta e oito), 

inclusos 06 (seis) hospitais de custódia.180 

 O Estado de São Paulo ainda está aquém do que se espera de um sistema 

carcerário ideal, porém no quesito carências materiais, supera os demais Estados.  

 A CPI do sistema carcerário brasileiro não constatou em suas diligências, 

fls. 89 a 96 do relatório final, com exceção apenas do Centro de Detenção Provisória 

I de Pinheiros, deficiências de ordem material tão graves quanto as encontradas em 

outros Estados da federação. 

  Não obstante isso, São Paulo registra praticamente o mesmo índice de 

reincidência dos demais Estados, dado que, inevitavelmente, conduz à 

desconsideração das carências de natureza material como fonte única de 

comprometimento do sistema carcerário brasileiro. 

                                                 
179Disponível em http://georgelins.com/2010/04/21/populacao-carceraria-brasileira-graficos-
estatisticos/. Acesso em 13/07/2010 às 21:14:31 hs. 
180 Disponível em www.sap.sp.gov.br. Acesso em 13/11/2010 às 10:37:29 hs. 
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 No capítulo 2 desse trabalho, na análise do conceito de dignidade da 

pessoa humana, destacou-se o conceito de Ingo Wolfgang Sarlet, com especial 

atenção à análise da sua dimensão ontológica, que justifica a titularidade de 

dignidade humana pelo encarcerado. 

  O encarceramento, obviamente, constitui um ataque à dignidade do 

indivíduo que o suporta, restrição plenamente justificável enquanto forma de coibir 

ou prevenir o ataque à dignidade dos outros membros da comunidade.  

  Entretanto, é imperioso anotar que a dignidade é apenas relativizada, 

subsistindo parcialmente. Segundo Ingo Sarlet, essa parcela subsiste albergada em 

um núcleo intangível. 

Ainda que se possa reconhecer a possibilidade de alguma 
relativização da dignidade pessoal e, nesta linha, até mesmo de 
eventuais restrições, não há como transigir no que diz com a 
preservação de um elemento nuclear intangível da dignidade, que 
justamente – e aqui poder-se-á adotar a conhecida fórmula de 
inspiração Kantiana – consiste na vedação de qualquer conduta que 
importe em coisificação e instrumentalização do ser humano (que é 
fim, não meio). Da mesma forma, vale lembrar que com isto não se 
está a sustentar a inviabilidade de impor certas restrições aos direitos 
fundamentais, ainda que diretamente fundadas na proteção da 
dignidade da pessoa humana, desde que, à evidência, reste intacto o 
núcleo em dignidade destes direitos.181 

 Nesse núcleo intangível deveriam restar intocados extensa variedade de 

direitos fundamentais, dentre os quais alguns não afetados, ao menos diretamente, 

pela existência de carências materiais, ainda segundo um dogma da fé católica, 

“nem só de pão vive o homem...”. 182 

 Assim, o necessário atendimento às necessidades básicas materiais do 

encarcerado não significa que sua dignidade esteja sendo preservada, posto que 

necessário o respeito e atenção a direitos fundamentais outros, que independem da 

satisfação de necessidades de cunho material, nesse sentido, extremamente 

pertinente a observação de Alexandre de Moraes. 

“Dentre os direitos fundamentais que mais de perto se associam à 
idéia de respeito à dignidade da pessoa humana inscreve-se o 
direito à privacidade. Como ensinam os melhores, esse direito 

                                                 
181 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p.142. 
182 LUCAS, II – 4,1. Bíblia Sagrada . 120ª. ed. São Paulo: Ave Maria Edições, 1998, p. 1350.  
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integra os direitos de personalidade, que, por sua vez, são da maior 
magnitude, já que, como pondera Ada Pellegrini Grinover, “em sua 
ausência a pessoa não mais seria pessoa; da pessoa constituem a 
essência e são conferidos à pessoa pelo ordenamento jurídico, pelo 
simples fato de ser ela provida de personalidade jurídica, 
independente de outros requisitos” 183 

  De suma importância, enquanto “emanação direta da dignidade humana, os 

direitos de personalidade constituem prerrogativas essenciais do indivíduo, que 

garantem e mesmo fomentam a expansão de suas potencialidades, portanto, que 

asseguram possa a pessoa humana se autodeterminar e se desenvolver enquanto 

tal.” 184 

 A observância dos direitos de personalidade do encarcerado não pode ser 

desprezada pelo fato de o mesmo estar confinado em um espaço físico reduzido 

durante a maior parte de seu dia, ainda assim ele deve ter parcela de sua intimidade 

preservada. 

 Assim, o fato do encarcerado paulista ter uma alimentação adequada, 

uniformes e atenção à saúde, ao menos em sua maioria, não significa que tenha sua 

dignidade respeitada. 

 

8.1 O desrespeito aos direitos de personalidade do encarcerado paulista  

 A intimidade integra os direitos de personalidade, uma de suas garantias 

mais significativas é o direito à inviolabilidade do sigilo de correspondência, 

constitucionalmente previsto no art. 5º., XII : “ é inviolável o sigilo da 

correspondência...” 185 

 Por uma questão de segurança do sistema prisional paulista, as 

correspondências que transitam em seus estabelecimentos prisionais, tendo 

encarcerados como destinatários ou remetentes, são abertas, de tal forma que não 

se constituam, por exemplo, em uma forma de introdução de substâncias 

entorpecentes no ambiente carcerário.  
                                                 
183 MORAES, Alexandre (coord.). Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. 
São Paulo: Atlas, 2009, p. 10. 
184 MORAES, Alexandre (coord.). Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. 
São Paulo: Atlas, 2009, p. 122. 
185 BRASIL.Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988. 
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 Absolutamente legítima essa postura, entretanto, uma vez abertas e 

constatado que não se constituem em veículos para a prática de ilícitos penais, em 

respeito ao direito fundamental da intimidade do indivíduo preso, o teor das 

correspondências não poderia ser devassado. 

 Não é o que ocorre, uma vez que em diversas oportunidades observamos 

agentes penitenciários lendo o conteúdo das cartas cujos envelopes foram abertos, 

o que só foi possível porque essa atividade era executada em áreas não reservadas. 

 Em certa oportunidade, no Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, a 

leitura provocou uma reação inusitada no agente carcerário “leitor”, um estrepitoso 

acesso de riso, fato que chamou a atenção de outros funcionários do presídio, que, 

após terem acesso aos termos da correspondência também começavam a rir. 

 A piada era tão boa que o “leitor” resolveu dividi-la também com o grupo de 

advogados presentes, lendo, em alto e bom som, o conteúdo da carta em que, 

laconicamente, a esposa de um preso avisava que não mais o visitaria, que entre 

eles nada mais havia, pois conhecera outro homem pelo qual se apaixonara e que 

não adiantava ele se revoltar, pois o novo amante era um policial militar.  

 Esse fato, citado como exemplo, constituiu grave ataque a direito 

fundamental do encarcerado, que ao ter sua intimidade devassada pode ter se 

tornado objeto de piadas e chacotas, atingido no “núcleo intangível” de sua 

dignidade. 

 Tal agressão, evidentemente, comprometeria a eficácia das funções da 

pena, a indevida publicidade de seu drama particular como agente gerador ou 

catalisador de uma revolta perfeitamente dispensável.  

 O exemplo citado demonstra a inobservância de aspectos da dignidade do 

encarcerado, pelo desprezo a seus direitos de personalidade.  

 Tal postura se revela em outras condutas de autoridades carcerárias 

paulistas como a raspagem compulsória do cabelo de todos os homens que 

ingressam no sistema, ou ainda a pintura de faixas nas extremidades dos corredores 

internos dos estabelecimentos carcerários, sobre as quais os encarcerados devem, 

obrigatoriamente, pisar ao se locomover, sob pena de punição. 
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 Essas práticas no interior do cárcere importam em desrespeito à dignidade 

do encarcerado, na exata medida da visão kantiana, vez que “coisificam” o homem, 

como exigir que ao se dirigir aos funcionários do sistema carcerário, os 

encarcerados o façam com as mãos para trás. 

  Enfim, a falência do sistema carcerário brasileiro, retratada pelo elevado 

índice de reincidência é produto do desrespeito aos direitos fundamentais dos 

encarcerados em sua totalidade, abarcando não apenas os aspectos materiais. 

 Essa desconsideração das carências materiais como causa única da 

falência do sistema carcerário explica a verificação de um mesmo índice de 

reincidência entre o Estado de São Paulo e outros da federação. 

 Destarte, o enfrentamento da questão carcerária no Brasil passa pelo 

reconhecimento do encarcerado como pessoa portadora de dignidade, e pelo 

respeito a todos os direitos fundamentais não afetados pela perda da liberdade, 

como forma de evitar sua coisificação. 
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CONCLUSÃO 

 

 A reflexão sobre a dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais é, 

essencialmente, uma reflexão sobre o homem e a sociedade em que está 

contextualizado, com a obrigatória visita ao passado para compreensão do presente. 

  Não por outro motivo o presente trabalho, uma reflexão por escrito, 

principia pela análise histórica dos temas abordados. Nesse trabalho o passado foi 

visitado em várias oportunidades, com relação aos direitos fundamentais, à 

dignidade da pessoa humana, à pena, à prisão, enfim, em seus tópicos principais. 

 Todas essas digressões tiveram como objetivo possibilitar a compreensão 

do cárcere enquanto problema contemporâneo de extrema gravidade,  por 

estabelecer com  a violência, o maior fantasma a assombrar a sociedade brasileira 

atualmente, uma relação de causa e efeito. 

 A abordagem da realidade carcerária brasileira contou com um poderoso 

aliado, o trabalho da CPI do sistema carcerário brasileiro, que pela primeira vez na 

história do país, expôs de forma abrangente os problemas cuja existência era 

conhecida, mas cuja magnitude nem os mais céticos ousavam imaginar. 

 Esse trabalho registrou o total desrespeito à dignidade humana do 

encarcerado, subproduto da inobservância de praticamente todos os direitos 

fundamentais, em uma instituição carcerária falida conforme demonstra o índice de 

reincidência de 80% (oitenta por cento). 

 Apontar os problemas é o primeiro passo de um longo caminho para o seu 

equacionamento, assim se deu com a questão da escravidão, com as guerras 

religiosas, com os direitos da mulher, ainda não definitivamente resolvidos, mas em 

um estágio adiantado nesse sentido. 

 O “véu da invisibilidade” do cárcere foi definitivamente removido, as 

estatísticas demonstram a gravidade da questão, as imagens do desespero causado 

pela dor, fome, sede ou ainda, dos bebês brasileiros que já nascem presos em celas 

quentes e superlotadas fomentam o debate, constituem um primeiro passo para seu 

equacionamento. 
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 Debate que esbarra na postura da sociedade brasileira, extremamente 

refratária ao problema, que chega a ignorá-lo, mesmo porque, pleitear respeito aos 

direitos de um seu algoz requer uma postura incomum do homem pós-moderno.  

  Assim, significativa parcela da sociedade brasileira tem como plenamente 

justificáveis as indignidades às quais são submetidos os encarcerados brasileiros, 

rendendo-se a argumentos “datenistas”,  afinal “... roubou, matou, tem que pagar...”.  

 Essa postura, para muitos “racional”, não é defensável, pois não é assumida 

por seus defensores sequer com relação a seus animais de estimação, pois o cão 

da família que destruir uma roupa ou um móvel, ou ainda pior, morder uma criança, 

lesionando-a, não deixará, por esses motivos, de ser alimentado, de receber água 

ou agonizará até a morte sem assistência de um veterinário caso adoeça. 

 Esse é a questão nuclear desse trabalho em que não se discute a 

necessidade da prisão, da privação da liberdade, da imposição de regimes 

penitenciários mais gravosos, ao contrário, a prisão é, para muitos, um mal 

necessário. 

 O que procurou-se demonstrar é a impossibilidade de aceitar o tratamento 

desumano no interior do cárcere. Conforme demonstrado ao longo desse trabalho, o 

encarcerado perde junto com a sua liberdade uma significativa parcela de sua 

dignidade, porém, conserva uma parcela remanescente que ainda o faz ser 

considerado ser humano, o chamado núcleo intangível da dignidade humana. 

 O ataque a esse núcleo intangível faz com que o encarcerado abandone 

qualquer tentativa de reinserção social, de ressocialização. Assim como não é 

possível uma compreensão da atualidade que desdenhe do passado, não há sentido 

algum em uma reflexão que não projete reflexos no futuro, pois um dia esse 

encarcerado será libertado e cometerá novos ataques à sociedade. 

 O presente trabalho procurou despertar a atenção para a necessidade de 

reflexão sobre a questão carcerária brasileira a partir da dignidade da pessoa 

humana, destacando que o encarcerado não foi despojado de sua condição humana 

e que é titular de respeito aos seus direitos fundamentais. 
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 Advogado criminalista por vocação há quase duas décadas, arquiteto de 

muitas teses e soluções, sempre foi difícil responder a um questionamento muito 

comum: “Como o senhor é capaz de defender esse traficante, homicida, estuprador, 

etc?” 

 A resposta a essa questão eu encontrei nesse curso de mestrado, cujo 

presente trabalho representa o ponto culminante: “Porque, antes de qualquer coisa, 

ele ainda é um ser humano.” 

 Essa também é a conclusão dessa dissertação, a falência do sistema 

carcerário brasileiro se dá pela desconsideração de que o meio milhão de 

encarcerados no Brasil ainda são seres humanos e como tal portadores de 

dignidade e credores da assistência a seus direitos fundamentais. 
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