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RESUMO 

 

O presente trabalho investigará o Estado de Coisas Inconstitucional, remédio judicial, declarado 

pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, 

para a superação da crise que afeta o sistema carcerário brasileiro. Para tanto, investigará a 

origem e fundamentos desse instrumento, seus reflexos na política criminal, e sua eficiência no 

enfrentamento dessa crise. A partir da coleta de dados referentes à realidade das prisões 

brasileiras, propõe-se a imergir nos fenômenos que cercam a prisão, seus sujeitos, estruturas e 

instituições, com o propósito de analisar, à luz da jurisdição constitucional, da separação dos 

poderes e da política penitenciária, a eficiência do mecanismo eleito pela Corte Constitucional 

para a superação desse problema. 

 

Palavras-chave: Estado de Coisas Inconstitucional, ADPF 347, Jurisdição Constitucional, 

Separação dos Poderes, Sistema Penitenciário, Eficiência. 
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ABSTRACT 

 

This present work (Project) will investigate  the whether the Unconstitutional State of Things 

(Estado de Coisas Inconstitucional), juridic medicine, declared by Supremo Tribunal Federal in 

the claim of non-compliance of the fundamental precept 347, to overcome the crisis that afect 

the brazilian prison system. Therefore, it will investigate the source and the foundations of this 

instrument, theirs reflects at criminal politics, and the efficiency at the combat os this crisis. 

Starting at the data collected referring to the reality of the brazilians prisons, to propose to 

immerse at the phenomenas that around the prison, its subjects, structures and institutions, with 

the propose to analyse the efficiency of the elect mecanism by the Constitutional Court to 

overcome this problem, basing on jurisdiction constitucional, on the the powers separation and 

the prison’s politics. 

 

Keywords: Unconstitutional State of Things, ADPF 347, Constitucional Jurisdiction, Power 

Separation, Prison’s politics.   
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Tabacaria – Fernando Pessoa/Álvaro de Campos 

 

Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu 

Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 

À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, 

E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. 
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INTRODUÇÃO 

 

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu e declarou o Estado de Coisas Inconstitucional, ante o 

quadro de violações massivas e generalizadas de direitos humanos da população carcerária 

brasileira, decorrentes de falhas estruturais e bloqueios institucionais e políticos. 

O Estado de Coisas Inconstitucional é um instrumento da jurisdição constitucional 

cujo o escopo consiste na permição que determinado órgão estatal, diante de fatos flagrantemente 

incompatíveis com a ordem constitucional, coordene ações entre diversos atores institucionais, 

dando, nesse sentido, concretude às normas da Constituição e corrigindo os problemas estruturais 

produtores de tais violações. 

Essa coordenação ocorre por meio das Sentenças Estruturais, decisões com forte teor 

mandamental que visam solucionar lacunas nas estruturas orgânicas e funcionais não alcançadas 

por meio intermédio dos meios ordinários. Trata-se, em verdade, de um remodelamento de 

ativismo judicial no que concerne à atuação do Judiciário no âmbito das políticas públicas. 

A realidade carcerária brasileira é alarmante, considerando que sua população 

ultrapassou mais de 700 mil presos. Contudo, essa não se caracteriza apenas pela superlotação, 

mas também pelos altos níveis de homicídio, tortura, violência sexual, celas imundas e insalubres, 

proliferação de doenças infectocontagiosas, comida intragável, falta de água potável e de 

higienicidade básica, corrupção, acesso à assistência jurídica, educação, saúde e trabalho, além do 

hodierno domínio dos cárceres pelas organizações criminosas, ineficácia do controle do 

cumprimento da pena e outras formas de discriminação. 

Trata-se de uma sistemática e institucionalizada violação de direitos humanos, quiçá 

a mais grave da contemporaneidade. Esse tratamento sub-humano, perpetua-se através de uma 

imposição cíclica e contínua, envolvendo diversos atores estatais, de forma omissiva ou comissiva, 

na manutenção e reprodução desse estado de coisas flagrantemente incompatível com a ordem 

jurídica constitucional. 

Por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

347, em sede de Medida Cautelar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, enfrentou o grave 

problema do sistema carcerário brasileiro, reconhecendo, no particular, a existência de uma 

violação massiva de direitos fundamentais, decorrente da falha estrutural dos agentes e instituições 

envolvidas com a política penitenciária.  
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O STF, em sua maioria, seguiu o voto do relator Ministro Marco Aurélio, para 

conceder dois pedidos formulados cautelarmente, quais sejam: a realização de audiências de 

custódias no prazo de 90 dias e a liberação dos contingenciamentos dos recursos do Fundo 

Penitenciário Nacional. 

Dentre outros fundamentos, destacou-se que a crise carcerária era a ordem do dia no 

Tribunal, exemplificando com diversos julgados pertinentes. Abordou os dados levantados pela 

Comissão Parlamentar de Inquéritos destinada a investigar a realidade do Sistema Carcerário 

Brasileiro. 

Em relação às subjacências políticas, ressalta-se a impopularidade ínsita à pauta, 

tratando-se de temática que não encontra simpatia entre a maior parte da população; nos termos da 

ciência política, é um “ponto cego legislativo”. Isso decorre da crença comum, e não por isso 

menos escatológica, de que aqueles que praticam condutas delitivas não merecem ou não são 

titulares de dignidade humana. 

Nesse ponto, ressalte-se a abissal distância que esse segmento social encontra-se da 

democracia. Despojados do exercício de direitos políticos, trata-se de camada social que sob uma 

perspectiva eleitoral é invisível, inaudível e olvidada. 

Em assim sendo, se reconhece a necessidade de que a Corte Constitucional mantenha-

se imune a qualquer tipo de “populismo judicial” e busque a legitimidade de suas decisões na 

ciência jurídica, concretizando os Direitos Fundamentais e operando dessa maneira um efeito 

desbloqueador sobre as carências estruturais. Aqui, é válido lembrar que não há que se cogitar em 

razões do Estado ou primazia dos interesses estatais, ou mesmo interesses socialmente 

majoritários, ante o gravíssimo quadro de violações em comento, mas sim na observância dos 

imperativos constitucionais. 

Nesse contexto surge o Estado de Coisas Inconstitucional, que não é uma inovação 

nacional, tratando-se de modelo já utilizados em outros países, seja com essa nomenclatura ou não. 

O importante não é, em verdade, a nomenclatura que se atribui, mas sim sua própria natureza de 

instrumentalidade coordenativa e propositiva decorrentes da decisão. Noutras palavras, 

caracteriza-se o instituto pelo seu caráter mandamental com o objetivo de superar bloqueios de 

diversas ordens. Sejam políticos, econômicos ou estruturais. 

A diferença ontológica desse instituto é que objetiva, através de uma coordenação 

dialógica, superar falhas estruturais com o intuito de reaproximar as tutelas de Direitos 

Fundamentais à realidade, sendo imprescindível que esse tipo de postura somente seja adotada 
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subsidiariamente, ou seja, quando os demais instrumentos se mostrarem insuficiente e ineficazes. 

Porquanto sua razão de ser decorre do fato de tentar remediar uma falha estrutural, impossível de 

ser solucionada mediante uma tutela pontual subjetiva, ou seja, uma via necessária. 

Segundo relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2014), através do Portal 

CNJ, mais precisamente no estudo Sistema Carcerário e Execução Penal, aproximadamente 67% 

dos presos no estado são provisórios. O número aproximado de presos totais é de 26 mil pessoas, 

uma superlotação de 61,9%. Salienta- se que não são apenas valores numéricos, são cifras que 

denunciam a realidade de milhares de pessoas vivendo em condições desprovidas do mínimo 

existencial, fescenino estado de coisas que além de odioso suga recursos estatais. 

Essa é realidade geral do sistema carcerário em nível nacional e estadual. Trata-se 

de um sistema estruturalmente falido que tem retroalimentado a violência e a criminalidade, 

custando aos cofres públicos valores que lhe são caríssimos. A título de exemplo, gasta-se quase 

o triplo com um preso do que se gasta com um educando primário. Logo, a impopularidade e a 

leniência apenas contribuem para a perpetuação desse estado de coisas. 

Nesse contexto, por carência dos estados ante à demanda urgente do sistema 

penitenciário, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela liberação dos recursos mantidos no 

Fundo Penitenciário Nacional. 

Um olhar perfunctório poderia levar ao equívoco de que o problema estaria resoluto 

ou a caminho disso. Embora a disponibilidade financeira seja um importante passo é apenas o 

primeiro. Recentemente o estado do Maranhão devolveu recursos de idêntica natureza à União 

por não ter como manter, em um segundo momento, a boa gestão carcerária. Trata-se de 

exemplo peremptório de que o mais importante da declaração de Estado de Coisas 

Inconstitucional é a manutenção, pela Corte Constitucional, dos poderes de coordenação sobre 

as reformas estruturais pretendidas. 

Essas são as circunstâncias que envolvem a declaração do Estado de Coisas 

Inconstitucional, elas são graves, configuram violações massivas dos direitos fundamentais, 

ocorrem de forma generalizada no sistema carcerário brasileiro e, por certo, instigam uma 

solução por parte do Estado. Todavia, considerando todo esse contexto, seria o denominado 

instituto a solução cientificamente devida? 

Toda a argumentação realizada para fundamentar o Estado de Coisas 

Inconstitucional foi construída de maneira indutiva, partindo da realidade dos fatos referentes 

ao sistema carcerário, para a proposição de um novo modelo de jurisdição constitucional. Para 
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tanto, o STF que a declaração do referido instituto era necessária à concretização da 

Constituição no tocante à condição do preso. 

Ocorre que a utilização do referido instituto para definir a execução de políticas 

públicas, principalmente para ordenar a liberação das verbas do fundo penitenciário nacional 

às unidades federativas, implica em invasão das funções executivas. Nesse caso, fundamentada 

em uma necessidade, decorrente de uma afirmada falta de alternativa para a solução do 

problema.  

Por definição, necessidade é uma relação onde o fim desejado somente é obtido 

pela adoção de um determinado meio. Essa é a definição jurídica do que é necessário, 

notadamente quando se fala em âmbito da técnica processual.  

Em assim sendo, considerando que toda a argumentação sobre a aplicação do 

instituto decorreu de sua necessidade, e que por necessário se entende a imprescindibilidade da 

via eleita, a investigação dos suportes fáticos que lastreiam essa proposição argumentativa se 

faz necessária para comprovar se há corroboração do referido fundamento com a realidade dos 

fatos. 

Noutras palavras, o que se pretende é testar esse argumento, buscando sua 

densidade científica através da falseabilidade de suas proposições. Ademais, é cediço que, 

mesmo diante da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional, não houve melhorias 

significativas na realidade do sistema penitenciário nacional, o que além de ser um indício da 

carência de técnica na decisão, parece fulminar os motivos nos quais o Supremo Tribunal 

Federal alicerçou a legitimidade do instituto.         

Eis a problemática geral a ser respondida por essa pesquisa. O questionamento 

motivador desse trabalho é descobrir se essa necessidade, afirmada pelo Supremo Tribunal 

Federal como fundamento para a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional, é 

cientificamente corroborada.  

Para tanto, a problemática geral se consubstancia na pretensão de investigar as 

mudanças na execução das políticas públicas do sistema penitenciário brasileiro, já que esse é 

um problema que se irradia por toda a realidade territorial dos cárceres brasileiros, observando, 

a partir dessa realidade, se a motivação do Estado de Coisas Inconstitucional primeiramente é 

falseável, e, em caso positivo, se é falsa diante dos dados levantados.  

Por fim, a partir igualmente dos dados investigados da realidade carcerária, 

investigar se é possível um modelo, cientificamente válido, ou seja, uma hipótese corroborada, 
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de solução através de diálogos institucionais entre os atores de política pública do sistema 

penitenciário, tendo como escopo norteador a ressocialização dos presos e o reestabelecimento 

da humanidade no cumprimento da pena.  

Para esse mister, adotou-se o método hipotético dedutivo de Popper. Primeiramente, 

o trabalho apresentará o Estado de Coisas Inconstitucional, as particularidades do julgamento 

que o declarou, sua fundamentação, objetivos e principais críticas em relação à teoria da 

Constituição.  

Essa é a disposição do primeiro capítulo, uma exposição dos referenciais teóricos 

que embasam a jurisdição constitucional, a política criminal, a dogmática penal e a 

criminologia, notadamente, como esses elementos se relacionam com a adoção do instituto do 

Estado de Coisas Inconstitucional, procurando investigar a necessidade e adequação desse 

instituto no atual cenário da política carcerária.  

No segundo capítulo, a partir do levantamento dos dados referentes ao sistema 

carcerário, do enfrentamento das normas que regem a execução da pena, e na cognição dos 

fatores reais que envolvem as facções criminosas e seu convívio no cárcere, buscou-se, através 

da análise de documentos oficiais e da investigação histórica, testar por meio de exame de 

falseabilidade, as conjecturas que fundamentaram a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

 Analisando-se os fatos observáveis, a saber, a manutenção da precariedade do 

sistema penitenciário, examina a veracidade da alegada necessidade de a Corte intervir na 

política pública penitenciária. 

Busca-se, por intermédio do levantamento de relatos biográficos, matérias 

jornalísticas, depoimentos de agentes penitenciários e de outros atores da realidade carcerária, 

como familiares e detentos, a perspectiva fenomenológica do sistema penitenciário, 

investigando as condições de vida dos detentos, a estrutura dos estabelecimentos prisionais, a 

influência e domínio das facções criminosas que atuam nos presídios. 

O objetivo desse capítulo foi diagnosticar a gravidade do problema penitenciário 

para além dos dados estatísticos, com o foco nas particularidades individuais da vida carcerária, 

sua insalubridade, suas relações reais de poder, a perspectiva anárquica das facções criminosas 

cujo propósito é a usurpação do sistema penitenciário, transmutando a pena em matéria-prima 

de sua estrutura de poder. 

Para tanto, esse capítulo se vale de uma metodologia indutiva, partindo das 

minudências da vida carcerária, sob a ótica dos agentes públicos de segurança, bem como 
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através da mundividência dos detentos e familiares, com o escopo de alcançar o saber 

fenomênico que consubstancia o mundo prisional.  

Por fim, através da investigação bibliográfica, documental e normativa dos dados 

colhidos, se analisa a eficiência do Estado de Coisas Inconstitucional, como instrumento hábil 

à superação da crise carcerária, examinando, dessa maneira se a fundamentação realizada pelo 

Supremo Tribunal Federal é corroborada por fatos observáveis. 

Ainda nesse contexto, buscou-se de maneira propositiva, alternativas mais 

eficientes para a execução da política pública carcerária, por meio de modelos de diálogos 

institucionais e com a cooperação da sociedade civil, visando a ressocialização dos presos e a 

execução de uma pena nos moldes constitucionais. 
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1. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 

 

Neste capítulo iniciaremos a análise do Estado de Coisas Inconstitucional como um 

instrumental jurídico, sua origem, principais características, sua relação com a tutela dos 

direitos fundamentais, e o impacto na política criminal e penitenciária. 

Em um primeiro momento se investigará o conteúdo da decisão do STF que 

inaugurou o Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil, partindo de suas referências históricas 

de origem alienígena, passando pelos fundamentos da decisão que lhe motivou, e, por fim, 

abordando as consequências de sua declaração. 

Posteriormente, se examina o Estado de Coisas Inconstitucional como um 

instrumento de tutela de direitos fundamentais e seu eventual impacto na política criminal. Para 

tanto, se investigará o estado da arte no que concerne tanto à política criminal e seus saberes 

correlatos como a criminologia e a própria dogmática penal, bem como a jurisdição 

constitucional, notadamente o papel do Supremo Tribunal Federal nesse desiderato, a saber, a 

promoção e concretude dos direitos fundamentais. 

O derradeiro substrato desse capítulo se presta a analisar se o atual estado de coisas 

do sistema penitenciário, mais precisamente se os fatos que motivaram sua declaração ainda 

permanecem, ou seja, ainda existe um Estado de Coisas Inconstitucional nos presídios 

nacionais?  

Por mais intuitiva que possa parecer a resposta dessa indagação ela é fundamental 

para a continuidade desse trabalho, porquanto se a resposta for negativa, não mais existindo a 

situação de fato que ensejou sua decretação, estariam exauridos todos os efeitos do instituto, 

sendo inclusive um indício de sua positiva eficiência. Caso a resposta seja positiva, 

remanescendo uma situação de fato análoga àquela que motivou a declaração do instituto, a 

investigação se dará em face da eficiência do instituto na melhoria desse estado de coisas e suas 

violações massivas da condição humana. 

 

1.1.   Apresentação do Estado de Coisas Inconstitucional, sua origem e os aspectos gerais 

da ADPF 347 

 

A expressão tem origem na decisão da Suprema Corte da Colômbia, em um 

processo envolvendo a previdência e a saúde de professores de um determinado município, SU 
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– 559 de 1997, onde, um caso em que se discutia a situação de 45 professores dos municípios 

de María La Baja e Zambrano, cujos direitos previdenciários foram negados pelas autoridades 

locais (SENTEÇA SU-559), que a despeito de contribuírem para um fundo previdenciário, lhe 

eram negados benefícios provenientes desse mesmo fundo social. 

A corte colombiana reconheceu a omissão por parte das autoridades municipais na 

implementação de direitos básicos dos professores, todavia, não se limitou a reconhecer essas 

falhas omissivas, nas referidas relações subjetivas demandadas. Ao investigar melhor a 

realidade decorrente das violações desses direitos, identificou uma falha estrutural nessas 

relações, constatando que se tratava de problema generalizado, alcançando mais de 80% dos 

professores da rede municipal de ensino, refletindo ser a regra geral desse estado de coisas. 

Considerou existir uma deficiência na atividade estatal desses municípios ao negar 

o direito de filiação dos professores ao fundo previdenciário, denunciando as razões pelas quais 

os municípios não conseguiam cumprir tais obrigações legais, atribuindo tais circunstâncias a 

uma falha do programa nacional de distribuição de recursos públicos para o financiamento do 

sistema educacional. 

Nesse julgamento, a Suprema Corte da Colômbia, ao reconhecer se tratar de um 

problema estrutural afeto a diversos centros decisórios do programa nacional, afirmou não ser 

justo imputar apenas aos municípios, falhas pertinentes a todo o sistema nacional, existindo 

nesta execução de políticas públicas, decisões cujas as competências muitas vezes não lhe fora 

atribuída. 

A partir do reconhecimento dessa complexidade, com o intuito de defender e 

concretizar os direitos previdenciários dos professores da rede de ensino municipal, não 

somente em sua dimensão subjetiva, com pertinência apenas aos 45 professores demandantes, 

resolveu tutelar as dimensões objetivas desses direitos fundamentais, com o escopo de alcançar 

a efetividade de todos os professores sujeitos àquela situação discutida.  

Ante esses argumentos, declarou o Estado de Coisas Inconstitucional, em relação a 

esses fatos, para determinar que os municípios, abrangidos por essas circunstâncias, corrigissem 

essa inconstitucionalidade, ordenando ainda o envio da decisão para os demais órgãos 

responsáveis pela situação de coisas violadora de tais direitos previdenciários. 

Essa é a decisão que originou o nome Estado de Coisas Inconstitucional, nesse 

interregno, a Suprema Corte da Colômbia já proferiu outras decisões de mesma natureza, 

envolvendo direito de petição dos aposentados (SENTENCIA T – 068/98), convocação de 
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concurso público de notários (SENTENCIA SU – 250/98), tratando de direitos humanos em 

caso de massacres como os ocorridos em Cauca e Trujillo (SENTENCIA T – 590/98), o caso 

do deslocamento forçado de pessoas (SENTENCIA T -  025/2004) e o caso do sistema 

carcerário colombiano (SENTENCIA – T 153/98). 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar, na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 347, reconheceu, pela primeira vez em sua 

jurisprudência, o Estado de Coisas Inconstitucional. O caso envolvia o sistema penitenciário 

brasileiro, cuja a precariedade não só é noticiada diuturnamente pelos veículos de comunicação, 

como também é fato reconhecido pelo Poder Público em todas as suas esferas de poder. 

A ação foi proposta pelo Partido Socialismo Liberdade – PSOL, requerendo além 

da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário os seguintes 

pedidos: a) que o Poder Judiciário, ao proferirem a decretação de prisão cautelar, motivem 

expressamente a razão pela qual deixam de aplicar medidas cautelares diversas da prisão; b) a 

realização de audiências de custódias em até 90 dias; c) que os órgão jurisdicionais 

considerassem o quadro dramático do sistema  penitenciário brasileiro na aplicação de pena, de 

cautelares, bem como durante o curso do processo; d) o estabelecimento, quando possível, de 

penas alternativas à prisão ante às condições carcerárias demasiadamente mais severas do que 

as previstas no ordenamento; e) abrandamento dos requisitos legais para fruição dos benefícios; 

f) desconto do tempo de pena, em razão da condição mais severa do cumprimento; g) que o 

Conselho Nacional de Justiça coordenasse mutirão carcerário com a finalidade de revisar todas 

as execuções penais do país; h) a liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional – 

FUNPEN, bem como a abstenção de futuros contingenciamentos. 

O STF reconheceu que o sistema carcerário brasileiro apresentava condições 

generalizadas de violação aos preceitos constitucionais, declarando o denominado Estado de 

Coisas Inconstitucional, bem como, por ocasião do julgamento dos pedidos acima descritos a 

concessão parcial de Medida Cautelar, em relação à implementação das audiências de custódias 

por todos os juízes e tribunais do país e no que se refere à liberação das verbas do Fundo 

Penitenciário Nacional. 

Feita essa visão geral, é preciso esclarecer o que significa dentro da ciência jurídica, 

notadamente em relação à jurisdição constitucional, a declaração dessa inconstitucionalidade 

de um estado de coisas. 
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A declaração de Estado de Coisas Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, também envolveu o sistema carcerário. Antes 

de explicar o seu conceito, convém relembrar o contexto dessa decisão. Sobre a pertinência do 

uso desse instrumento, o Ministro Gilmar Mendes, ao proferir seu voto, argumentou sobre a 

possibilidade do controle de constitucionalidade ser exercido não somente em face de atos 

normativos, afirmando ser possível, bem como devido, o controle sobre realidades fáticas e 

materiais, para tanto, evocou a própria evolução da jurisdição constitucional pátria em torno da 

temática, citando como exemplo o caso Matubá (IF 114 MT), em sede de Intervenção Federal, 

cujo escopo foi incidir sobre fatos violadores de direitos humanos. Segue o ministro 

exemplificando a evolução da Corte quanto à possibilidade de controle sobre situações fáticas, 

citando o caso Arruda que envolveu o ex-governador do Distrito Federal (IF 1.579 DF), bem 

como o caso Urso Branco, envolvendo o presídio de Rondônia. Em todos esses casos, afirmou 

o Ministro, houve um controle de constitucionalidade sobre fatos. 

Nesse contexto de necessidade de uma postura transcendente à mera ambiência do 

normativo, o STF, considerando as circunstâncias referentes ao sistema penitenciário do Brasil, 

por ocasião da mencionada medida cautelar, declarou o Estado de Coisas Inconstitucional.  

Para além da mera declaração e da nomenclatura do instituto, ontologicamente, se 

trata de uma espécie de ativismo judicial, onde, sob o fundamento de concretização dos direitos 

fundamentais, uma nova postura de Corte Constitucional se revela, no sentido de 

transformações processuais, novas tutelas constitucionais voltadas a aproximar as normas 

constitucionais às realidades da vida. Para tanto, as Cortes passam a perceber que há uma 

necessidade de novos mecanismos processuais para as tutelas de direitos fundamentais diante 

de circunstâncias extraordinárias de violações massivas da Constituição, decorrente dos 

próprios mecanismos ordinários destinados à realização dos direitos que deviam efetivar.  

Noutras palavras, essa nova postura de ativismo, extraordinária, se justificaria em 

virtude da falha estrutural dos instrumentos ordinários e tradicionais de efetivação dos direitos 

fundamentais.  

Assim, quando a Suprema Corte reconhecesse que determinada situação de fato, 

fosse complexa em relação aos sujeitos detentores de competência decisória, violadora massiva 

de direitos fundamentais, restaria justificada uma postura ativista que, se sub-rogando em 

função executiva, fosse efetiva no sentido de concretizar os direitos fundamentais pertinentes, 

harmonizando o estado de coisas com o plano normativo constitucional. 
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Diante de tudo isso, por oportuno, conceitua-se assim o Estado de Coisas 

Inconstitucional, trata-se de mecanismo procedimental no qual a Corte assenta existir um 

quadro de violação massiva e sistemáticas de direitos fundamentais, de determinados grupos 

sociais, decorrentes de falhas estruturais, notadamente por omissões sistêmicas e persistentes 

dos Poderes Públicos, onde a superação desse quadro só é possível mediante um conjunto 

integrado de ações envolvendo todos os agentes que atuam na consecução do direito 

fundamental violado. 

Nesse sentido, segue a definição de CAMPOS (2016, p. 187): 

Defino o ECI como a técnica de decisão por meio da qual cortes e juízes 

constitucionais, quando rigorosamente identificam um quadro de violação massiva e 

sistemática de direitos fundamentais decorrentes de falhas estruturais do Estado, 

declaram a absoluta contradição entre os comandos normativos constitucionais e a 

realidade social, e expedem ordens estruturais dirigidas a instar um amplo conjunto 

de órgãos e autoridades a formularem e implementarem políticas públicas voltadas à 

superação dessa realidade inconstitucional. 

 

Esse conceito parece ter sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal em sua razão 

de decidir, porquanto a justificativa para adotar tal postura proativa, valeu-se tão somente da 

necessidade de sanar a situação problemática do cárcere brasileiro. Aqui é preciso lembrar que 

o ativismo judicial é tema de grande debate na ciência jurídica, principalmente por não existir 

dentro do cotidiano dos aplicadores do direito positivo, um limite tangível para o papel do 

judiciário nessa função que lhe é, na mais progressiva visão da separação das funções estatais, 

atípica. 

E aqui reside a questão fundamental desse trabalho, se a razão de existência e 

legitimidade do Estado de Coisas Inconstitucional é tópica-problemática, esse processo 

indutivo precisa necessariamente apresentar resultados satisfatórios no escopo de concretizar 

os direitos fundamentais violados. Essa é a investigação a ser realizada. 

Retomando o conceito de Estado de Coisas Inconstitucional, para efeitos de sua 

aplicação, a inconstitucionalidade não se relaciona a um ato normativo, ou um fato, é de uma 

instituição, de um sistema, que não é apenas defeituoso ou insuficiente em certos pontos, mas 

trata-se de um instituto aplicável tão somente na absoluta ineficácia da estrutura estatal na 

promoção de determinado direito fundamental, envolvendo além da complexidade sistêmica, a 

pluralidade dos atores envolvidos na prejudicialidade de efetivação dos direitos relacionados. 
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Guardando uma relação de proporcionalidade, medidas extraordinárias como é o 

caso, só seriam devidas diante de circunstâncias equivalentemente graves. Nesse sentido, 

destacam-se alguns pressupostos na declaração da medida, descritas a seguir. 

Primeiro a identificação de um quadro fático de violação massiva e generalizada de 

direitos fundamentais de determinados grupos sociais; a dois, que essa violação decorra de 

ações e omissões estruturais, falhas estruturais, muitas vezes decorrentes da falta de 

coordenação entre os poderes; o três, para modificar o quadro, necessária se faz medidas 

estruturais, ou seja, reforma de instituições em larga escala, conjuntos instrumentais 

modificando o próprio sistema pelo qual atuam o Poder Público, imergindo no campo das 

políticas públicas.   

Por todas as razões já destacadas, as consequências das medidas são 

imprescindíveis para a legitimidade da declaração e aplicação do Estado de Coisas 

Inconstitucional. 

Um dos efeitos buscados pela declaração do Estado de Coisas Inconstitucional é a 

superação dos bloqueios institucionais. O quadro de violação decorre, dentre outros fatores, 

muito por causa de bloqueios de ordem política. É cediço que a política possui códigos próprios, 

bem como é dotada de motivações de ordens diversas, mas sempre motivada. Em assim sendo, 

alguns temas e sujeitos não figuram dentro do espectro de interesse da política, encontrando-se 

em uma zona denominada pela ciência política como ponto cego legislativo.  

A atual população carcerária brasileira é de aproximadamente 726 mil presos, 

segundo informações do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN órgão do Ministério 

da Justiça. Ocorre que a quantidade de vagas disponíveis é de 367.217, segundo o mesmo 

relatório, gerando desse déficit uma superlotação carcerária (INFOPEN, 2017). Isso é apenas 

um recorte do problema, cuja complexidade perpassa ainda pela deficiência ou ausência na 

fruição de direitos básicos por parte dos custodiados. 

Trata-se de crise humanitária hodierna, fatos de conhecimento comum na sociedade 

brasileira, sendo esse problema objeto de constante debate no âmbito do poder público, mídia, 

órgão públicos, organizações não governamentais relacionadas à área, dentre outros segmentos 

que possuem contato direto ou não com essa realidade.  

A realidade carcerária brasileira, caracterizada não apenas pela superlotação, mas 

também pelos altos níveis de homicídio, tortura, violência sexual, celas imundas e insalubres, 

proliferação de doenças infectocontagiosas, comida intragável, falta de água potável e 
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higiênicas básica, corrupção, acesso à assistência jurídica, educação, saúde e trabalho, além do 

hodierno domínio dos cárceres pelas organizações criminosas, ineficácia do controle do 

cumprimento da pena e outras formas de discriminação. 

Nesse cenário, volta-se a atenção da sociedade e do Poder Público para essa crise, 

em busca de alternativas que solucionem ou ao menos amenizem a gravidade desse problema. 

Apesar da notoriedade dessa situação, regra geral, a problemática é tratada de maneira 

superficial no âmbito político, porquanto se consubstancia em objeto de pouca popularidade 

eleitoral.  

Ocorre que o gasto estatal no setor já é deveras elevado, superando, por vezes, 

outros setores de fundamental importância para o desenvolvimento social. Em assim sendo, 

diante da impopularidade da pauta, somada ao elevado custo orçamentário, um sistema 

prisional desumano e ineficaz aos propósitos da pena, cria-se, dessa maneira, uma ambiência 

turbulenta, sobre a qual o debate por soluções na melhoria do cárcere perece em detrimento de 

agendas políticas mais populares. 

A segurança está para o Estado tal qual a gravidade está para o Universo, a saber, 

uma força primordial. É a razão primeira pela qual detém para si o monopólio da força. Ou seja, 

oferecer segurança é o mínimo necessário da atuação estatal, porquanto seja sua própria gênese. 

Dessa forma, não pode o Estado olvidar de seu dever primeiro, principalmente na realidade 

brasileira, onde o modelo de bem-estar social encontra fundamento no texto constitucional para 

agir em qualquer aspecto da vida. 

Certos temas e certas pessoas não estão insertas nas pautas políticas, e muitas dessas 

pessoas invisíveis são as mesmas envolvidas nesses quadros de violações massivas e 

generalizadas de direitos fundamentais. Esse é o primeiro efeito almejado, a superação dessa 

barreira política, que no caso dos presídios, supera-se ainda temores políticos, já que, por regra 

de experiência, se observa o temor dos agente políticos em enfrentar a questão daqueles 

submetidos ao cárcere à luz dos preceitos constitucionais, sendo comum, inclusive, 

manifestações cujo teor revelam uma certa satisfação com a situação desumana dos presídios, 

como uma espécie de retribuição penal bônus, adida à prevista em lei. 

Esse espírito de vingança apesar de ser legitimado por grande parcela da sociedade, 

notadamente diante das ondas de violências hodiernas, não se coadunam com a perspectiva 

constitucional, pois não há previsão normativa em seu texto estabelecendo a perda da condição 

humana daqueles que sejam condenados criminalmente. Assim, imperioso é que de alguma 
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forma o Estado garanta a dignidade, ínsita à condição humana, dos que estejam sob sua 

custódia. Dessa maneira, o instituto em exame retira da própria realidade fática desalinhada 

com os mandamentos constitucionais tanto sua legitimidade, quanto sua forma de existir 

(CÁRDENAS, 2011).  

Assim, o Estado de Coisas Inconstitucional apresenta-se como um instrumento de 

caráter processual e de vocação oficiosa, para a defesa objetiva de direitos fundamentais, a fim 

de solucionar casos em que se apresenta uma violação sistemática dos direitos objetivamente 

estabelecidos na Constituição de um grupo significativo de pessoas, cujas causas guardam 

relação com as ditas falhas sistemáticas, decorrentes da própria estrutura do sistema ou da 

execução da política pública, onde se requer envolver a todos os órgãos públicos responsáveis 

por tais funções, para então, através de uma coordenação de ações se possa adotar medidas 

hábeis à superação do estado de coisas violador, mantendo a Corte, para tanto, competência 

para coordenar essas ações. 

Apenas um agente livre dos influxos políticos decorrentes dos votos seria autônomo 

e independente para resguardar a normatividade da Constituição quanto ao cumprimento digno 

da resposta penal. Nesse sentido, os papeis das Cortes Constitucionais na concretização dos 

direitos fundamentais se destacam.  

O segundo efeito almejado na aplicação do Estado de Coisas Inconstitucional é a 

superação de bloqueios institucionais. Muitas vezes os poderes possuem capacidade para gerir 

autonomamente os objetivos institucionais, por consectário, efetivando as políticas públicas, 

mas não possuem uma capacidade de coordenação sobre outras instituições, o que lhes 

impossibilita o transcurso efetivo de do processo de execução de um direito.   

Exemplificativamente, na manifestação da Advocacia Geral da União, no 

julgamento da referida ADPF 347, o representante da União afirmou que as unidades 

federativas não possuíam políticas públicas penitenciárias adequadas para o recebimento do 

descontigenciamento, noutro giro, os procuradores dos estados argumentavam que as 

exigências feitas pela União eram dotadas de preciosismo, dificultando o repasse do fundo. 

Aqui, evidencia-se a falta de diálogo entre os entes, principalmente em decorrência de uma 

barreira interpessoal entre os atores institucionais. Ou seja, não há uma coordenação 

responsável pela fluidez de toda a execução da política pública. 

O terceiro efeito esperado, integrando o Estado de Coisas Inconstitucional com o 

processo democrático, na superação de bloqueios deliberativos, ao chamar a atenção para o 
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problema, a Corte oferta destaque a esse, dessa maneira, a problemática ganha relevo no espaço 

público, ao instigar o debate público e da sociedade civil.  

As próprias audiências públicas conferem uma legitimidade deliberativa, na medida 

em que elas sejam tomadas após uma ampla discussão, envolvendo os segmentos sociais 

envolvidos, incitando uma deliberação participativa da sociedade, ao mesmo tempo em que 

oferta visibilidade aos que antes estavam inseridos em um ponto cego político. 

 

1.2. Políticas criminais e a tutela de direitos fundamentais 

 

Por se tratar de instituto pouco ortodoxo no âmbito da jurisdição constitucional, 

naturalmente recaem sobre o Estado de Coisas Inconstitucional críticas de diversa ordem, 

necessárias inclusive para o seu próprio aperfeiçoamento, por ser a ciência jurídica dotada de 

grande ímpeto dialético.  

Em sua dimensão objetiva, as normas constitucionais no que concerne aos 

indivíduos como destinatários, nessa condição, estipulam, igualmente um dever de proteção 

dos direitos fundamentais, compreende os deveres constitucionais de legislar, ou de expedir 

normas regulamentares. Sem embargo disso, é cediço que o papel do Estado possui uma 

dimensão comissiva, ou seja, atuar positivamente, na promoção desses direitos, não se tratando 

apenas de um mero dever de abstenção, como fora outrora. O Estado ofende a ordem 

constitucional não apenas quando pratica excessos, intervindo de maneira exagerada ou 

indevida nas relações sociais, mas também quando deixa de agir em favor da concretude dos 

direitos fundamentais, ou de outros bens jurídicos relevantes, ou ainda quando o faz de maneira 

insuficiente. 

Destarte, a perspectiva contemporânea dos direitos fundamentais impõe limites não 

apenas ao excesso de restrição estatal, mas também em face da omissão ou da ação insuficiente 

do Estado. É uma salvaguarda que transcende à própria relação subjetiva, refletindo, outrossim, 

na defesa de uma dimensão normativa, para além das posições jurídicas que tutelam a condição 

humana.  

Inicialmente, é preciso reconhecer a incerteza de seus limites e, por conseguinte, os 

eventuais riscos que o instituto possa oferecer à separação dos poderes, e essa preocupação se 

coloca em proeminência diante do relevante destaque da matéria, oferecido pelo constituinte, 
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ao garantir que nenhuma modificação de ordem constitucional possa sequer ser deliberada 

quando seu escopo puder abolir a divisão estabelecidas para os poderes.  

Nesse ponto convém uma indagação, quem deve garantir a supremacia 

constitucional? 

Essa questão não é um problema moderno da teoria do Direito, Kelsen e Schmitt 

travaram um embate intelectual sobre quem deveria ser o guardião da Constituição, ainda no 

século passado.  

Para Carl Schmitt (2007), a função deveria ser exercida pelo Presidente do Reich, 

pelas seguintes razões: a) o Presidente em questão ocuparia o centro de um sistema de 

neutralidade e independência político-partidária; b) o Presidente do Reich tinha relativa 

estabilidade; c) possuía poderes eficientes para atuar em caso de necessidade; d) o princípio 

democrático é preservado já que o Presidente do Reich é eleito pela totalidade do povo; e) o 

Presidente representaria um contrapeso para o pluralismo de grupos sociais e econômicos de 

poder, de modo a melhor defender a unidade do povo alemão. 

Para Kelsen (2003), o guardião da Constituição vislumbrava no exercício da 

jurisdição constitucional, em especial no controle do conteúdo das leis, a possibilidade de se 

proteger as minorias contra as incursões da maioria. 

Segundo Kelsen, a suposição de que política, como exercício do poder, só caberia 

ao legislativo, enquanto o juiz, como instrumento desse poder, apenas faria aplicar o 

ordenamento criado, é falsa. Na medida em que o legislador autoriza o juiz a avaliar interesses 

conflitantes, dentro de certos limites, bem como resolver esses conflitos, está conferindo-lhe 

um poder de criação do direito e, portanto, um poder que “dá à função judiciária o mesmo 

caráter político que possui. 

Enfrentando esse questionamento, Dimoulis (2016) esclarece que não se trata de 

um dever atribuído privativamente a um órgão, tal qual se costuma extrair dos juízos de senso 

comum da expressão guardião da Constituição, comumente relacionada ao Supremo Tribunal 

Federal. Em verdade, é um mister destinado não somente a todo o Poder Público, bem como a 

todos os indivíduos no exercício diário de sua cidadania democrática. Assim descreve esse 

dever (DIMOULIS, 2016, p. 50): 

Por que deveria existir um único guardião? O problema da guarda da Constituição não 

deve ser formulado na forma de dilema, devendo escolher se um guardião, mesmo 

que essa impressão possa ser deduzida da leitura superficial de certas Constituições, 

por exemplo, do art. 102, caput, da Constituição Federal brasileira, que dispõe: 

“Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição.” 
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Na verdade, a interpretação sistemática da Constituição brasileira mostra que é 

competência comum das autoridades estatais “zelar pela guarda da Constituição”. 

Independentemente de tais normas, o princípio da supremacia constitucional impõe 

que todas as autoridades estatais velem pela correta aplicação da Constituição, 

respeitando e fazendo respeitar sua supremacia. Como aceitar que um órgão criado 

pela Constituição para exercer competências por ela previstas não deva aplicar e fazer 

respeitar seus mandamentos? 

Cabe também a todos os cidadãos, mediante sua atuação política e sua vigilância 

cotidiana, conferir estabilidade à Constituição e impedir práticas de sua violação: 

fazer cumprir a Constituição é direito e dever de todos. Isso expressa o art. 120, 4, da 

Constituição da Grécia de 1975: “A observância da presente Constituição confia-se 

ao patriotismo dos Gregos.” 

Esse dever dos cidadãos é extremamente genérico, possuindo um significado 

prevalentemente simbólico. Não se pode saber o que acontecerá caso o povo ou as 

forças políticas dominantes decidirem desrespeitar a Constituição e não seria possível 

responsabilizar a população que não atuou, em momentos de crise, para fazer respeitar 

a Constituição. 

 

Considerando o exposto acima, evidencia-se que as disposições normativas 

constitucionais, referentes à sua supremacia, não estabelecem um guardião, mas apenas e tão 

somente adota a divisão de competências como um instrumento da própria Constituição. Ou 

seja, não se trata de existir ou não um guardião, mas sim, do fato que a Constituição escolheu 

para sua defesa, momentos e atores diversos, dentro do exercício de suas competências 

constitucionalmente estabelecidas. 

Tanto é assim, que o controle de constitucionalidade, principal instrumento de 

manutenção da supremacia constitucional, é exercido por todos os poderes, dentro do de suas 

funções judicantes, legiferantes e executivas, e por último, mas não menos importante, a função 

política.  

Assim sendo, retomando a análise do Estado de Coisas Inconstitucional, questiona-

se sobre a possibilidade de a Suprema Corte avocar para si, sob o argumento de tutela de direitos 

fundamentais, por consectário, da tutela da própria Constituição, a função de determinar 

políticas públicas, definir suas execuções e em alguns casos inovar o ordenamento jurídico.  

Como é cediço, o espaço natural para o desenvolvimento de políticas públicas é a 

ambiência da política, não somente pelo caráter representativo dos agentes eleitos, outrossim, 

pela confluência dialética e plúrima ínsita à política e suas manifestações, seja na escolha das 

atividades estatais que devem ser promovidas, bem como pelos instrumentos de sua execução. 

Não por outra razão, o constituinte atribuiu a função executiva e legislativa a agentes investidos 

pelo sufrágio, promovendo, nesse compasso, a democracia em sua essência. 

A ciência do Direito tem por finalidade sistematizar um conhecimento 

metodologicamente desenvolvido sobre a melhor forma de comportamento humano em 
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sociedade. A noção de correção, implícita à questão, não decorre de um conceito que se possa 

deduzir da experiência empírica, mas unicamente da intuição intelectual. Na verdade, toda regra 

jurídica resulta de uma opção entre vários caminhos possíveis e a pureza do pensamento 

científico se apresenta mais difícil nas ciências sociais justamente porque o cientista faz parte 

da realidade que observa e analisa.  

Nesse sentido, Alf Ross (1994, p.290) afirma que é impossível que o cientista social 

se desvincule suficientemente do meio social em que vive para libertar seu espírito de todas as 

influências emocionais. A ideia de ater-se aos fatos, aqui aplicada, é mera ilusão. O jurídico é, 

antes de tudo, político, porque fruto de uma tomada de posição frente ao fato social, ou seja, de 

uma resolução. Não se trata de encontrar solução para determinadas questões, posto que esta é 

reservada a sanar problemas técnicos, mas de optar por um caminho, dentre tantos outros 

igualmente possíveis. 

O conceito de política, como forma especial de atividade humana, está 

estreitamente vinculado ao de poder (BOBBIO, 1994, p.557-560). A tomada de posição que 

caracteriza a norma jurídica assume natureza peculiar, na medida em que implica na afirmação 

de padrões obrigatórios de conduta. 

 Todo fato que se opõe à norma jurídico-penal desencadeia uma sanção, e essa é a 

essência da estrutura do dever ser. Ao contrário das leis físicas, cuja violação importa na 

necessidade de revisão dos parâmetros estabelecidos, a norma jurídica afirma-se como 

imperativo, no momento de sua inobservância, e o exercício legitimado da força torna-se 

instrumento eficaz para a preservação de sua validade (REALE, 1990, p.954). Por isso, não é 

possível compreender o Direito desvinculado de sua função organizatória do poder, pois 

somente o poder cria o dever (TELES, 1986, p.39). 

O poder político se verifica nas relações entre os homens de modo que os poderosos 

impõem a aceitação de certo ponto de vista e determinam o comportamento dos não-poderosos. 

O homem dispõe de variadas formas de poder sobre seu semelhante e o poder político é apenas 

uma dessas formas. 

Na realidade, o poder político não é necessidade natural do homem, mas inerente à 

vida social (CLASTRES, 1982, p. 18). Segundo a forma tradicional da problemática do poder, 

esse se realiza numa relação social hierarquizada e autoritária de comando-obediência. 

Contudo, a coerção e a subordinação nem sempre se apresentam como essência do 

poder político. O poder político como coerção é apenas uma manifestação concreta do poder 
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político em certas culturas, mas não é a única. A pesquisa antropológica política comprovou ser 

possível a existência de sociedades com poder político não coercitivo. Dessa forma, se não é 

possível pensar o social sem o político, é plenamente possível perceber o político sem a 

violência. 

Na perspectiva do poder político como coerção, o estudo crítico do Direito e do 

Estado, levado a efeito por autores contemporâneos do porte de Jescheck (1967, p. 33-42) e 

Lola Aniyar (1982, p. 93), percebe que por detrás do normativismo, do jusnaturalismo e do 

empirismo que caracterizam a produção jurídica está encoberta - ao mesmo tempo que 

reafirmada -, a função social que o Direito e o Estado têm na reprodução do sistema econômico 

e da ideologia predominante. Como superestrutura, o Estado e a Lei apresentam-se como 

reflexos fiéis dos interesses do sistema produtivo e ideológico, a infraestrutura. 

Vale notar que o exercício do poder, geralmente, não constitui um fim em si, mas 

um meio de obtenção de determinadas vantagens, ou para a produção de determinados efeitos. 

Considerando que o poder político é exercido pelas classes dominantes no contexto social, os 

fins perseguidos pela atividade política são variáveis, de acordo com a preponderância dos 

interesses dos grupos dominantes. 

Norberto Bobbio (1990, p. 957) esclarece que “os fins da Política são tantos quantas 

são as metas que um grupo organizado se propõe, de acordo com o tempo e as circunstâncias”. 

Mesmo no grupo socialmente dominante não existe unicidade de interpretações sobre a 

realidade social ou de interesses voltados para o objetivo de alcançar o bem comum. A tarefa 

política deve conciliar a multiplicidade de tendências, de modo a trabalhar um conglomerado 

de posicionamentos e não um sistema harmônico. Por isso, as atitudes políticas, com frequência, 

apresentam argumentos pouco claros, com premissas incertas e nebulosas.13 

O próprio Marquês de Beccaria (p. 22-23, 1956) já havia percebido que a Justiça 

dos homens, a qual qualificou de Justiça Política, não passa de uma relação estabelecida entre 

uma ação e o estado variável da sociedade. Considerando essa mutabilidade do ambiente social, 

Beccaria verificou que a Justiça apresenta variações na medida em que a ação se torna vantajosa 

ou necessária ao grupo social. O Direito, como instrumento de controle social, visa realizar 

finalidades práticas e mostra-se variável de acordo com a conveniência da política social 

adotada pelo Estado. A dinâmica social faz com que o exercício do poder seja considerado 

benéfico ou maléfico, de acordo com o contexto histórico e segundo os diversos pontos de vista 

a partir dos quais esse contexto é considerado. Importa notar que toda opção política faz nascer 
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um discurso institucional de justificação que pretende harmonizar os mecanismos de proteção 

aos valores tidos como mais importantes e, ainda, um contradiscurso que exerce a crítica desses 

valores e denuncia a ilegitimidade do exercício do poder. O ordenamento jurídico resulta do 

esforço protetivo ao sistema de valores que conseguiu se impor no contexto social, em dado 

momento histórico. 

Modernamente o poder político não mais se fundamenta na força física, mas na 

manipulação ideológico-simbólica, na organização do consentimento que proporciona 

aceitação da dominação. O Estado detém o monopólio da repressão física organizada e busca 

sua legitimação ao apresentá-lo como decorrência do interesse geral do povo. Dessa forma, por 

meio da institucionalização, o poder se estabiliza nas sociedades hodiernas e o Direito, como 

seu terminal normativo, o solidifica. 

O ordenamento jurídico é um sistema e, como qualquer sistema, possui como 

características fundamentais a ordenação e a unidade. Já Kelsen (1986, p.326) vislumbrou na 

norma fundamental a referência de validade da ordem normativa, que representa o ponto de 

convergência de todas as demais normas e confere unidade e adequação ao sistema. Mas a 

noção de sistema pressupõe que todos os seus entes constitutivos estejam coerentemente 

relacionados, não somente em relação à norma fundamental como também entre si.  

A adequação valorativa e a unidade interior do ordenamento jurídico são premissas 

inafastáveis do trabalho hermenêutico, pois impedem a dispersão gerada por uma 

multiplicidade de valorações singulares e desconexas e garante sua atuação generalizadora. A 

experiência jurídica busca a especificação das formas de tutela ou garantia para o que se 

considera socialmente valioso. Muito embora exista alguma discordância entre os autores sobre 

as funções do direito penal, o processo de eleição das condutas criminosas não pode olvidar as 

noções do que seja conduta lesiva ou potencialmente lesiva aos bens que, juridicamente, almeja-

se proteger. 

Orientar o ordenamento jurídico-repressivo no sentido da proteção ao bem jurídico 

representa importante conquista do Estado de Direito, na garantia da liberdade individual. No 

entanto, é na eleição dos bens a serem juridicamente tutelados pelo direito penal que ocorre, de 

maneira mais significativa, a influência da ideologia dominante na imposição de seus valores 

sociais. 

Vale notar, que nem todos os bens jurídicos recebem tutela específica do direito 

penal. Os bens que encontram proteção jurídica pelas normas penais são somente aqueles que 
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recebem proteção especial, por se revelarem insuficientes as garantias oferecidas pelo 

ordenamento jurídico, em seus aspectos extrapenais. Por outro lado, o bem jurídico é protegido 

pelo direito penal apenas de algumas das formas possíveis de violação, e não de todas as formas 

de violação. 

 A tutela jurídico-penal não se presta à proteção integral do bem jurídico, mas 

apenas de determinadas lesões, em conformidade com o princípio de intervenção mínima. É 

justamente essa característica de proteção parcial que confere caráter fragmentário ao direito 

penal. 

A eleição de uma conduta como criminosa, necessariamente, deve orientar-se pela 

finalidade protetiva do bem juridicamente tutelado. Nesse sentido, Welzel (1987, p. 16) afirma 

que a essência do tipo é a lesão causada a um bem jurídico. O estabelecimento de modelos 

comportamentais proibidos que não representem real ou potencial ofensa ao bem jurídico 

caracteriza sistema penal autoritário, que se fundamenta na repressão do indivíduo pelo seu 

modo de ser ou de pensar. 

A doutrina moderna do direito penal trabalha para a identificação das condutas 

socialmente inadequadas. Constrói sistema de responsabilidade que possui enfoque principal 

no fato-do-agente e não o agente-do-fato. Nessa perspectiva, o sistema jurídico-repressivo é 

orientado para a seleção de condutas socialmente indesejadas e não de indivíduos. No momento 

atual de seu desenvolvimento, a ciência penal percebe que o homem deve ser punido pelo que 

fez e não pelo que é. 

A orientação pela eleição das condutas que serão qualificadas de indesejadas 

encontra consonância com o princípio constitucional de tratamento igualitário entre os 

indivíduos, na medida em que considera que todos possuam igual liberdade para optar pelos 

comportamentos socialmente considerados adequados. Entretanto, é necessário perceber que a 

escolha dos bens e interesses a serem juridicamente tutelados depende dos juízos de valor 

próprios do legislador. 

A gênese da norma jurídica, necessariamente, traz embutido o resultado de uma 

tomada de posição frente ao fato social. Assim, a consideração do que seja socialmente 

inadequado dependerá sempre do ponto de vista daqueles que detêm o poder de imposição 

(eleição da conduta proibida), já que os juízos de valor implicam sempre na apreciação 

subjetiva, ou seja, na participação da consciência de quem valora, no ato de vinculação do 

sujeito ao predicado. 
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Pode-se observar que a criminalidade e o delito não fazem parte de uma realidade 

natural, mas sim de construção jurídico-social que depende dos juízos valorativos que 

produzem a qualidade de criminosa na conduta a qual se aplicam. É a atividade de definição do 

que é delituoso ou não, realizada pelos componentes das instâncias que detêm o poder de 

controle social, que relaciona os indivíduos e suas condutas à consideração de criminoso e de 

crime. 

Dessa forma, a definição de crime revela-se dependente dos interesses, das crenças 

e da cultura dos indivíduos que usufruem de posição de predomínio na determinação do que 

seja inadequado, ou seja, das ideologias. No campo específico do direito penal, a manifestação 

política não se verifica somente quando da eleição dos bens e interesses que irão receber a tutela 

jurídico-penal, mas também na escolha das estratégias de combate às condutas que violam a 

proteção jurídica, em especial, na dimensão da resposta estatal ao fato punível. 

A política jurídico-criminal ainda deve estabelecer orientação coerente para a 

aplicação concreta do ordenamento jurídico, de modo a harmonizar a intervenção repressiva 

com os objetivos sociais prioritários.  Política criminal é expressão de origem italiana que, como 

tendência de revisão crítica das leis punitivas. 

As discussões sobre política criminal, entretanto, não apresentaram conteúdo sólido 

até que se pôde compreender melhor o homem, através do desenvolvimento das ciências 

naturais e do estabelecimento de método seguro para as análises das ciências sociais.  

Assevera-se que a política criminal é a ciência que dá fundamento jurídico e orienta 

os fins do poder de punir do Estado, nesse caminho, a política criminal pode ser entendida como 

“o conjunto dos procedimentos através dos quais o corpo social organiza as respostas ao 

fenômeno criminal” (DELMAS-MARTY, 1992, p. 24) ou “a determinação e o estudo dos meios 

ou remédios adotáveis pelo Estado para prevenir eficazmente o maior número possível de 

crimes” (MELO, 1970, p.13) ou, ainda, “a atividade que tem por fim a pesquisa dos meios mais 

adequados para o controle da criminalidade, valendo-se dos resultados que proporciona a 

criminologia, inclusive através da análise e crítica do sistema punitivo vigente” (FRAGOSO, 

1993, p. 18). 

Frederico Marques (1964, p. 65) ressaltou na política criminal seu aspecto de crítica 

às instituições vigentes bem como o preparo de sua reforma, de acordo com os ideais jurídicos 

que se formam pelas modificações do ambiente histórico-cultural. Entretanto, vale notar que a 

política criminal não se restringe a um conjunto de práticas, ou a um articulado teórico sobre o 
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crime e suas variadas formas de manifestação. Ao contrário, a política criminal apresenta 

natureza ambígua, que harmoniza aspectos teóricos e práticos.  

Considerando que toda investigação científica é, de certa forma, condicionada pela 

ideologia que se orienta na busca por determinada realização prática, teoria e prática trocam 

influências recíprocas que conduzem à sua integração. Nesse sentido, “pensar hoje a ciência é 

refletir sobre o contexto (estrutural) da sua gênese e sobre o contexto (potencial) que sua 

utilização determina e concluir por uma certa unidade entre a teoria e a práxis, pelo contínuo 

entre o saber e o poder” (DIAS, 1992, p. 111). 

A indagação sobre o que fazer com as pessoas que violam as regras de convivência 

social está no centro das preocupações da política criminal, do mesmo modo que a dificuldade 

prática da realização das medidas eleitas. Por isso, além de impulsionar o combate à 

criminalidade, a política criminal representa uma investigação, sempre inacabada, sobre como 

realizar tal combate.  

O componente prático é complementado pelo elemento teórico, no qual a política 

criminal se esforça por desenvolver estratégia definitiva de luta contra a criminalidade. Por 

outro lado, a política criminal, ao estabelecer suas metas, não pode repousar em agradáveis 

formulações teóricas, mas, antes, na possibilidade real de materializar suas opções. Cabe à 

política criminal, portanto, eleger interesses e ideias diretivas do tratamento reservado à 

enfermidade social que é o crime, elaborar as estratégias para seu combate, bem como 

incrementar a execução dessas estratégias. 

A política criminal pode ser mais bem-conceituada como o conjunto de princípios 

e recomendações que orientam as ações da justiça criminal, seja no momento da elaboração 

legislativa ou da aplicação e execução da disposição normativa. Coerente com a opção política 

fundamental do Estado, a política criminal define o que deva ser considerado comportamento 

delitivo e quais são as estratégias mais adequadas ao combate à delinquência.  

No que diz respeito às estratégias de atuação prática da Justiça, a política criminal 

efetivamente influência a escolha e desenvolvimento dos procedimentos necessários à 

investigação, processo e julgamento dos comportamentos delitivos. 

Os doutrinadores há muito discutem sobre ser a política criminal uma ciência ou 

mera técnica. Tal discussão permanece viva hodiernamente, muito embora seja bastante 

frequente o emprego da expressão científico-tecnológico, para dar maior amplitude às 

discussões acadêmicas e evitar a controvérsia.  
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Considerando sua natureza finalista, a política criminal não é ciência, mas apenas 

critério diretivo das reformas penais, que se baseia no exame crítico do direito vigente, sob o 

aspecto de sua adaptação ao momento histórico-social.  

Tal assertiva, contudo, fundamenta-se no estudo científico do delinquente e da 

delinquência, da pena e demais medidas de defesa social contra o delito, propondo as reformas 

legislativas necessárias ao aprimoramento da ordem repressiva como meio de proteção social. 

Dessa maneira, a política criminal apresenta-se como um critério orientador da 

produção legislativa, um método de trabalho ou, mais exatamente, uma arte no legislar, segundo 

as necessidades do povo, em dado momento histórico. 

Entre nós, Heleno Fragoso (1993, p.18), embora reconheça que é no campo da 

política criminal que se desenvolvem as discussões críticas sobre a oportunidade e conveniência 

de medidas, propostas ou existentes, a serem utilizadas pela justiça criminal, sustenta que a 

política criminal é apenas uma técnica. 

Em sentido contrário, Aníbal Bruno (1967, p. 33) considera a política criminal 

verdadeira ciência. Com muita propriedade, esclarece que a política criminal “pode classificar 

e organizar os seus princípios, ordenando-os unitariamente em sistema, e assumir, assim, a 

dignidade de ciência. Não é simples método de trabalho, mas um conjunto de princípios de 

orientação do Estado na sua luta contra a criminalidade, através de medidas aplicáveis aos 

criminosos. Na realidade, ela se situa entre a Criminologia e o Direito Penal, entre os estudos 

do crime como fenômeno social e humano, cujos dados utiliza, e a prescrição de normas para a 

sua disciplina jurídica, que ela se destina a orientar”. 

Com certeza, a política criminal é uma ciência que não é apenas empírica (de fatos) 

e nem normativa, possuindo um caráter finalístico, qual seja a atividade que uma sociedade 

organizada politicamente deve desenvolver para o controle da criminalidade. 

 Assim, a melhor compreensão da questão indica que “a política, como ciência, 

ocupa-se de valores abstratamente considerados que tenham relevância na condução das 

sociedades, mas será a política, como arte, que deverá concretizar esses valores em opções de 

governo” (MOREIRA NETO, 1992, p. 224-225). Em consonância, Basileu Garcia defende a 

autonomia e identidade científica, “como ciência, a Política Criminal firma princípios e, como 

arte, aplica-os” (1956, p. 37). 
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A dificuldade para o reconhecimento da cientificidade da política criminal reside 

no fato de que o fenômeno social não pode ser descrito por leis uniformes e invariáveis, como 

os objetos de estudo das ciências exatas.  

A vida social é dinâmica em suas relações interpessoais e na alternância de seus 

valores, de modo que o material de que se serve o cientista social possui natureza marcada pela 

inconstância. A esta dificuldade se acrescente o fato de que o observador está inserido no 

contexto social objeto do estudo, sendo influenciado por sua experiência pessoal, suas 

peculiares reações psicológicas e sua formação ideológica. 

Assim, as dificuldades terminológicas são mais significativas nas investigações 

sociais, que se caracterizam pela mutabilidade de seu objeto de estudo e pela parcialidade com 

que o observador capta o fenômeno social. 

Conceber a política criminal como mera técnica estimula seu descompromisso para 

com a sistematização e coerência do conhecimento teórico sobre as estratégias de combate ao 

crime. Um pensamento não científico pode ser influenciado pelas emoções do momento e a 

política de repressão estatal não pode ser orientada por simples correntes de opinião.  

Em muitos exemplos se pode constatar que a opinião pública exerce nociva 

influência sobre a produção normativa, fazendo com que questões importantes da vida social 

sejam tratadas de maneira inadequada. 

A concepção não científica da política criminal induz a aceitação de soluções 

simplistas, como a que defende o aumento de penas, sempre que determinado evento criminal 

adquira maior publicização social. Influenciada por considerações casuísticas, a opinião pública 

é levada a crer que o direito penal apresenta solução para todos os problemas sociais. Porém, o 

direito penal, como forma de controle social, é sempre a ultima ratio do ordenamento jurídico. 

A pretensão de realizar o interesse público de prevenção e repressão da criminalidade, 

simplesmente através do aumento de penas ou da criação de novos tipos incriminadores, sem 

base em estudos científicos, na maioria das vezes, serve unicamente aos interesses 

promocionais da classe política. 

Certamente, a prevenção da criminalidade através do agravamento da punição é 

utópica. Com o aumento de penas, o máximo que se conseguiu estabelecer foi um direito penal 

simbólico, em que as disposições legais raramente alcançam a práxis. 
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Vale notar que a criminalidade não é apenas um fenômeno filosófico-ético, mas, 

antes, um fenômeno socialmente nefasto e gravoso, para o qual a teoria da retribuição não 

oferece garantia de controle. 

A política criminal, como forma de orientação do poder, deve ser instrumento para 

a realização do bem comum e não pode permitir aventuras legislativas que comprometam as 

garantias fundamentais do indivíduo contra o direito/dever de punir do Estado. Fruto de longo 

e exaustivo trabalho dos estudiosos, o direito penal científico é tradicional, lamentavelmente, 

vem perdendo espaços para posturas autoritárias emanadas de movimentos inspirados em 

princípios de lei e ordem. 

Lastreados em ideologias extremistas, esses movimentos alcançaram produzir 

normatizações repressivas incoerentes, que põem em cheque os princípios mais caros ao direito 

penal científico e imparcial. Essa desastrosa inflação legislativa que faz repercutir seus efeitos 

sobre a sociedade brasileira contemporânea possui ricos exemplos, dentre os quais merece 

destaque a Lei dos Crimes Hediondos, que acolheu crimes cuja persecução é de iniciativa 

privada, bem como a recente Lei do Crime Organizado, que, reduzindo as garantias do 

indivíduo no processo de investigação, não define, a final, o que seja criminalidade organizada. 

O poder de convencimento dos meios de comunicação de massa tem conseguido 

desviar a atenção dos operadores do Direito em relação aos princípios fundamentais que devem 

orientar a atividade repressiva. Nesse sentido, não se pode olvidar que o direito penal é ramo 

do direito público e, por isso, considera não apenas as relações entre ofensores e ofendidos, mas 

essencialmente os efeitos que o fato punível e a punição produzem na sociedade. Sem dúvida, 

a prevenção e repressão do crime interessam à sociedade como um todo. A mera retribuição 

material pelo dano causado pelo crime não traz qualquer benefício social e, por isso, não se 

pode permitir que o direito penal perca sua cientificidade e se transforme em mero instrumento 

de dominação. 

A política criminal é verdadeira ciência, que se ocupa em configurar o direito penal 

de modo a constituir-se no instrumento mais eficaz para a preservação da harmonia social.  A 

política criminal lança mão de dados fornecidos pela criminologia, sobre a realidade social e o 

funcionamento da justiça criminal. A criminologia, ciência empírica que estuda o crime como 

fenômeno social, assegura que a tomada de decisões da política criminal possui uma base 

científica e não arbitrariamente limitada. A política criminal não é ciência à maneira das ciências 

exatas, mas no sentido aproximativo, que orienta as investigações sobre as estratégias de 
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combate à criminalidade na direção da fórmula mais eficaz para o estabelecimento de uma 

sociedade ideal. De qualquer modo, ciência. 

Não se pode confundir a ciência político-criminal com sua aplicação prática, 

esclarecendo que, do ponto de vista científico, a política criminal tende a elaborar a exposição 

sistematicamente organizada das estratégias sociais, táticas e meios para o controle do delito.68 

A realização prática das estratégias de combate à criminalidade, por outro lado, depende mais 

da realidade histórico-social preestabelecida do que da conceitualização da política criminal. 

O Direito é uma ciência de compreensão que tem a ver com especial objeto de 

análise, variável de acordo com as normas e os institutos de certo direito positivo. O mesmo 

raciocínio também se aplica à política criminal, pois a variabilidade de seu objeto de estudo 

(estratégias de combate eficaz à criminalidade) não descaracteriza sua natureza científica, já 

que possui plena validade no seu momento histórico-social. 

 A política criminal somente pode ser entendida como ciência. Não obstante tudo 

isso, é preciso lembrar que, mesmo diante de uma reconhecida autonomia técnica, o legislador, 

por força constitucional, ainda possui o império de transformar toda a ciência em letra morta.  

Nesse contexto exsurge os direitos fundamentais como propulsão e, 

concomitantemente, limite da política criminal, porquanto o imperativo jurídico constitucional 

de tutela para além de disponibilizar os instrumentos de proteção, ainda que normativamente, 

impõe, em um só tempo, a função imperativa de tutela. Ou seja, o juízo de valor sobre qual a 

política criminal constitucionalmente devida pressupõe inexoravelmente a análise dos bens 

jurídicos tutelados, não podendo a política criminal transpor as barreiras da defesa desses bens, 

nem muito menos desguarnecê-los. 

Caberia ao Estado, a partir da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, de sua 

configuração como imperativos de tutela, a tarefa de proteger esses direitos individuais contra 

quaisquer ameaças. Compete então ao Estado os deveres de proteção, manifestando-se esse 

através da sujeição do Poder Público à observância dos direitos fundamentais. Essa obrigação 

de proteção é direcionada primeiramente ao legislador, obrigando-o à edição de leis que 

protejam os referidos direitos, máxime, mas não somente, a vida, a integridade física, a honra 

dos presos. É o Estado legislador que em primeiro momento definirá as políticas públicas 

criminais, constitucionalmente eleitas a partir de uma perspectiva de tutela dos bens jurídicos. 

Em um segundo momento, dando concretude às previsões normativas legisladas, 

aparecem o Judiciário e o Executivo, responsáveis pela efetiva aplicação da lei ao caso concreto, 
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cada um em sua atribuição constitucionalmente estabelecida. Contudo, em relação à jurisdição 

tem-se aí, o derradeiro soldado na proteção dos direitos fundamentais, porquanto que os 

construídos a partir de uma dimensão objetiva e da condição desses como imperativos de tutela, 

aos deveres de proteção correspondem direitos subjetivos prima facie de proteção, o que faz 

justiça ao sentido originário e permanente dos direitos fundamentais como direitos individuais. 

Trata-se da subjetivação dos deveres de proteção, do reconhecimento desses deveres, extrai-se 

a proteção dos indivíduos perante o Estado, que terá a obrigação de, através de providências 

normativas, administrativas e judiciais, salvaguardar os interesses de seus titulares que possam 

sofrer em razão de terceiros, bem como da própria atuação estatal. 

O dever de proteção inclui, portanto, a obrigação geral de o Estado criar, mediante 

lei e outros atos, judiciais e administrativos, as condições e os meios indispensáveis para que 

sejam os direitos fundamentais protegidos e assegurados na maior amplitude possível diante de 

toda a sorte de limitações fáticas e jurídicas, tanto dos presos, em relação à manutenção de sua 

dignidade, assim como na preservação dos bens jurídicos da sociedade, tutelados pela ordem 

constitucional. 

A carência desses meios e condições indispensáveis impede a efetividade dos 

direitos fundamentais, excluindo dos seus destinatários a pretensão de validade material. Por 

isso, a ausência de lei ou políticas públicas, ou a imperfeita construção de ambas, dando origem 

a uma proteção deficiente dessas posições jurídicas, deve ser enfrentada como uma omissão 

inconstitucional.   

Eis a grande questão do Estado de Coisas Inconstitucional! O Supremo Tribunal 

Federal ao outorgar-se na competência de deliberar sobre a política criminal, mais precisamente 

no que concerne à política penitenciária, retira a própria normatividade da Constituição que, ao 

escolher a ambiência política como o palco natural dessa decisão, quis sujeitá-la à democracia 

representativa dos agentes eleitos, atributo alheio à jurisdição constitucional. 

É certo que circunstâncias extraordinárias justificam medidas de igual calibre, 

contudo, ainda que se reconheça uma legitimidade utilitarista ou mesmo consequencialista, 

justificantes da aplicação do Estado de Coisas Inconstitucional, restaria ainda essa suposta 

fundamentação condicionada ao efetivo sucesso de tais medidas. Então, mesmo diante de uma 

aceitação utilitária de legitimidade do instituto, já que seu respaldo jurídico, no mínimo, não 

encontra fulcro na Constituição, indaga-se: os resultados justificam o instrumento?  

Responder essa questão é a motivação desse trabalho.  
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1.3. Um estado de coisas ainda inconstitucional? 

 

Anos já transcorreram desde a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional, e 

aparentemente, as circunstâncias ensejadoras de tal pronúncia não se alteraram, pelo menos não 

para melhor. Noticiam os veículos de comunicação que os presídios ainda padecem da 

precariedade afirmada por ocasião da decisão. Trata-se de problema cujas consequências 

transcendem os muros das penitenciárias, a incolumidade da clausura não se esgota aí, ela 

exorta toda sua desumanidade para além cárcere. 

A título de exemplo, nos primeiros meses do ano de 2019, foi necessária a 

intervenção das Forças Nacionais de Segurança Pública, no estado do Ceará, em virtude de uma 

série de ataques, em todo o território dessa unidade federativa. Tais ações decorreram de uma 

mudança da Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará.  

A realidade do sistema penitenciário brasileiro, como já afirmado aqui, bem como 

reconhecido na própria ADPF 347, é um problema complexo, reunindo em si e em seus 

contornos, fatores que vão desde as limitações orçamentárias, leniência política, criminologia, 

má execução das políticas públicas, dentre outros. 

No Brasil há um debate político sobre a participação da iniciativa privada na gestão 

de presídios, consubstanciado na forma de um projeto de lei, cujo objeto trata da contratação 

de parceria público-privada, com o objetivo de construção e administração de prisões. 

A questão é polêmica e complexa tratando de ponto sensível sob o aspecto social, 

no que concerne à possibilidade e harmonia com o ordenamento jurídico pátrio, bem como 

sobre sua eventual eficácia e resultados na solução da crise de excesso da população carcerária 

brasileira, aos problemas sanitários do cárcere e a questão das organizações criminosas que 

atuam ostensivamente nos presídios. 

Noutro giro, em oposição à privatização, tem-se o argumento de que tal iniciativa 

agrave ainda mais a questão de superpopulação carcerária, sem efetivas melhorias nas 

condições ou redução de custos, ou ainda, que essa circunstância possa causar uma 

mercantilização da pena. Através da parceria público-privada, o Estado instrumentalizaria a 

construção de novas unidades prisionais por intermédio do capital privado.  

No Brasil, há a possibilidade de parceria entre o governo e o setor privado, todavia, 

nossa ordem jurídica não permite a delegação do chamado poder de polícia a particulares, sendo 
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assente esse posicionamento, em sede doutrinária e jurisprudencial, sendo inclusive a teleologia 

do ordenamento, nesse particular.  

 O poder de polícia, em seu sentido estrito, é a relação jurídica, decorrente do poder 

de império do Estado, que tem como escopo intervir de maneiras abstratas e gerais, ou concreta 

e especificamente, do Poder Executivo, com o fito de limitar a atividade de um particular para 

que se alcance fins sociais pretendidos (MELLO, 2014, p. 864).  

A jurisprudência tanto do STF - ADI nº 2.310-MC, quanto do STJ (REsp. 

817.534/MG) é uníssona em não admitir a delegação do poder de polícia, no que se refere a 

aplicação de sanção. Assim sendo, dentre os ciclos de polícia, a atuação privada no sistema 

penitenciário brasileiro não poderia ocorrer no âmbito da disciplina dos custodiados, por 

envolver a aplicação de sanções, eventualmente. 

Analisando comparativamente alguns países e seus respectivos gastos, é possível 

concluir sobre a relação entre investimento e eficiência. 

Os EUA gastam em média meio bilhão de dólares anuais com seu sistema prisional. 

Ocorre que a taxa de reincidência nesse país é bastante alta, em torno de 77%, um nítido sintoma 

de ineficiência da pena (BAEUR, 2019). 

No Reino Unido, o sistema penitenciário conta com aproximadamente 73 mil 

custodiados, para um universo de 80 milhões de habitantes, possuindo de 45 mil servidores para 

cerca de 66 mil custodiados.  

O gasto por ano de um custodiado é de 25 mil libras, o custo médio de uma vaga 

nas penitenciárias do Reino Unido é de 100 mil libras, ou seja, 493 mil reais. 

Para que se tenha uma ideia comparativa, o orçamento da penitenciária de 

Presidente Bernardes, com 160 vagas, foi de R$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil 

reais): 48 mil reais a vaga. O salário médio mensal de um agente penitenciário no Reino Unido: 

1.300 libras, ou R$ 6.409,00. A responsabilidade penal no Reino Unido inicia aos 10 anos de 

idade. 

Em todos os lugares do mundo o sistema penitenciário é mais ou menos igual: um 

pouco mais eficientes em alguns e menos em outros. As taxas de reincidência são altíssimas: 

quase sempre em torno de 60% a 80%.  

Conforme se observa, o custo penitenciário é bastante elevado, seja no Brasil, e 

mais caro ainda em países economicamente mais estáveis. Trata-se de um sistema onde o gasto 



 

 

 

 

41 

em estrutura apenas não equivale, necessariamente, em um resultado desejável. Observa-se que 

a questão da reincidência, intimamente relacionada com a função preventiva específica da pena. 

Tomando como referência um sistema carcerário, fundamentado em uma lógica 

funcionalista da pena, o principal objetivo a ser perseguido é o de prevenção, seja geral ou 

específica. A análise dessas questões passa inexoravelmente pelo conhecimento dos números 

referentes à reincidência, haja vista que essa é a consubstanciação do êxito na aplicação da pena, 

funcionando como instrumento de medição da eficiência do próprio sistema político-criminal. 

Assim, mediante o enfrentamento dos dados acima referidos, conclui-se que apesar 

de gastarem muitos recursos orçamentários com o investimento em estrutura, agentes e 

disciplina, tanto os Estados Unidos como o Reino Unido fracassam quando se trata da 

reincidência. É verdade que a função retributiva nesses países aparentemente é assaz, todavia, 

como política criminal o sistema padece por sua insuficiência.  

É indiscutível que um rigoroso sistema de repressão ao crime mostra-se como 

elemento necessário a uma bem-sucedida política de segurança pública, disso não se questiona, 

entretanto, e em nada obstante a isso, o aumento da população carcerária é indesejável, não 

somente pelo silogismo decorrente do cometimento de crimes e suas consequências nefastas, 

mas também como uma política em si, um objetivo de governo. Até mesmo por questões 

orçamentárias, reduzir a população carcerária é uma meta desejável, não somente em países 

que possuem contas públicas limitadas, mas também naqueles possuidores de capacidade para 

tal no orçamento público. 

Assim, transportar a realidade americana e bretã para o Brasil, aparentemente se 

mostra uma alternativa inviável, primeiramente por questões fiscais, haja vista não ser possível 

comportar em nossas contas públicas lastro investimentos compatíveis com os referidos países. 

Em segunda razão, evidencia-se o insucesso com relação à função de prevenir novos crimes, o 

que não satisfaz as exigências funcionais de nosso sistema penal. 

O custo brasileiro já é alto. Como indício desse custo, no presente dia de elaboração 

desse trabalho, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal (CCJ) aprovou Projeto 

de Lei – PL nº 580, com o objetivo de obrigar o custodiado a suportar o custo do seu cárcere. 

Trata-se de um recurso apelativo por razões fiscais, bem como educativa, no sentido de 

desestimular a prática delitiva por meio de uma sanção financeira, além de aliviar o já pesado 

custo médio brasileiro, que gira em torno de R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta 

reais) mensais. 
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Portanto, imprescindível que o Brasil procure modelos de sucesso para seu sistema 

carcerário em crise, sempre se pautando em suas peculiaridades enquanto Estado e sociedade. 

Não é possível, entre nós, gastar valores equivalentes aos realizados pelos supracitados 

exemplos, a realidade brasileira possui prioridades que não existem em ambos os panoramas. 

 Análise mais profícua dessas questões será realizada ao longo do próximo capítulo. 
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2. SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO, UMA RADIOGRAFIA DA CRISE 

CARCERÁRIA  

 

Durante a sustentação do Estado de Coisas Inconstitucional na ADPF 347, uma das 

características que lhe fora atribuída é a de ser uma problemática espelhada por todo o território 

nacional, decorrente da sua natureza. Essa reprodução não se dá ao acaso, trata-se, em verdade, 

de consequência natural decorrente das falhas estruturais do sistema penitenciário nacional, 

que, ao repetir suas deficiências sistematicamente, acaba por difundir o mesmo resultado em 

diversas penitenciárias do Brasil. 

Essa relação de espelhamento, ou reprodução quase simétrica, é típica dos 

denominados Estados de Coisas Inconstitucionais, sendo, historicamente, uma característica 

comumente encontrada nas declarações desse instituto, característica essa também 

consubstanciada no julgamento da ADPF 347.  

Assim, considerando essa relação de paralelismo entre os cenários nacionais e 

estaduais, convém aos propósitos desse capítulo, a análise conjunta dos cenários estaduais e 

nacional, permitindo a cognição sobre o julgamento da referida Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental, e sua fundamentação, notadamente pela exposição da grave crise do 

sistema carcerário brasileiro.   

 

2.1. Facções Criminosas e o Sistema Carcerário Brasileiro, uma relação real de poder 

 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 teve como propósito 

imediato a reestruturação de instituições de governo e as respectivas execuções de suas pastas 

políticas, fundando-se na necessidade de alterações sistêmicas idôneas a garantir a tutela dos 

direitos fundamentais dos presos, podendo inclusive, alcançar medidas de teor essencialmente 

legiferante, conforme se percebe “obter dictum” no julgamento do caso pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

Essas reformas estruturais têm como premissa a ideia de que a operação de 

organização em larga escala, e não apenas atuações isoladas dos diversos atores envolvidos, 

pode afetar substancialmente a vida individual e socialmente dos sujeitos destinatários de tais 

mudanças, no caso, os presos. Partem igualmente da presunção que nossos valores 
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constitucionais não podem ser completamente assegurados sem as mudanças básicas nas 

estruturas dessas instituições e sujeitos envolvidos. 

A ideia de reformas estruturais através de remédios judiciais não é uma questão 

particular do Brasil, está presente em diversos países, ao identificarem circunstâncias em que 

os atores responsáveis por determinadas políticas públicas, no exercício regular e ordinário de 

suas funções, não possuem o instrumental eficaz à execução profícua dessas políticas. Ao 

desenvolver o conceito de “structural injuctions”, no contexto das demandas envolvendo 

segregação racial nos Estados Unidos, durante as décadas de 50 e 60, Owen Fiss assim definiu 

o instrumento de remédios estruturais através de sua judicialização (FISS, 1978, p. 3): 

O processo estrutural é aquele em que o juiz, confrontando uma burocracia estatal 

frente a valores de dimensão constitucional, encarrega-se de reestruturar a 

organização para eliminar ameaças a esses valores constitucionais, impostas pelos 

arranjos institucionais em vigor. A injuction é o meio através do qual essas diretivas 

reconstrutivas são transmitidas. 

   

Ressalte-se que, a despeito da diferença na nomenclatura entre “structural 

injuctions” e o Estado de Coisas Inconstitucional, ontologicamente possuem a mesma natureza, 

porquanto ambas se apresentem como instrumentos judiciais que buscam reparar uma falha 

estrutural através de remédios jurisdicionais em demandas de caráter eminentemente políticos, 

cujas as vias ordinárias, pelas suas limitações imanentes, são insuficientes à superação do 

problema enfrentado, tornando-se, dessa maneira, um verdadeiro obstáculo, ao invés de ser um 

meio de concreção das referidas políticas. 

A atual crise é pauta do dia na agenda do Supremo Tribunal Federal, cujos julgados 

hodiernos têm demonstrado uma tendência em buscar remédios às violações decorrentes da 

violação massiva e generalizada dos Direitos Fundamentais de milhares de pessoas 

encarceradas no país, fato esse já reconhecido e declarado sob o rótulo de Estado de Coisas 

Inconstitucional. 

Trata-se de problema que, hodiernamente, afeta, diretamente, quase a totalidade dos 

mais de 726 mil presos do Brasil (INFOPEN, 2017), mas não somente esses, pois é sensível a 

efeito ricochete oriundos das falhas dos presídios brasileiros, indiciados pela permanente 

conexão dos criminosos com o mundo além muros, cujo o isolamento lhe deveria ser, pelo 

menos nos regimes fechados, de caráter recluso. No contexto político atual, em que a segurança 

pública se encontra entre os principais apelos da sociedade, esse problema ganha ainda maior 

relevância, visto que a taxa de criminalidade e a crise carcerária mantém intima relação, como 

se infere das recorrentes ondas de violências comandadas de dentro das unidades prisionais.  
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Se de um lado temos o forte clamor social, muitas vezes alimentado por um certo 

fetiche purgatório, noutro giro, estão os presos, pessoas excluídas do processo político, cujas as 

estruturas do sistema representativo, majoritário e democrático, não os alcançam; por se tratar 

de interesses com baixa popularidade eleitoral acabam sendo ignorados pelas ações estatais e, 

dessa forma, agravando ainda mais a já saturada questão carcerária.  

Esse cenário de omissão e caos torna-se ainda mais evidente nos frequentes eventos 

de amotinação nos presídios, quando então a sociedade é exposta à realidade prisional, sem 

filtros, cercas e muros, assistindo a massacres cuja violência causa perplexidade, numa clara 

demonstração de que o Estado não possui o controle dos presídios.  

O que se percebe nas últimas décadas é que o problema carcerário se agravou em 

razão de duas principais causas. A uma, é a falta de investimento do poder executivo no sistema 

penitenciário de todo o país, sendo a situação física dos estabelecimentos de notória 

precariedade. A duas, o crescimento avassalador das ditas organizações criminosas que atuam 

dentro dos presídios, notadamente pelo fortalecimento do tráfico de drogas.  

Em relação a essa derradeira causa, importante frisar a transmutação do Brasil no 

cenário do narcotráfico, que deixou de ser uma mera rota do tráfico e escoamento para a Europa, 

para se tornar, na última década principalmente, um grande consumidor de drogas. 

Efetivamente, mesmo durante o interregno em que não se noticiam as chamadas 

rebeliões – cujas derradeiras nada requeriam em relação às melhorias das condições do cárcere, 

ou seja, foram verdadeiramente uma disputa de força entre organizações criminosas – a situação 

de pacificação da violência no interior dos estabelecimentos prisionais não passa de um engodo.  

A falta de rebeliões ou mortes nos presídios não reflete necessariamente o poder 

estatal na consequente pacificação. Muitas vezes essa aparente paz, é a própria externalização 

dos poderes dessas organizações que controlam esse sistema e impedem essas insurgências, 

como manutenção fática do controle da população carcerária e dos conflitos entre esses 

indivíduos. 

No que se refere ao combate da criminalidade organizada, o efetivo enfrentamento 

da questão passa, necessariamente, por um conjunto de medidas, daí, sendo imanente a 

complexidade tanto do problema quanto de sua solução, que passam pela existência de um 

mecanismo estatal especializado no enfrentamento desse tipo de criminalidade, associado a um 

sistema penitenciário capaz de isolar os criminosos da prática do crime, bem como a 
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necessidade de uma legislação que corresponda às demandas que são próprias desse tipo de 

atividade delinquente.  

Exemplificativamente, um dos aspectos desse combate deve ser dirigido para a 

questão econômica dessas organizações criminosas, visto que a vultuosidade dos valores 

movimentados pelas facções criminosas, anualmente, estima-se em torno algumas centenas de 

milhões de reais, em operações que absorvem setores ilícitos e outros aparentemente lícitos.  

Para esse tipo de embate é necessário diplomas normativos mais específicos do que 

os destinados à Lavagem de Capitais de outros crimes, porquanto possuam essas organizações 

criminosas uma circulação de bens e valores que lhes são próprios, como drogas e armas, cuja 

a realidade que lhes são adjacentes diferem substancialmente dos processos de branqueamentos 

imaginados pela Lei 9.613/98, reformulada pela Lei 12.683/12.  

Outro ponto sensível e fundamental é o sistema de arrecadação dessas estruturas 

criminosas, responsável por grande parte da capacidade econômica, bem como do domínio da 

massa carcerária, num sistema de retroalimentação, pois aos integrantes de determinada facção, 

em liberdade, é imposto uma contribuição cujo propósito se destina ao interesse da própria 

organização criminosa.  

Enquanto essa estrutura criminosa permanece somente o combate à lavagem de 

dinheiro é insuficiente para desmontar o poderio econômico dessas organizações, haja vista que 

uma boa parcela de seus recursos não ultrapassa a fronteira da ilicitude, aí permanecendo por 

meio de valores em espécies, e notadamente em drogas e armas. 

Logo, é preciso o combate a toda a estrutura de arrecadação, somada a outras 

medidas, dentre elas a busca pela ocultação de bens e valores com origem ilícita, tornando 

assim, dificultosa as transações dessas empresas do crime. Se a ação combativa estatal não for 

realizada de uma maneira efetivamente integral, completa, abarcando a arrecadação, a lavagem, 

e o isolamento das principais lideranças, aliadas a uma legislação que corresponda proporcional 

e efetivamente ao perigo que essas estruturas de poder oferecem à sociedade, a prática de 

qualquer uma delas de maneira atomística e desconectada das demais, redundará na ineficiência 

atual. 

Não se coaduna com os contornos constitucionais a omissão do Estado diante dos 

massacres promovidos, dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, por essa criminalidade 

organizada. Assim sendo, por imperativo constitucional, o Estado precisa abandonar sua 

letargia, e retomar o controle do sistema penitenciário a muito perdido. 
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  Essa violência controlada, empresarialmente estruturada, parece demasiadamente 

complexa, e, aparentemente inatacável. Todavia, características semelhantes já foram vividas 

por outros países que conseguiram, senão erradicar o problema, ao menos atenuá-lo. 

O grande viés dessa situação é o combate de forma centrífuga e centrípeta, quando 

se percebe alguns equívocos estratégicos por parte do governo, como é o uso das Forças 

Armadas no enfrentamento desse tipo de criminalidade, torna-se evidente a falha metodológica 

da ação estatal, porquanto a função a ser desempenhada pela referida força deveria concentrar-

se na defesa das fronteiras, inibindo o ingresso de drogas e armas, ao invés de ser utilizada na 

segurança pública em geral. 

Internamente, com a polícia judiciária, estaduais e federal, investigando, com 

medidas cautelares preparatórias e incidentais, valendo-se dos apropriados métodos de 

investigação, com a concentração dessas atividades voltadas para os líderes dessas organizações 

criminosas, bem como a utilização de procedimentos que visem atingir economicamente essas 

atividades criminosas, são as legítimas e eficazes atuações que devem ser efetivadas.  

Nesse contexto, o emprego das Forças Armadas além do efeito simbólico de 

demonstração de força, traz consigo o efeito colateral indesejável, a inadequação da atividade 

bélica na segurança pública. Não é o propósito desse trabalho, nem mesmo seria suficiente para 

tanto, questionar sobre a capacitação desses efetivos para tais circunstâncias, não obstantes a 

isso, é indubitável que não se encontra dentro das atribuições constitucionais dessas instituições 

o enfrentamento do crime. 

Portanto, não é necessária uma revolução do sistema criminal. Apenas é preciso 

coordenação entre os diversos setores estratégicos envolvidos. Isso porque é notória a ausência 

de um centro decisório cuja a atribuição esteja na intersecção entre a política criminal e o 

sistema carcerário. As medidas tomadas no âmbito da segurança pública precisam dialogar 

constantemente com as questões carcerárias, pois as facções criminosas, cerne da problemática. 

Nesse ponto, mister se faz esclarecer sobre o significante de retomar o controle dos 

presídios. Para tanto, é preciso entender as condições do cárcere antes do domínio desse pelas 

facções criminosas. 
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2.1.1. Surgimento das Facções Criminosas 

 

As primeiras manifestações dessas organizações criminosas nos presídios 

brasileiros remontam à década de 70, no presídio da ilha grande no Rio de Janeiro, onde nasceu 

a Falange Vermelha, atualmente o Comando Vermelho. Atribui-se seu nascedouro ao contato 

direto estabelecido entre os presos comuns e os presos políticos, ambos reunidos sob o império 

da Lei de Segurança Nacional (AMORIM, 2012). 

Por compartilharem o mesmo ambiente do presídio, o denominado “fundão”, esses 

presos acabaram por compartilhar mais do que o espaço físico, trocando táticas e estratégias, 

esse intercâmbio do crime é o responsável pela incorporação das táticas de guerrilhas e a noção 

de organicidade por parte dos presos comuns, até então desconhecida por esses, assim, passaram 

a utilizar a coalizão dos interesses gerais dos detentos, como uma maneira de cobrar melhorias 

de suas vidas carcerárias (ZENI, 2002). 

Essa organização criminosa, desde então, teve um grande crescimento, 

transcendendo as fronteiras do estado fluminense e alcançando quase todas as unidades 

federativas do Brasil. Possui alguns integrantes que além da alta periculosidade, são figuras 

demasiadamente conhecidos, tanto no submundo do crime, quanto nos noticiários e imaginários 

populares. 

A partir do lema “Paz, Justiça e Liberdade”, o Comando Vermelho difundiu a 

mitologia das organizações criminosas, como uma luta contra a opressão estatal, das periferias 

às celas no Rio, a sua institucionalização sempre buscou justificação em uma alegada luta 

social. 

Todavia, o verdadeiro sucesso progressivo da referida facção, deu-se com a 

disseminação da cocaína no cenário nacional, responsável pela grande ampliação do poder do 

Comando Vermelho, na virada dos anos 70 para os 80 (ZENI, 2002). Era o ingresso do Brasil 

na rota das drogas, como um trajeto estratégico de distribuição para a Europa, bem como um 

potencial mercado consumidor do produto de baixa qualidade. 

Concomitantemente ao tráfico de entorpecentes, essa facção deu início ao tráfico 

internacional de armamento pesados, como pistolas 7,65, metralhadoras, fuzis automáticos, 

granadas, rifles, munição de aço especial, armamento de guerra antitanque e antiaéreo (ZENI, 

2002). 
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Esse comércio, proporcionou outro intercâmbio pernicioso, que foi o contato dessa 

organização com grupos guerrilheiros sul-americanos. Esses grupos eram os principais 

fornecedores de drogas e armas, e o contato entre esses dois grupos, fez proporcionou, aliados 

à trágica urbanização do Rio de Janeiro, a implementação dos estratagemas de guerrilha nos 

cenários das favelas cariocas. 

A atuação dessa facção vai desde o tráfico de drogas e armas, até assaltos a bancos, 

carros-fortes e sequestros. O produto do crime, geralmente é revertido para a própria 

manutenção e crescimento da organização criminosa.  

Atualmente, a facção encontra-se em tensão com outros grupos criminosos, uma 

constante disputa com a sua guerra pelo controle do tráfico de drogas no Estado do Rio de 

Janeiro, assim com mantém a intenção de conquistar áreas pertencentes a quadrilhas rivais 

(MANSO & DIAS, 2018, p. 232): 

 

Um relatório da Polícia Civil afirma que a facção Comando Vermelho (CV) tem agora 

“o domínio do território” na favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após 

expulsar traficantes da facção rival Amigos dos Amigos. A ADA controlava a área 

havia mais de dez anos. Moradores temem que em breve estoure outra guerra entre as 

quadrilhas na briga pela Rocinha, onde ficam rentáveis pontos de venda de drogas. A 

tensão aumentou após a prisão do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, 

na quarta-feira (6). Recém-subordinado ao CV, ele chefiava o tráfico na comunidade 

(CORRÊA, 2017). 

 

Essa facção, divide com outra de origem paulista, a supremacia do crime organizado 

ao longo do território nacional, uma disputa extremamente violenta, cuja repercussão transpõe 

os muros das prisões, espalhando ondas de violência também nos principais centros urbanos, 

notadamente nas localidades mais pobres. 

Sua rival, o Primeiro Comando da Capital, doravante PCC, é notoriamente a facção 

criminosa mais conhecida do país. Tamanho reconhecimento advém do seu poderio, 

econômico, estrutural, quantitativo e operacional. Sendo a maior e mais poderosa organização 

criminosa do país (SANTOS, 2007). Por essa razão, é um exemplo melhor da problematização 

desses grupos com o sistema carcerário. 

Após o famigerado massacre do Carandiru, em outubro de 1992, ocorrido na Casa 

de Detenção de São Paulo, onde, oficialmente, morreram 111 presos, pôs-se luz à crise 

humanitária pela qual passava a população carcerária do Brasil (SANTOS, 2007).  

Esse trágico evento marca um ponto de inflexão na intervenção do Estado em 

momentos de rebeliões, isso porque a repercussão extremamente negativa, em razão do 



 

 

 

 

50 

evidente excesso policial, externou não somente para a sociedade brasileira, como 

principalmente para a comunidade internacional, o tipo de tratamento que era dispensado aos 

presos. De modo que, as autoridades, antes absolutamente despreocupadas com esse tipo de 

ocorrência, passaram a evitar intervenções tão drásticas em situações de amotinamento. Fato 

esse percebido pela massa carcerária. 

Nesse contexto nasce o PCC, em 1993, no Centro de Reabilitação Penitenciária de 

Taubaté, como um enfrentamento, por parte dos presos desse estabelecimento ao que 

denominam de opressão do sistema (ZENI, 2002). Desde então, essa facção teve um 

crescimento progressivo, dominando, atualmente, cerca de 90% dos estabelecimentos 

prisionais de São Paulo (ESTADÃO, 2013). 

Durante muito tempo essa facção cresceu em relativo anonimato da sociedade em 

geral, notadamente para aqueles que não têm contato com o mundo do cárcere, ou não vivia nas 

comunidades submetidas aos controles desse grupo.  

O PCC saiu por detrás da ribalta, expondo toda sua violência em maio de 2006, sob 

o título de “ataques de 2006”, a referida organização criminosa demonstrou sua força, ao 

paralisar a cidade de São Paulo durante aproximadamente 09 dias (SANTOS, 2007).  

A sociedade, atônita, assistia a uma onda de violência sem precedentes, direcionada 

principalmente a agentes envolvidos com segurança pública, prédios públicos, ônibus e outros 

bens. O cenário era apocalíptico para uma megalópole como a paulista, alcunhada como a 

“cidade que nunca dorme”, estava em plena segunda-feira com suas ruas completamente 

desertas.  

Além disso, de maneira coordenada, a facção comandou, conjuntamente, a rebelião 

de dezenas de estabelecimentos prisionais. Os saldos dessa onda de violência são imprecisos, 

notadamente, em relação aquelas cifras que se referem a retribuição das forças públicas perante 

os ataques do crime organizado. 

Esses ataques foram motivados como uma retaliação frente as transferências, com 

base em escutas telefônicas, revelando o intuito do Primeiro Comando da Capital, no 

planejavam e execução de rebeliões para o Dia das Mães. Dentre as transferências figurava 

Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como “Marcola”, apontado como o líder da 

organização criminosa. 

O fim dos ataques só ocorreu após um encontro entre algumas autoridades da 

segurança pública de São Paulo com o referido líder da facção e sua respectiva advogada, a 
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despeito da negativa de acordo, o fato é que o encontro ocorreu, e logo após esse, as ondas de 

ataques se dissiparam. 

A negativa da existência e da força do Primeiro Comando da Capital sempre foi 

uma postura adotada pelas autoridades, bem como por determinados veículos de imprensa, que 

se referem a esses grupos como “organização que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo”. 

Como se a linguagem fosse apta a suspender a realidade. Todavia, essa negação não é, 

eminentemente, acidental. Pelo contrário, possui propósitos específicos e delineados. 

O sucateamento, bem como o desconhecimento da realidade prisional é exatamente 

em razão de se tratar de uma política de Estado, não é, pois, um fenômeno espontâneo, mas sim 

uma consequência provocada, alimentada ativamente pelas forças políticas que não possuem 

interesse em pôr luz sobre a questão, dada a sua imanente popularidade eleitoral, como 

igualmente pela complexidade de suas soluções (SANTOS, 2007).  

A partir da desinformação, dificulta-se qualquer intento de enfrentamento real da 

problemática, restando tão somente estatísticas, números comumente distorcidos em viés de 

confirmação, ou ainda pior, manipulados, para que a inferência desses dados ludibrie a opinião 

pública. 

Nesse contexto, exsurge para o plano dos fatores reais de poder manifestações 

normativas subterrâneas, subcódigos de condutas, ordenamentos disruptivos do 

constitucionalmente instituído. Essa é a força maior do Primeiro Comando da Capital enquanto 

antagonista ao Estado, notadamente no âmbito carcerário.  

Para alguns, a referida facção é uma distorção da própria fisiologia do Estado, uma 

caricatura grotesca desse que, pelo fato de se encontrar despida das amarras burocrática 

imanente à estrutura estatal, consegue ser altamente eficiente em suas ações (ADORNO, 2007). 

Em um estudo realizado sobre os “os ataques 2006”, Adorno e Salla (2007, p. 24) 

advertem sobre os propósitos da facção, nos seguintes termos: 

O que está em jogo são interesses em torno de negócios (...). Não têm projeto político 

para a construção de uma sociedade democrática; sua concepção de sociedade é tosca, 

fundada na lealdade entre ‘irmãos’ e na concepção do social como família extensa, 

constelação de interesses materiais e morais.   

 

Para Santos (2007, p. 100-101), o que ocorre nas interrelações dentro das facções é 

ainda pior, tratando-se de uma mera exploração, fundadas num imaginário de comunhão de 

esforços, com fundamentos coletivos, senão vejamos: 
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Criminosos confinados que em nome de uma falsa solidariedade assumiram o 

comando dos presídios, por falta da presença do Estado. Por isso chamo de 

previdência das prisões. Como eles têm má-índole e a maioria é formada por 

condenados, vivendo numa situação quase patológica, eles se organizaram para 

continuar praticando crimes, fazendo uma falsa proteção de familiares de presidiários, 

no ambiente de proteção de gangues como o Primeiro Comando da Capital, o PCC, 

que virou até grife. 

 

Para ambos os autores, partindo de um enfoque da estrutura do PCC, e atribuírem 

à fisiologia do grupo, uma espécie de cópia malfeita do Estado, dotada de hierarquia estruturada 

através de uma cadeia decisória, diferenciando-se, contudo, por ser mais eficiente do que o 

Estado, justamente por não estar submetido as regras jurídicas que burocratizam a 

administração pública. 

Daí, por se submeterem a uma normatização que lhe é própria e ímpar, subterrânea 

e extremamente dinâmica, é que a investigação do universo circundante das facções criminosas 

exige, para seu êxito, a imersão em na essência dessas organizações, não podendo ser 

compreendida tão somente de um ponto de observação externo, mas sim com uma análise 

vertical, de seus agentes, comportamentos e institucionalidade muitas vezes ofuscados pelo 

desinteresse político. 

Para além das estatísticas, é preciso observar essa ordem normativa interna do PCC, 

cujo conteúdo é objeto até de um Estatuto da facção, cujo escopo de regulamentar as relações 

dentro do sistema penitenciário acabou por instituir uma sociedade dentro do cárcere. 

Obviamente, não se trata de uma sociedade exemplar, exibindo peculiaridades distópicas para 

o padrão ético e moral da sociedade além muro. Todavia, é preciso conhecer, para poder 

enfrentar essa sociabilidade paralela (MANSO & DIAS, 2018). 

Antes de entender a normatividade regimental dos integrantes do Primeiro 

Comando da Capital, é preciso entender as razões que fazem dessas regras de condutas tão 

eficientes, coercitivas e imperativas.  

Primeiramente, crucial o regresso aos tempos de sistema prisional anteriores à 

criação da facção. Fundamental entender que nesse período as regras de convivência dos 

presidiários eram determinadas por meio de uma relação de força, e, em assim sendo, o convívio 

entre os presos era uma relação de poder, com o uso da violência para a perpetração de abusos 

físicos, sexuais, extorsão aos presos e familiares.  
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Esse cenário se consubstanciava na figura do “malandrão”, sendo esse o sujeito 

mais perigoso dentro da prisão, cujo domínio sobre os demais era exercido pela força, com o 

auxílio da leniência dos agentes prisionais (MANSO & DIAS, 2018).  

A segunda razão, intimamente relacionada com a anterior, é o tipo de resolução dos 

conflitos adotada nesse período, onde o uso da força era constante, existindo inclusive locais 

específicos das unidades prisionais destinadas à execução de presos por seus pares. Uma 

configuração onde os mais fracos não possuíam nenhuma chance. 

A terceira, não menos importante, era a baixa capacidade de se impor perante o que 

na linguagem do cárcere se denomina de “sistema”, qualificado pelos seus usuários, como 

opressivo. Individualmente, e de maneira difusa, os presos não possuíam meios para enfrentar 

qualquer imposição por parte dos agentes estatais. 

O surgimento do Primeiro Comando da Capital mudou radicalmente esses três 

aspectos do sistema carcerário. A figura do malandrão foi extinta, agora a autotutela dentro dos 

presídios é abolida, em unidades penitenciárias sob o domínio do PCC, todos os conflitos são 

resolvidos pela própria facção, que possui funções delimitadas para diversos aspectos da rotina 

carcerária. Há um senso de igualdade entre seus integrantes, regra que evita a imposição de uma 

vontade autoritária pautada pela força física, mas sim numa versão distorcida de bem-comum, 

uma verdadeira sociedade carcerária com suas finalidades e regras próprias (MANSO & DIAS, 

2018). 

No que se refere ainda ao segundo aspecto, a violência dentro do presídio tornou-

se, aos seus moldes, racionalizada. Existe uma filosofia corrente entre seus integrantes de que 

“irmão não oprime irmão” (a nomenclatura de irmão, se refere aos integrantes batizados pelo 

PCC). Ou seja, a violência não pode ser desregrada, deve obedecer a suas próprias 

regulamentações da facção, devendo ser levado ao “comando” (como o PCC é conhecido por 

seus integrantes), todos os interesses conflitantes. A desobediência dessa regra, “tomar atitude 

isolada”, é severamente punida (BIONDI, 2009). 

 Essa terceira razão, a recordar, o baixo poder de negociação perante os agentes 

públicos, essa foi a mais transformada com a ascensão do PCC. Atualmente, nota-se que em 

motins e rebeliões, além da não intervenção imediata da força pública, como ocorria outrora, 

houve uma alteração na forma como essas rebeliões são promovidas, apresentando-se de 

maneira mais coordenada. 
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 Depreende-se essa conclusão de uma análise fática. Desde a primeira rebelião 

sistêmica em cadeias sob o domínio dessa facção, conhecida como “megarrebelião”, em 

fevereiro de 2001, ocasião em que essa facção comandou 29 motins em presídios diversos de 

São Paulo, percebe-se que há um poder decisório inerente a essas ocorrências, decidindo 

previamente seus limites e contornos (VEJA, 2017). Ocasião em que o PCC se apresentou para 

o “mundão” (gíria que remete seu significado ao mundo externo à prisão). 

A diferença é notória, antes as rebeliões possuíam como escopo um apelo para 

melhoria das condições do cárcere, hodiernamente, as motivações são outras, remetendo 

geralmente aos interesses das facções, como transferência de presos, divisão das unidades por 

facção criminosa e outras nesse sentido. 

Nesse contexto, considerando a postura estatal, após o Massacre do Carandiru, de 

não usar a força legítima como medida de repressão dos motins, somada à organização muitas 

vezes cirúrgica, dessas rebeliões, apesar de violenta, o PCC demonstra um poder de barganha 

e negociata frente ao Estado bem mais eficaz do que a chamada massa carcerária possuía no 

cenário anterior (MINGARDI, 2007). 

Salutar acrescer que essa posição negocial da facção não é exclusiva de momentos 

de crise. Trata-se de uma posição ordinária, na manutenção da ordem dos estabelecimentos 

prisionais as figuras do “frente” (espécie de representante) e do “faxina” (responsável por 

alguma função política do pavilhão), sendo uma relação mutualística em prol da ordem 

cotidiana entre os reclusos e os agentes penitenciários (BIONDI, 2009). 

Esse grau de legitimidade obtido pela organização criminosa perante seus 

integrantes, na obediência de seus propósitos, é o maior responsável pelo sucesso de seu projeto 

criminoso, êxito que transcendeu aos limites dos muros prisionais, alcançando as ruas e 

tornando-se uma cultura, um modo de viver dos seus membros.  

A ideia dessa facção criminosa, apenas e tão somente como uma empresa 

verticalmente estruturada (ou piramidal) com fulcro em relações hierarquizadas, reflete o mero 

setor econômico dessa, não alcançando outros aspectos que compõem fundamentalmente o 

PCC, como elementos sociológicos, criminológicos e antropológicos, por exemplo, essa 

insuficiência decorre do imaginário comum, diante das limitadas informações referentes a essa 

fenomenologia do crime, pois ao contrário do que o senso comum possa manifestar, o preso, 

por razões lógicas de sua condição humana, é mais do que um ser delinquente cumprindo uma 

pena enclausurado, ele estabelece nessa ambiência um modo de convivência próprio, que a 
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despeito de ser considerado hediondo e inadequado para a sociedade em geral, precisa ser 

compreendido para um melhor enfrentamento (MINGARDI, 2007).  

Saliente-se que não é objetivo desse trabalho atribuir a essa facção criminosa 

qualquer perspectiva romantizada, ou legitimá-la como luta social, não obstante a tudo isso, é 

certo, enquanto fato histórico, que as condições do cárcere, para os seus usuários, melhoraram 

muito nas unidades dominadas pelo Primeiro Comando da Capital. 

Ainda a título elucidativo, resta esclarecer que a terminologia domínio, aqui 

utilizada, decorre da observação fática da realidade desses presídios. Apesar de a administração 

desses estabelecimentos prisionais se encontrar nas mãos do Estado, há uma comunhão de 

esforços para a manutenção da paz desses. Acordo informal entre os agentes e seus prisioneiros.  

Atualmente o PCC segue uma política de igualdade (BIONDI, 2009), daí o 

tratamento nominal de “irmão” entre seus membros. Em tese, todas as funções da facção são 

transitórias, na prática, todavia, as lideranças somente se alternaram em razão do uso da 

violência. Nesse sentido, é interessante perceber que há uma fragmentação da facção, existindo 

algumas castas que ocupam as funções de cúpula da estrutura criminosa. 

 Todavia, mesmo diante da existência de privilégios dentro da facção criminosa, é 

preciso entender que, dentro de uma construção em perspectiva, as condições dos apenados em 

geral, após o surgimento do grupo, melhorou de uma forma geral e ampla.  

Nesse sentido, o seu “código ético” é a consubstanciação da força que possui o PCC 

dentro dos estabelecimentos prisionais, externando uma enviesada perspectiva de moral, onde 

a primazia dos interesses da facção se sobrepõe com evidência aos interesses de cada indivíduo, 

mas que, no imaginário do presidiário, quando comparado à situação que antecedia ao PCC, 

tem-lo por imperativo, em nome de um “bem maior” (MINGARDI, 2007).  

A instituição através de um poder de fato, declarando que a partir de determinado 

momento não haverá “opressão” dentro da cadeia, e com mais razão ainda, a efetiva 

manutenção dessa declaração é motivo de imensa persuasão para atrair o interesse da maior 

parte da massa carcerária, geralmente desprovida de qualquer poder, ou mesmo em 

desvantagem física perante outros presos. 

Toda essa realidade se apresenta como uma ordem jurídica paralela, naquilo que o 

sociólogo Boaventura dos Santos denomina de pluralismo jurídico, como sendo a comunhão de 

ordenamentos jurídicos, um proveniente do Estado, e por isso oficial, e outro criado de maneira 

espontânea pelas circunstâncias do viver de determinada comunidade. Ao retratar a realidade 
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das comunidades do Rio de Janeira, mediante a ficta Pasárgada, o autor assim descreve a 

questão da pluralidade normativa (SANTOS, 1999, p. 107): 

A favela é um espaço territorial, cuja relativa autonomia decorre, entre outros fatores, 

da ilegalidade coletiva da habitação à luz do direito oficial brasileiro. Esta ilegalidade 

coletiva condiciona de modo estrutural o relacionamento da comunidade enquanto tal 

com o aparelho jurídico-político do Estado brasileiro. No caso específico de 

Pasárgada, pode detectar-se a vigência não oficial e precária de um direito interno e 

informal, gerido, entre outros, pela associação de moradores, e aplicável à prevenção 

e resolução de conflitos no seio da comunidade decorrente da luta pela habitação. Este 

direito não-oficial - o direito de Pasárgada como poderei chamar - vigora em paralelo 

(ou em conflito) com o direito oficial brasileiro e é desta duplicidade jurídica que se 

alimenta estruturalmente a ordem jurídica de Pasárgada. Entre os dois direitos 

estabelece-se uma relação de pluralismo jurídico extremamente complexa, que só uma 

análise muito minuciosa pode revelar. Muito em geral pode dizer-se que não se trata 

de uma relação igualitária, já que o direito de Pasárgada é sempre e de múltiplas 

formas um direito dependente em relação ao direito oficial brasileiro. Recorrendo a 

uma categoria da economia política, pode dizer-se que se trata de uma troca desigual 

de juridicidade entre as classes cujos interesses se espalham num e noutro direito. 

 

Esse pensamento ainda hoje é controverso na comunidade jurídica, por existir uma 

certa confusão no que se refere ao escopo do tema, pois a tese visa à cognição de uma realidade 

investigada, ou seja, figura no campo da ontologia. Todavia, em meio à repercussão no mundo 

acadêmico, o Direito de Pasárgada foi alvo de muitas críticas, notadamente por atribuírem a 

formulação teórica de Boaventura um caráter deontológico que esse não possui, se tratando, em 

verdade, de uma teoria do conhecimento, não sendo a proposta do autor a defesa de uma 

pretensa autonomia jurídica, e uma consequente ruptura integral com o direito estatal 

(CARVALHO, 2013). 

Em resposta às críticas, Boaventura revisitou sua teoria, incorporando alguns 

elementos no contexto do pluralismo. Nessa reformulação, o sociólogo busca inaugurar diverso 

paradigma social, tecendo críticas à ciência, ao direito e à política.  Assim sendo, nessa 

revisitação de sua tese, o autor é categórico afirma que o reconhecimento da pluralidade de 

ordens jurídicas não tem como consectário necessário a diluição da centralidade e 

coercitividade do direito estatal. (CARVALHO, 2013). 

É exatamente essa a realidade das facções criminosas dentro dos presídios 

brasileiros, para além da existência das normas, agentes e estrutura estatal, coexiste no mesmo 

ambiente uma ordem, com seus próprios comandos normativos, sujeitos passivos e ativos, 

relações e estruturas.   

Essa coexistência é real, pois ao mesmo tempo em que os presos se submetem à 

autoridade estatal, os regimes diferenciados ou não da disciplina, funcionamento das unidades, 
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aos comandos dos agentes penitenciários, dentre outras regras, estão concomitantemente 

sujeitos ao seu próprio estatuto, cujo o propósito é regulamentar a conduta dos presos no crime, 

“a caminhada”.  

Por razões evidentes, a estrutura normativa subterrânea não possui os mecanismos 

de auto executoriedade, coerção e auto referência que o ordenamento jurídico possui, todavia, 

em contraposição a essa carência, essa ordem paralela costuma ostentar eficácia superior 

àquela. E o motivo disso são os anteriormente mencionados, a saber, além da violência como 

sanção, a alta adesão legitimadora dos presos a seu código de conduta, resulta em obediência 

fiel por grande parte dos integrantes, seja pelo temor sancionatório ou por crença de seu dever 

à “ética do crime”. 

   Esse código de conduta está consubstanciado no famigerado “Estatuto do PCC”, 

contendo 18 comandos direcionados a regular o comportamento dos integrantes da facção 

dentro de sua vida criminosa, dentro e fora do sistema carcerário (GLOBO, 2018). Existindo 

inclusive um plano de carreira, bem como um rol de penalidades em caso de transgressões, 

conforme revelou a operação Ethos (VEJA, 2017).  

 

2.1.2. Da Ascenção à Guerra, o Primeiro Comando da Capital e sua hegemonia no 

cenário criminal 

 

Em suas duas décadas de existência, o Primeiro Comando da Capital se estabeleceu 

como a facção criminosa mais poderosa e bem estruturada do país, trabalhando na escuridão da 

ausência do Estado, bem como na cegueira deliberada da opinião pública, que preferiram 

ignorar sua existência, numa vã tentativa de que o problema simplesmente desaparecesse. Ainda 

hoje, alguns veículos de imprensa preferem se referir à organização criminosa como “a facção 

que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo”.  

Inicialmente, em meados dos anos 70, a história do tráfico de drogas no Brasil foi 

dividida por dois grupos de traficantes, quais sejam, os atacadistas cuja ação era promover o 

ingresso das drogas provenientes do Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia, distribuindo-a no país, 

ou envia-la para o mercado exterior; e os varejistas, responsáveis pelas vendas internamente no 

Brasil, em suas localidades (MINGARDI, 2007). 

A atividade do primeiro grupo, os atacadistas, é bem complexa, exigindo dos 

traficantes além de frieza e coragem, inteligência e estratégia para contornar os obstáculos 
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presentes na tarefa, porquanto o trânsito da droga por todo o seu trajeto exige para o sucesso da 

empreitada, o arranjo de uma rede de ações que se inicia com a saída da droga de fazendas 

produtoras de maconha no Paraguai ou, no caso da cocaína, a cordilheira dos Andes. Para tanto, 

há a necessidade de grandes valores para investir na aquisição e transporte da droga, articulação 

política para subornar ou ameaçar autoridades fiscais, pilotos que se disponham a realizar voos 

de alto risco e de maneira clandestina, além de planejamento para fugir de eventuais prejuízos 

como apreensão e perecimento pelo arriscado traslado. Tais atributos destacavam essa classe 

de traficantes, como os mais bem-sucedidos e ricos no negócio das drogas (MANSO & DIAS, 

2018). 

Em relação aos que traficam no varejo, suas atividades, apesar de bem menos 

complexa, carrega consigo um risco próprio, inserto na intensa disputa ora com rivais, noutros 

momentos com as forças policiais. Essa espécie de traficância se subdivide em dois tipos: um 

modelo utilizado pelo Comando Vermelho, que distribuía drogas de através de uma estrutural 

verticalmente hierárquica, dentro de um contexto de disputa territorial cujo o nível de 

armamento bélico equivale aos de conflitos armados entre nações.  

Esse contexto, somado aos graves problemas de urbanização enfrentados pelo Rio 

de Janeiro, aproximou os morros cariocas de alguns cenários de zonas de guerra. Não apenas 

na estética, o que por si só é uma crise, mas principalmente nos números de mortes violentas. 

O segundo modelo, difundido nas demais localidades brasileiras, inclusive São 

Paulo, teve outra faceta, menos hierarquizada, mas não menos violenta. Nessa modalidade, os 

pequenos traficantes possuíam uma certa liberdade para negociar diretamente com os 

atacadistas e explorar o mercado de suas localidades (MANSO & DIAS, 2018).  

Daí, origina-se uma rede de distribuição de drogas, onde cada pequeno traficante 

disputava, através de uma violenta guerra, o domínio do mercado de suas localidades, 

compartilhando com o outro modelo já exposto as mesmas situações de conflitos, ora em 

oposição aos concorrentes do tráfico, outras com a polícia.  

A partir da década de 90, esses modelos sofreram grandes transformações devido a 

experiência adquirida pelos varejistas e o consequente aproveitamento desse tipo de rede de 

fornecimento (MISSE, 2006). O primeiro grande traficante, de que se tem notícias, a explorar 

o potencial desse mercado em rede foi Luís Fernando da Costa, mais conhecido por sua alcunha 

do crime, Fernandinho Beira-Mar, atualmente apontado como um dos líderes do Comando 

Vermelho no Rio de Janeiro, ao entender a relevância do domínio das fronteiras, com a 
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supressão dos intermediários do tráfico, estabeleceu uma ligação direta entre a produção e a 

venda, ao estabelecer contato direto com os grandes produtores estrangeiros, valendo-se, para 

tanto, de uma ampla rede de contatos nas periferias do Rio de Janeiro, bem como de uma 

diplomática convivência com os traficantes de São Paulo (MANSO & DIAS, 2018).  

Essa relação com o tráfico paulista, teve papel importante na atual configuração do 

Primeiro Comando da Capital, pois, após a prisão de Fernandinho Beira-Mar, em meados de 

2000, essa facção, aproveitando a estratégia do traficante e sua relação pacífica, estabeleceu 

contato com os centros produtores de drogas nos países vizinhos, articulação realizada pelas 

lideranças do PCC nos presídios paulistas (MINGARDI, 2007). 

Nesse ponto é salutar mencionar a popularização da telefonia celular como um 

catalisador dessa transformação, pois, a partir da infestação de aparelhos celulares dentro dos 

estabelecimentos prisionais tornou-se possível, para os detentos, comunicar-se com outros 

traficantes fora dos presídios, ou ainda, com parceiros de negócios em outras prisões (MISSE, 

2006). O Estado não estava preparado para conter o ingresso desses meios de comunicação 

telefônicas dentro dos presídios, muito menos imaginava o impacto dessa tecnologia no mundo 

do crime. As prisões se tornaram gabinetes decisórios do crime organizado, um local de 

articulação dos profissionais do tráfico de drogas. 

É com essa conjuntura que o PCC ingressa no âmbito atacadista do tráfico, 

revolucionando o modo como as drogas são distribuídas no país. Com um discurso de caráter 

coletivista, essa facção dizia lutar contra a “opressão do sistema”. Trata-se de evidente 

demagogia, porquanto pela simples leitura do seu estatuto, infere-se, com clareza, que o 

objetivo da organização criminosa é o seu próprio fortalecimento, valendo-se, por vezes, da 

coisificação de seus integrantes. 

Em nada obstante a isso, ainda com propósitos egoísticos, a facção trouxe melhorias 

para a vida carcerária de uma forma geral. Através de uma ideologia, o PCC conseguiu 

implantar, dentro e fora dos presídios, uma organização nos seus criminosos, assumindo e uma 

filosofia da “vida do crime”, a ideologia de que o ganho da facção era um benefício para todos. 

Nessa filosofia, ao invés de lutarem entre si, os integrantes deveriam trabalhar em 

conjunto, se fortalecendo e se organizando para sobreviver ao sistema e aumentar sua força 

dentro do sistema carcerário frente ao Estado. “O crime fortalece o crime”, afirmação que 

sintetiza bem essa ideia implantada pelo PCC. O inimigo passa a ser o Estado, na figura dos 
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seus agentes, os policiais, na sua linguagem os “coisos”, bem como os “bandidos de sangue 

ruim”, ou seja, os presos que não aderem as regras da facção (MANSO & DIAS, 2018). 

Para implementar esse império do crime, o PCC precisaria de muito dinheiro, 

notadamente no que se refere à manutenção de algumas estruturas da facção, como por 

exemplo, as que se destinam a subornar agentes estatais. Nesse ímpeto, a facção buscou 

eliminar os intermediários da rota do tráfico que importavam as drogas para o Brasil, chegando 

diretamente nos fornecedores de maconha e da pasta-base da cocaína (MINGARDI, 2007). 

Assim, com o progressivo sucesso dessa estratégia, o PCC conseguia implementar 

um novo modelo de negócio das drogas, e consolidá-lo. O tráfico de drogas no Brasil assumia, 

então, um novo formato. 

Atualmente os presídios são estruturas fundamentais no papel estratégico do tráfico 

de drogas, ao possibilitarem a conexão entre as redes dos diferentes estados, o PCC utiliza uma 

divisão territorial e federativa que acompanha a adotada por nossa república. Dessa maneira, 

ao ingressar na atividade de fronteira, o PCC liga a modalidade atacadista, antes realizada por 

um intermediário, a sua estrutura difusa de varejo, já existente, e após isso, fortalecida, 

estabelecendo toda uma estrutura negocial interligada (MANSO & DIAS, 2018). 

 As mudanças foram estratégicas e estruturais, o PCC, atualmente, se configura de 

uma maneira complexa, em centros decisórios hierarquizados e de funções bem definidas. Essa 

facção se estrutura em células – as “sintonias” – agindo tanto nas prisões e quanto nas periferias, 

“quebradas”, dos maiores centros urbanos do país. Essas células estão conectadas e formam 

coletivos decisórios em âmbito regional, estadual, nacional e internacional. Cada unidade 

prisional e cada bairro onde há o controle do PCC têm um representante da facção para conduzir 

os negócios e servir de referência na resolução de conflitos. Sobre essa estrutura (MANSO & 

DIAS, 2018, p. 47-48): 

Estão em São Paulo as duas instâncias máximas do PCC: a Sintonia Geral Final (SGF) 

e o Resumo Disciplinar, formadas por um seleto grupo de presos da Penitenciária II 

de Presidente Venceslau. A relação entre as sintonias é menos de submissão que de 

colegialidade, reflexão conjunta e debates. Mas decisões estratégicas – a morte de um 

criminoso importante ou o ataque ao Estado, por exemplo – devem vir da última 

instância. Conforme explicou um preso que havia pertencido à cúpula do PCC e estava 

jurado de morte na época da entrevista: “A Sintonia Geral Final é o STF”.  

A Sintonia dos (Outros) Estados e Países e o Resumo Disciplinar dos Estados e Países 

– duas instâncias vinculadas e que aparentemente se confundem – são as mais altas 

instâncias do PCC para fora de São Paulo. Elas estabelecem a conexão entre o 

comando central, em São Paulo, e as células espalhadas dentro e fora do sistema 

penitenciário brasileiro e de outros países. O PCC é também composto por sintonias 
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“temáticas”: a Sintonia dos Gravatas, responsável pela contratação e pelo pagamento 

de advogados; a Sintonia da Ajuda, que atua na distribuição de cesta básica e demais 

auxílios a integrantes da facção; a Sintonia do Cadastro, responsável pelos registros 

de batismo – como são chamados os processos de filiação – e relatórios de punição. 

A Sintonia do Progresso, das mais complexas da organização, responde pelas 

atividades que envolvem os lucros da facção e se desdobra em várias outras, como a 

Sintonia do Bob, atuante no comércio de maconha; a Sintonia da 100%, ou seja, da 

cocaína pura; a Sintonia das FMS, encarregada das bocas de fumo.  

Há ainda a Sintonia da Cebola, responsável por arrecadar a mensalidade paga pelos 

membros do PCC de fora da prisão e a Sintonia da Rifa, que organiza rifas para 

levantar recursos. 

Recentemente, verificou-se a existência da Sintonia do Cigarro, atuante no 

contrabando e comercialização dessa mercadoria nas prisões, e a Sintonia do Jogo do 

Bicho. 

 

Com a reformulação de sua estrutura, o Primeiro Comando da Capital alcançou um 

novo patamar enquanto organização criminosa, pois o domínio das rotas do tráfico, mais 

especificamente, importação, circulação interna (através de sua rede varejista) e exportação 

(notadamente para o mercado europeu), transformou o que antes era tão somente uma gangue 

de presidiários em um verdadeiro cartel de drogas, equiparando-o a outros mundialmente 

conhecidos, como os cartéis colombianos e os mexicanos. Essa pretensão hegemônica não tem 

sido pacífica. 

A partir de 2014, o Primeiro Comando da Capital, percebendo que o domínio do 

mercado de drogas estava diretamente relacionado ao domínio dos presídios, começou a se 

movimentar no sentido de expandir sua estrutura por todo o sistema penitenciário, de maneira 

imperial, pondo termo à diplomacia existente com outras facções criminosas. Essas ações 

deram início a uma guerra dentro e fora dos estabelecimentos prisionais (MISSE, 2006). 

Estando as lideranças da organização criminosa dentro do sistema prisional, 

prioridade foi a manutenção da integridade desses. Daí, deu-se no cenário carcerário uma 

disputa sem conflitos, onde cada facção tentava arregimentar mais integrantes em suas fileiras, 

através de batismos de novos detentos. Contudo, nenhum ato de violência fora perpetrado nesse 

período.  

Ao ingressarem nas facções, os filiados se comprometem diante de obrigações de 

conduta e econômicas, em troca dos benefícios de proteção, e todas as questões sociais inerentes 

a essa condição. Além disso, outros benefícios exsurgem dessa associação, a saber, suporte 

jurídico, acesso a armamentos e capital, acesso aos contatos da facção, contato com a rede de 

distribuição de drogas, etc. 
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Objetivando aumentar os números de integrantes, nesse período, houve uma 

flexibilização do código de conduta e até mesmo das exigências para o “batismo” de novos 

membros. Por exemplo, ao invés de se exigir 03 (três) padrinhos, que é uma espécie de 

fiduciante responsável pelo ingressante, tornou-se necessário apenas 01 (um) padrinho. 

Outro exemplo, a “cebola”, denominação da mensalidade cobrada pelo PCC de seus 

filiados que não estão presos, foi reduzido. Em São Paulo, o valor oscilava entre R$ 700,00 

(setecentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), sendo reduzido para R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

para gerar compatibilidade com outras realidades econômicas dos demais estados (MISSE, 

2006). No Ceará, por exemplo, dada a situação de intenso conflito, o pagamento da mensalidade 

chegou a ser temporariamente suspenso. Foram estabelecidas metas de ingresso, 600 novos 

integrantes por estado (MINGARDI, 2007).  

A estratégia foi exitosa. A expansão numérica fora sentida inclusive pelo próprio 

Estado, cuja contabilidade, realizadas pelas inteligências de segurança pública, registravam, em 

2012, aproximadamente 2,4 mil afiliados ao PCC, dispersos em 24 unidades da federação, 

excetuando-se apenas Roraima, Rondônia e Amapá.  No estado de São Paulo, contado com 

mais de 8 mil membros, sendo 80% deles dentro do sistema prisional, a facção ostentava sua 

maior força, seguido por Paraná e Mato Grosso do Sul (MINGARDI, 2007). 

Entre 2013 e 2014, o PCC aumentou mais 3,2 mil integrantes em números 

absolutos, a partir daí o propósito de supremacia numérica alcançou seu apogeu, estavam então 

reunidas as condições para executar sua nova meta, a saber, o domínio do mercado de drogas 

no Brasil. 

Todavia, o crescimento não parou, pelo contrário, nos quatro anos que se seguiram, 

esse número de integrantes saltou para aproximadamente 29 mil integrantes, com membros em 

todos os estados da federação. Por exemplo, no Ceará, a facção saltou de 77 filiados em 2012, 

para mais de 2,5 mil, em 2018, se tornando o terceiro estado com maior número de integrantes 

do PCC, atrás somente de São Paulo e Paraná (MINGARDI, 2007). 

Roraima, que até 2012 não registrava a presença da facção, tem mais de mil 

integrantes filiados ao PCC, bem como Rondônia, que contabilizou mais de 800 membros. Essa 

expansão para o norte é estratégica para a organização criminosa, em decorrência da rota 

amazônica (MINGARDI, 2007). 

Essa expansão massiva do PCC acabou colidindo com os interesses das facções 

locais, que, ao perceberem o domínio crescente dos “forasteiros” paulistas, se colocaram em 
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oposição, pelo risco de serem fagocitadas pelo ímpeto imperialista do “Partido do Crime”. A 

guerra fria nos presídios dá lugar então a uma guerra de sangue. 

O ponto de tensão entre os grupos criminosos, dentro do contexto apresentado, se 

tornou insuportável, os integrantes do PCC eram considerados arrogantes e “opressores” pelos 

faccionados locais, sem contar a imposição de algumas regras do PCC dentro dos presídios e 

seu potencial mercadológico fora deles. Por exemplo, tentando reproduzir o modelo de controle 

de São Paulo, em novembro de 2013, em Roraima, a facção paulista emitiu um “salve” banindo 

o uso de crack na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (MANSO & DIAS, 2018, p. 83-84):  

[sic] Salve Geral / Unidade 

P.A. 

Nos a Sintônia Geral do Estado R.R. 

Saldamos a todos irmão e companheiro, um forte abraço leal e cinsero e verdadeiro. 

Viemos através desse parabeinizar todos irmãos e companheiros na união que está 

sendo desenvolvida na unidade do estado, comarca e sistema hoje e, com muito 

orgulho. Que a unidade do P.A. 

Vim banir o crak e a base toda essa que escraviza o ser humano e o crime mudando 

sua personalidade, até mesmo o caráter da forma negativa, sendo assim nos da 

sintonia do estado de R.R. 

Considerando todos os irmãos e companheiros que possa fazer jus a este salve e a 

partir de 10-11-2013 

Seja extinta a venda e uso do crak e base em todos sistema carcerário, e comarca e a 

unidade da P.A. Sabemos que a luta será grande, mas com a união de todos, teremos 

exeto. 
 

Ofuscada pela desculpa de ordem e disciplina carcerária, estava a razão maior da 

proibição desse consumo no fato de ser a pasta-base e o tráfico do crack as maiores fontes de 

renda das facções locais nos estados, interrompendo uma renda importante e, por consectário, 

enfraquecendo o poder local. Esse tipo de conflito de interesse se multiplicou intensamente pois 

a insatisfação dos que não concordavam com a política do PCC fez aumentar o número de 

integrantes nas facções locais, como uma reação das imposições daquelas. 

Há uma circunstância interessante nesse cenário de animosidade. A ausência de 

membros do PCC nos presídios federais, ocupados em sua maioria por facções regionais e 

integrantes do Comando Vermelho, que se mostraram uma referência no embate à facção 

paulista, apresentando-se como uma resistência à expansão da facção paulista.   

Esse aumento de filiações intensificou os graves problemas já existentes no sistema 

prisional. O ostracismo político dispensado ao quadro, dentro dessa tensão de interesse de 

grupos extremamente violentos, acabou por criar uma guerra inevitável. Inicialmente, sem 

tantas repercussões, começaram a eclodir conflitos isolados em algumas unidades pelo Brasil, 

todavia, frutos da disputa de facções. 
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Trata-se de um período onde houve, de fato, uma corrida armamentista, não 

somente por parte do PCC, mas também das demais facções que, inclusive, estabeleceram 

algumas alianças entre si, uma verdadeira guerra entre carteis das drogas. O Comando 

Vermelho, a Família do Norte e o Primeiro Grupo Catarinense se aliaram contra o domínio do 

Primeiro Comando Capital. Cada grupo mantém sua autonomia, mas compartilham entre si a 

oposição ao PCC, dentro do cenário carcerário nacional. Essas três facções também se aliaram 

com outras facções locais, com o mesmo objetivo de fazer frente ao domínio paulista, assim, 

aliaram-se a essas o Sindicato do Crime, do Rio Grande do Norte, Bonde dos 40, do Maranhão, 

e Okaida, da Paraíba (JOZINO, 2004). 

Noutro giro, percebendo a importância das alianças, o PCC também recorreu a essa 

estratégia, estabelecendo parcerias com Guardiões do Estado, do Ceará, Bonde dos 13, do Acre, 

Bonde dos 30, do Pará, Estados Unidos, da Paraíba, e Amigos dos Amigos, esta última 

historicamente rival do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Assim, a guerra se fez iminente, 

sendo um cenário que se estabeleceu por todos os presídios do país (JOZINO, 2004). 

Note que há uma complexidade envolvendo esse conflito, tanto no que concerne às 

articulações envolvendo essas facções, como em relação aos seus interesses, porquanto as 

causas motivadoras se exteriorizam até mesmo fora do âmbito carcerário, ou seja, uma disputa 

do mercado de drogas. 

Contudo, é possível sintetizar esse conflito, colocando em oposição frente a frente 

as duas mais importantes, representando dois grupos.   

O grupo liderado pelo Comando Vermelho, sendo a primeira facção criminosa no 

Brasil. Tem como lema palavras, cuja semântica parece paradoxal se não for compreendida no 

contexto do universo do crime, remetendo o escopo da organização como uma força contrária 

à opressão carcerária e as injustiças sociais, a saber: “Paz, Justiça e Liberdade”. Posteriormente, 

até mesmo pela aproximação que mantinham, esse mesmo lema inspiraria a criação do grupo 

paulista. 

O segundo grupo, liderado pelo PCC, oriundo das prisões de São Paulo, é bem mais 

recente do que sua fonte de inspiração. Assumiu o mesmo mote do Comando Vermelho e ainda 

registrou em seu primeiro estatuto a “coligação” com o grupo carioca. Essa aliança não chegou 

a ser “formalizada”, era uma concretização de ordem prática, uma questão de afinidade, e como 

à época, havia uma certa convergência de interesses e zona de atuação distintas, por anos esse 
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armistício tácito vigorou, através da cooperação comercial e da proteção e convivência entre 

integrantes dos dois grupos (JOZINO, 2004). 

Essa convivência era tão harmônica, dentro de seu evidente contexto de violência, 

que previamente ao rompimento com o Comando Vermelho, o PCC, em uma tentativa de evitar 

a colisão entre as facções, buscou uma solução diplomática com seu aliado histórico, através 

de uma mensagem enviada ao líder do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, Marcinho VP, 

que cumpria pena no Presídio Federal de Catanduva, no Paraná. Mantendo uma tratativa 

diplomática, visando a prosperidade dos negócios cujo lucro é afetado com a guerra, a seguinte 

mensagem fora enviada de Presidente Venceslau, unidade onde, no momento estava cumprindo 

pena a cúpula do PCC (MANSO & DIAS, 2018, p. 95-96): 

[sic]Este salve vai para o Marcinho VP do CV, que se se encontra na federal de 

catanduvas. Deixamos um forte abraço. 

E chegamos até você, para termos um entendimento da sua parte, pois você avia nos 

mandado umas ideias da Hora, inclusive, nos alertando dos faussos profetas que 

nossos irmãos estavão mastigando na federal e vocês não estavão batizando na 

federal para evitarem esses tipos de problema. 

Mais tivemos ciência de que vocês estão sim batizando nas federais e que essas 

pessoas que vocês estão batizando estão voutando para seus estados de origem e 

chegando lá estão Batizando qualquer um, e até mesmo inimigo nosso, e ainda 

protegendo cara que está decretado por nós, esse tipo de situações, e essas pessoas 

que foram Batizada por vocês, querem brecar nosso Batismo pelo estado e isso jamais 

vamos permitir. 

tem algumas facções nos estados, que estão querendo Bater de frente com nós, e elas 

dizem que fizeram uma aliança com vocês, e que o inimigo delas, 

queria [seria] inimigo de vocês também nós não estamos entendendo essas ideias e 

queríamos um esclarecimento de sua parte, pois até então vocês são nossos amigos e 

temos um grande respeito por vocês, e sabem que nosso objetivo é unir o crime em 

todo o país, onde o crime fortalece o crime na paz, justiça liberdade e união. 

Essas ideias já estão no limite, pois queremos uma posição ter um entendimento da 

parte de vocês, Deixando claro que respeitamos suas escolha, e não vamos admitir 

esses fatos que vem acontecendo, estamos fazendo a nossa parte comunicando antes 

e agora cabe a vocês tomarem as providências. 

Um forte abraço sem mais 

ASS: final dos estados 

 

Após essa mensagem, a cúpula o PCC, não recebeu nenhuma resposta. Ocorre que, 

diferentemente da estrutura da facção paulista, o Comando Vermelho, apesar de hierarquizado, 

não possui uma linha decisória de cadeia nacional, sendo sua hierarquia muito casuística a 

depender do domínio de cada traficante, não existindo um poder hierárquico do próprio 

Marcinho VP sobre as lideranças regionais, que possuíam autonomia, e não precisavam pedir 

autorização a um comado central. Todavia, a cúpula do PCC entendeu o silêncio como uma 

desrespeitosa indiferença. receberam como resposta a indiferença. O PCC decidiu então iniciar 



 

 

 

 

66 

uma ofensiva, declarando, em junho de 2016, o rompimento com o Comando Vermelho via 

“salve geral” (MANSO & DIAS, 2018). 

Em agosto de 2016 o PCC liderou uma rebelião na Penitenciária de Segurança 

Máxima de Naviraí, em Mato Grosso do Sul, a cerca de quatrocentos quilômetros de Campo 

Grande. Três presos supostamente ligados ao CV foram mortos, um deles decapitado. Ônibus 

foram queimados na cidade (JOZINO, 2004).  

O cenário prisional brasileiro era um prenúncio trágico, ignorado sistematicamente, 

revelaria em breve toda a sua iniquidade. Nesse período, a inteligência identificou 80 facções 

atuando de dentro dos presídios brasileiros, informações essas que, sob os auspícios de pessoas 

qualificadas e com interesse republicano, poderia ter solucionado, ou pelo menos amenizado o 

problema. Não foi o que ocorreu. Quando os conflitos se iniciaram, as autoridades brasileiras 

não ostentavam a mínima qualificação e preparo para enfrentar a complexa situação prisional. 

É impreciso afirmar que o conflito foi desejado pelo PCC, já que há um ímpeto desse grupo 

pelo domínio dos presídios, ou se a tentativa diplomática fora genuína, todavia, é preciso 

afirmar que os meses seguintes revelaram ao mundo fora das prisões toda a gravidade do 

problema carcerário no Brasil, antes ignorado pela conveniência de alguns ou falta de empatia 

em geral da sociedade. 

 

2.1.3. Das Rebeliões 

 

Uma sequência de rebeliões aconteceria após o rompimento dos grupos criminosos. 

Notabilizada pela desumana violência perpetrada, iniciou-se no dia 16 de outubro de 2016, na 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo em Roraima. A precariedade do estabelecimento 

prisional era um reflexo da situação recorrente quase totalidade das unidades prisionais do 

Brasil. Um estabelecimento com capacidade para 750 presos, aprisionava mais do que o dobro 

de sua capacidade, numa ambiência onde o descaso estatal era evidente na própria criatividade 

dos presos, ao construírem vilas, lojas, igrejas, academias e outras edificações que somente 

revelam a leniência do Estado, haja vista tratar-se de permissivas não autorizadas pela 

legislação. 

O Cenário era dantesco, de tal modo que o CNJ, em 2017, chegou a classificar as 

condições de Monte Cristo como abaixo das usuais dos presídios brasileiros (GLOBO, 2019). 

Esse descaso às normas tem custos e consequências. A aparente flexibilidade das autoridades 
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revelava, na verdade, o descaso do Estado. Direitos básicos não eram atendidos, como os 

relacionados à saúde e à assistência jurídica. Perto de mil pessoas estavam presas 

provisoriamente, à espera de julgamento. Parte do esgoto do presídio era despejada no meio do 

pátio, produzindo mau cheiro permanente. Além de construírem pequenas vilas, as facções 

foram se fortalecendo em Roraima para governar o mundo das prisões.  

O Comando Vermelho começou a se articular no estado em 2014. No Natal daquele 

ano, integrantes do grupo conseguiram coordenar da penitenciária de Monte Cristo uma onda 

de ataques a ônibus em Boa Vista para protestar contra o tratamento nas prisões. No ano 

seguinte, para se contrapor à força do CV, o PCC pôs em prática sua estratégia de filiação em 

massa. O PCC de Roraima, que não tinha registro de filiados até então, chegaria a quase mil 

batizados às vésperas do motim de outubro de 2016. 

Um ambiente explosivo foi se formando na penitenciária conforme os grupos 

cresciam. Armas brancas eram fabricadas pelos presos com o entulho espalhado pelo pátio. 

Alguns circulavam abertamente com suas facas O rompimento formal entre os grupos, em junho 

de 2016, criou um impasse.  

O PCC tomou a iniciativa da ação, na tentativa de eliminar os rivais. A tática foi 

agir de surpresa às 15 horas de um domingo, dia das visitas, ocasião sagrada para a massa 

carcerária. Os presos filiados ao PCC encontraram um pedaço de coluna de concreto no entulho 

abandonado e o usaram como aríete, abrindo buracos em quatro paredes que os separavam dos 

rivais. Entraram armados com facas improvisadas e chaves de fenda. Parte dos presos atacados 

conseguiu se proteger em uma cela de paredes mais resistentes, mas outro grupo preferiu reagir. 

Acabaram massacrados pelos integrantes do PCC, em número bem maior (OGLOBO, 2017). 

Dez pessoas foram assassinadas, entre elas Valdiney de Alencar Souza, o “Vida-

Loka”, que havia organizado os ataques a ônibus em Boa Vista em 2014. Eles foram decapitados 

e tiveram o corpo jogado em colchões em chamas, num ritual que viraria padrão nos conflitos. 

Cerca de cinquenta familiares de presos, a maioria mulheres, estavam no local durante a 

confusão e foram liberados após a rebelião, que só acabou perto das 22 horas (OGLOBO, 2017). 

A repercussão desse evento foi imediata, a circulação de imagens através de 

aplicativos e redes sociais acelerou a profusão da barbárie. O excesso de crueldade, para além 

de qualquer instinto animalesco primitivo, pretendia imprimir um sentimento de força da facção 

paulista perante os outros grupos criminosos. 
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O ingresso dos dispositivos de telefonia móvel nos estabelecimentos prisionais é 

um problema recorrente, porquanto é através dessa tecnologia que as facções criminosas 

conseguem manter sua estrutura de poder. Essa entrada pode se dar por diversos meios, alguns 

já conhecidos, como por exemplo a corrupção de funcionários que fazem vista grossa para 

aparelhos trazidos por advogados, familiares ou até mesmo diretamente pelos servidores 

públicos. Outrossim, há o ingresso através da alimentação ou em qualquer material para 

trabalho. Em algumas unidades prisionais, os aparelhos são arremessados para dentro da prisão, 

por comparsas que se arriscam a chegar até as proximidades das muralhas. Ainda quando não 

há facilitação por parte dos agentes penitenciários, a fiscalização também pode ludibriada com 

certa facilidade, pois já foram identificadas formas sofisticadas de ingresso, como drones e até 

mesmo pássaros com o aparelho amarrado ao corpo.  

Nesse contexto, ainda existe uma disputa que agrava ainda mais a questão, qual 

seja, o grande impasse entre governos estaduais e federal e as operadoras de telefonia móvel 

para barrar os sinais dos celulares, dilema que dura mais de duas décadas: um lado exige 

bloqueadores nos presídios, sem custo adicional para o Estado. O outro diz que é tecnicamente 

inviável porque bloquearia o sinal em toda a vizinhança, o que prejudicaria os clientes, além de 

ser uma medida ineficaz, já que bastaria um desenvolvimento tecnológico qualquer para que o 

sinal pudesse passar incólume pelo bloqueador. De qualquer forma, os celulares seguem na 

ativa. 

Não bastante complexa a situação, no embate entre estados e concessionárias, mais 

especificamente em relação à atividade legiferante daquele, ao tentarem impor obrigações às 

empresas de telefonia móvel, esbarraram em um entrave de ordem constitucional, no que 

concerne à competência legislativa da União. 

É muito comum lermos notícias de crimes que são ordenados por pessoas que estão 

cumprindo pena em presídios. Por meio de telefones celulares, alguns detentos continuam 

comandando organizações criminosas de dentro da unidade prisional. 

Os celulares, apesar de proibidos no interior dos presídios, acabam, pelos meios já 

descritos, entrando clandestinamente nas prisões, seja por falta de fiscalização adequada, ou por 

conta da corrupção de alguns agentes públicos. 

Pensando em resolver este problema, alguns Estados tiveram a seguinte iniciativa: 

aprovaram leis estaduais obrigando que as companhias de telefonia instalem, nas proximidades 

dos presídios, equipamentos para o bloqueio do sinal de celular. Assim, mesmo que o aparelho 
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entrasse na unidade prisional, ele não funcionaria por conta do bloqueador. Dentre os Estados 

que aprovaram leis nesse sentido, podemos citar Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná 

Bahia e Santa Catarina. 

Ocorre que a Associação Nacional das Operadoras Celulares (ACEL) não 

concordou com a medida e ajuizou diversas ações diretas de inconstitucionalidade contra as 

referidas normas. A autora argumentou que tais leis estaduais versam sobre o assunto 

"telecomunicações" e que a competência para tratar sobre esse tema é da União (e não dos 

Estados), conforme previsto nos art. 21, XI e 22, IV, da CF/88. 

Os Estados argumentaram que as leis não tratam sobre telecomunicações, mas sim 

sobre direito penitenciário, de forma que a competência seria concorrente (art. 24, I, da CF/88). 

O STF decidiu que a autora tinha razão. Lei estadual que disponha sobre 

bloqueadores de sinal de celular em presídio invade a competência da União para legislar sobre 

telecomunicações. Foi o que restou decidido nas ADIs 3.835/MS, 5.356/MS, 5.253/BA, 

5.327/PR, 4.861/SC. 

 Ao determinar às empresas de telefonia a instalação de equipamentos para 

interrupção de sinal nas unidades prisionais, o legislador local instituiu obrigação diretamente 

relacionada ao objeto da concessão do serviço móvel pessoal.  

Dessa forma, a lei estadual acabou invadindo na regulação da atividade de 

telecomunicações, o que é de competência da União, já que a ela cabe disciplinar a transmissão 

de sinais no campo eletromagnético de maneira adequada, conforme o arts. 21, XI, 22, IV e o 

art. 175, IV, da CF que dispõem, sistematicamente, ser desse ente a tarefa de legislar sobre 

telecomunicações, a competência material de explorá-la, bem como dispor sobre a obrigação 

da manutenção devida do respectivo serviço. 

Normas estaduais que interfiram diretamente na prestação da atividade 

desempenhada pelas concessionárias de serviços de telecomunicação são formalmente 

inconstitucionais considerando que, por envolverem questões relacionadas ao interesse geral 

ou nacional, devem ser tratadas de maneira uniforme no País inteiro. 

A disciplina dos serviços públicos que funcionam em todo o território cabe à União. 

Pela teoria da prevalência do interesse, quando a matéria transcender os interesses locais e 

regionais, a competência para dispor sobre o assunto é da União. 
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A instalação de bloqueadores de sinal nas proximidades dos presídios pode afetar 

diretamente a qualidade da prestação do serviço para a população circundante, de forma que 

este tema deve ser discutido e disciplinado de maneira uniforme em todo o País. 

Essas leis estaduais não estão relacionadas com peculiaridades locais. A utilização 

de telefones no interior de estabelecimentos prisionais como meio para a prática de crimes é 

uma questão nacional. Nesse campo, tratamentos diferentes pelas diversas unidades da 

federação não se justificam.  

O STF não concordou com o argumento dos Estados de que tais leis tratariam sobre 

direito penitenciário. Essa lei trata sobre a relação dos estabelecimentos penitenciários com um 

serviço externo, qual seja, o serviço de telecomunicações. 

É inegável que a questão envolve segurança pública, mas também está relacionada 

com outros aspectos, inclusive de natureza econômica. Isso porque os Estados editaram tais leis 

com o objetivo de transferir os custos do bloqueio de sinal para as prestadoras do serviço. 

Vale ressaltar, por fim, que já existe uma norma federal sobre o assunto, qual seja, 

a Lei nº 10.792/2003, que impõe este ônus aos presídios (e não às companhias de telefonia). O 

art. 4º, impõe aos estabelecimentos penitenciários, especialmente os destinados ao regime 

disciplinar diferenciado, a instalação, dentre outros equipamentos de segurança, de 

bloqueadores de telecomunicação para telefones celulares, radiotransmissores e outros meios, 

definidos no art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. 

No contexto dos motins dentro dos presídios, há um novel elemento nessa dinâmica, 

o uso de aplicativos mensageiros, com alta tecnologia de criptografia, como veículo informativo 

dessas rebeliões, uma verdadeira emissora televisiva prisional, com rebeliões e carnificinas 

fotografadas, filmadas e noticiadas em tempo real pelos próprios presos.  

Essa repercussão imediata resultou em uma reação em cadeia, gerando um efeito in 

continenti em outros presídios, onde o estado de tensão entre as facções era um espelhamento, 

uma réplica de Monte Cristo e de todo o sistema penitenciário nacional. Os primeiros ataques 

ocorreram, ainda de madrugada do dia 17 de outubro, dessa vez durante uma rebelião no 

Presídio Ênio Pinheiro, em Rondônia. Mais do que uma resposta articulada ou planejada, as 

mortes em Porto Velho pareciam uma reação emocional da massa de presos que misturava 

sentimentos de medo e ódio. Ali, foi a vez de o Comando Vermelho partir para o ataque. Eles 

se juntaram no pátio da unidade para atacar um detento recém-transferido que dizia ser do PCC. 

Atearam fogo nos colchões, provocando a morte de oito presos. Alguns morreram carbonizados 
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ao se esconder embaixo da caixa-d’água. A disputa entre as facções seguia pouco debatida na 

grande imprensa, mas o cenário já era de completo descontrole (RONDONIA, 2016). 

Empós 03 dias, em 20 de outubro, outra rebelião dessa vez no Presídio Francisco 

D’Oliveira Conde, no Acre. Após algumas mensagens, membros do PCC se uniram a membros 

da facção local Bonde dos 13, e atacaram, juntamente, o CV, desencadeando motins em três 

diferentes pavilhões. Noticia-se que teria havido o ingresso de uma arma de fogo, ante a 

facilitação da fiscalização por parte de um agente penitenciário, o que acabou por resultar na 

morte de 04 internos, por armas de fogo. No mesmo dia, na cidade de Rio Branco, nove pessoas 

foram assassinadas. O governo do estado atribuiu os conflitos do lado de fora à disputa entre as 

facções. As ruas ficaram desertas e boatos sobre incêndios em favelas e atentados começaram 

a se espalhar (GLOBO, 2016). 

Essas rebeliões continuaram se reproduzindo nesse período, quando não ocorria de 

forma generalizada dentro das unidades, se dava o ato de violência, episodicamente, contra 

prisioneiros de facções rivais.  Até então, as rebeliões e atos pontuais de violência eram pouco 

compreendidos pelas autoridades, sem identificar a generalidade da problemática, interpretaram 

as mortes como focos locais de violência. 

Assim, as manifestações dos agentes estatais, sob a errônea perspectiva de se tratar 

de atos isolados, externavam uma equivocada manutenção do controle. Após as rebeliões em 

Roraima, Rondônia e Acre, o PCC emitiu um “salve geral”, externando assim sua posição sobre 

o conflito. A mensagem fora endereçada para a massa carcerária, responsabilizando os 

integrantes do Comando Vermelho, por violações às condutas estipuladas pelo crime, mais 

especificamente pela falta de punição dos integrantes que cometeram faltas graves ao código 

ético do crime (MANSO & DIAS, 2018, p. 106-107): 

[SIC]Comunicado Geral 

A sintonia do Primeiro Comando da Capital vem por meio deste passar com total 

transparência a toda massa carcerária e todas facções amigas o motivo que levol o 

tal ocorrido no Estado de Roraima. 

A cerca de três ( 3) anos buscamos um dialogo com a liderança do CV nos estados, 

sempre visando a Paz e a União do Crime no Brasil e o que recebemos em troca, foi 

irmão nosso esfaqueado e Rondonia e nada ocorreu, ato de talaricagem por parte de 

um integrante do CVRR [Comando Vermelho de Roraima] e nenhum retorno, pai de 

um irmão nosso morto no Maranhão e nem uma manifestação da liderança do cv em 

prol a resolver tais fatos. 

Como se não bastasse, se aliaram a inimigos nossos que agiram de tal covardia como 

o PGC que matou uma cunhada e sua prima por ser parentes de PCC, matarão 1 

menina de 14 anos só por que fechava com nós. 

A mesma aliança se estendeu pra facção Sindicato RN que num gesto de querer 

mostrar força matarão uma senhora evangélica e tetraplégica uma criança sobrinho 
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de um irmão nosso e seu irmão de sangue numa chacina covarde no Rio Grande do 

Norte pra afetar o integrante do PCC, 

Agora chegaram ao extremo de Andarem armados de facas em pátios de visita no 

Acre e no estado de Roraima. Acreditamos que o crime do paiz não é cego e consegue 

enxergar com clareza o que realmente é desrespeito com familiares e quem deu ponta 

pé inicial pra essa guerra sangrenta que se iniciou. Pra nos do PCC sempre foi mais 

viável a Paz, mais como nunca tivemos esse retorno por parte dos integrantes do c.v 

que sempre agiram de ousadia nos desrespeitando e desafiando, acabamos chegando 

a esse embate, que gerou esse monte de morte, acarretando vários problemas num 

gesto covarde vem se apossando das lojinhas dos traficantes menos estruturados, 

tirando seus corres. No Para um irmão nosso foi morto num pavilhão doCV e nada 

aconteceu, tentaram contra a vida do nosso irmão Tonho que só não morreu por que 

o companheiro não deixou. 

Tivemos a ciência que o CV soltou salves falando que desrespeitam os visitas que 

fizemos familiares reféns, pura mentira, os familiares que retornaram pra unidade 

apos o inicio do confronto não saíram por que não quiz, teve familiares nosso 

também, ninguém sofreu nenhuma agressão. Quem fez familiares reféns em Rondonia 

foi o CV. 

Estão agindo com tanto ódio e cegueira que tiraram a vida de 8 irmãos deles, por ai 

já da pro crime do Paiz. Ver a falta de preparo com a própria facção, agora imagina 

o crime do paiz sobre esse comando? 

Fica aqui o nosso esclarecimento pra todo Crime do Brasil a realidade dos fatos e 

pra aqueles que conhecem nossa luta e nosso trabalho e a sinceridade do Primeiro 

Comando da Capital o nosso forte e Leal abraço. 

Estamos a disposição pra esclarecimentos. 

Resumo Disciplinar Estado e Paiz. 

 
Houve uma disseminação de “salves” no respectivo período, acirrando ainda mais 

a animosidade entre os grupos criminosos, por causa das atribuições recíprocas de culpa pelo 

desencadeamento dos conflitos. E assim continuou uma batalha que não era apenas física, era 

uma batalha também no campo das ideologias, onde cada facção buscou impor sua força, 

através de confrontos sangrentos, em meio a tantas atrocidades, estava o letárgico Estado, 

incapaz de ao menos compreender as circunstâncias em sua totalidade, motivos e prognósticos. 

E a pior de todas as incapacidades, a de reconhecer sua inépcia (MANSO & DIAS, 2018). 

 Essa sequência de brutalidade, dentro do campo ideológico das facções criminosas, 

era justificada como necessárias à melhor ética do crime, nas palavras dos envolvidos, “correr 

pelo certo”, uma disputa não só de que o mais forte seria o legítimo, mas também o justo. 

Exemplificativamente, no ataque em Roraima, executado em pleno dia de visita, é frontalmente 

contrário à “ética” do PCC, que afirmam ser a visita algo intocável. Essa ação foi questionada 

pelos integrantes do CV, qualificando deslealdade da facção paulista, por aproveitar o referido 

dia para agir na surpresa. 

Justificando suas ações, as “sintonias” do PCC afirmaram que os familiares não 

estavam obrigados a permanecer na rebelião, mas que ficaram espontaneamente. Argumentos 

falaciosos, pois é comum o fato dos familiares dos presos se interessarem em permanecer no 
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entorno dos presídios durante esses motins, na expectativa de ter notícias ou prestar algum 

auxílio a seus familiares.  

Enquanto isso as autoridades permaneciam inertes. Nesse atordoamento 

generalizado, manifestado pela incapacidade de pôr termo aos massacres sucessivos, coube aos 

próprios presos mitigar os conflitos ou interrompê-los. Essa foi a tentativa do PCC, em 

novembro de 2016, pelo fato de ser um grupo minoritário em algumas unidades penitenciárias, 

a facção, estrategicamente, recomendou aos seus integrantes, cumprindo pena em prisões com 

desvantagem numérica, a tentarem se transferir para outras unidades, ou, em hipótese 

derradeira, abandonar a facção, “rasgassem a camisa”. Tratava-se do fim de uma convivência 

de mais de quinze anos entre as duas maiores facções do Brasil.  

Assim, o PCC determinou o término desse convívio, mesmo diante de eventuais 

relações pessoais e familiares, amizades ou negócios, os interesses individuais dos integrantes 

deveriam dar lugar ao interesse da própria facção (MANSO & DIAS, 2018, p. 127):  

[SIC]PCC — Comunicado Geral* — Data 11/11/2016 — *Estados e Paises…* 

Que apesar das turbulências todos possam estar com saúde força e vontade de lutar. 

O resumo disciplinar dos estados e paises vem através deste determinar para todos 

irmãos que estiverem em unidades que possam estar correndo risco de vida ou ate 

mesmo de ser agredido pelo *CV* ou qualquer outra facção rival que saia 

*Imediatamente* da unidade ou *Rasgue a nossa camisa* pois não vamos permitir 

que irmãos fiquem no meio de inimigos nosso, pois é determinação pra que saia 

imediatamente. 

E se estiverem em unidades que são favoráveis a nós e tenha *CV* ou qualquer outra 

facção rival é pra colocar pra fora e se o mesmo se negar a sair é pra quebrar na 

madeira e se persistir infelizmente lhe custará a vida, o nosso objetivo é limpar nosso 

meio ou sair de unidades desfavoráveis, pois não tem mais lógica conviver com quem 

não quer convívio com nós. 

*O Primeiro Comando da Capital* nunca buscou guerra mais fomos desafiados a 

ponto de chegar a esse extremo. 

Estamos buscando preservar a vida de todos nossos irmãos e se precisar de qualquer 

apoio pra sair que busque a sintonia do seu estado e se não tiver apoio busque a 

*hierarquia acima* mais deixamos claro que não vamos mais admitir que nossos 

irmãos vivam em meio a constrangimento. Aquele que deixar de cumprir essa 

*Determinação* sera passivo de *Punição* e sua atitude sera analisada pela 

sintonia. 

No mais fica aqui o nosso leal e sincero abraço e deixamos claro que estamos juntos 

de verdade. 

*Ass: Resumo disciplinar dos Estados e Paises. 

 

Salutar esclarecer que é prática recorrente a gestão da convivência pelos próprios 

presos, por exemplo, em unidades onde há domínio do PCC, existem os “frentes”, funções 

responsáveis pelas tratativas políticas, uma espécie de representação, bem como os “faxinas”, 

que são responsáveis pela manutenção da ordem. Dessa forma, o pátio no banho de sol, celas, 
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oficinas, tudo na área interna do presídio, é controlado pela facção que domina a unidade 

prisional. Trata-se de uma verdadeira delegação da disciplina e da administração carcerária para 

os presos, um certo acordo tácito, quando não expresso, cujo o propósito é, de maneira 

diplomática, manter ainda que simbolicamente uma autoridade estatal sobre a gestão de 

presídios lotados, em condições precárias, e com reduzido número de agentes penitenciários. É 

certo que a coabitação de presos sempre foi uma relação de tensão, todavia, em decorrência da 

diplomacia de outrora, essas tensões eram contidas Mesmo com a tensão entre grupos rivais 

nos anos anteriores, a diplomacia e os conchavos entre os presos evitavam embates pelo Brasil. 

Os ânimos mudaram com os cadáveres acumulados das semanas anteriores. O salve do PCC 

era claro: não seria permitida a convivência dos irmãos com os membros dos grupos rivais. A 

decisão marcaria de vez o fim da guerra fria entre as gangues. O “convívio” estava prestes a 

ferver nos pátios e celas dos presídios do Brasil (MANSO & DIAS, 2018). 

Essa série de rebeliões ainda não havia apresentado seu pior momento, que ocorreu 

em 01 de janeiro de 2017, sendo o maior massacre desse período, no Amazonas, no Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, onde o PCC era minoria.  

Nesse episódio, foi apresentado ao Brasil uma facção até então só conhecida no 

Norte do país, a saber, a Família do Norte (FDN), responsável pelo maior massacre em presídios 

brasileiros depois do Carandiru, contabilizando 56 homicídios. Nessa rebelião houve uma fuga 

em massa de 225 presos do Compaj e do Instituto Penal Antônio Trindade. Presos do complexo 

de Manaus ligados ao PCC já vinham denunciando, antes do massacre, que diretores do presídio 

eram pagos pela FDN para garantir a entrada de celulares e armas, mas nada foi feito. 

Novamente as imagens da carnificina foram disseminadas pelos diversos presídios através de 

aplicativos dos celulares. 

No dia seguinte ao massacre, uma nova rebelião causou a morte de quatro presos 

na Unidade Prisional de Puraquequara. Na Cadeia Raimundo Vidal Pessoa mais 04 pessoas 

foram assassinadas na mesma semana. Nessa somatória, somente em Manaus, 67 homicídios 

decorrente de rebeliões em apenas uma semana.  

Essa sequência de massacres atraiu a atenção de todo o país para a região Norte, 

pois essa guerra entre as facções, antes negligenciadas, ou até mesmo negada pelas autoridades 

e pela grande mídia, tornou-se a pauta do dia. Novamente, no dia 06 de janeiro, na Penitenciária 

de Monte Cristo, eclode outra rebelião, dessa vez com 33 óbitos. 
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Tratava-se de uma reação do PCC frente ao ataque da FDN, num embate onde o 

resultado perseguido era descobrir qual das duas facções conseguiria produzir maior atrocidade, 

o que no imaginário carcerário é a mais pura demonstração de força, na proporção do quão 

grotesco seja. 

Todavia, essa crise generalizada na região Norte não se deu ao acaso, teve seu 

epicentro aí localizado em razão da importância estratégica desses territórios no cenário do 

tráfico internacional de drogas, sendo uma zona de entrada de entorpecentes importantes na 

rota do tráfico. Analogamente, o Nordeste também começa a ganhar notoriedade no contexto 

da luta entre facções. Em relação a essa região, sua relevância também está afeta ao tráfico 

internacional, contudo, na exportação das drogas para o mercado europeu. 

A crise parecia não ter fim. Em 14 de janeiro de 2017, uma nova rebelião eclode, 

dessa vez no Nordeste, em Natal, na penitenciária de Alcaçuz, resultando na morte de 26 

detentos. O sistema penitenciário do Rio Grande do Norte tinha uma predominância da facção 

Sindicato do Crime, de origem local, nascida em 2013, tratava-se de uma força opositora ao 

PCC, criada com esse propósito. 

Ocorre que em 2015, o Sindicato do Crime aliou-se com a FDN, em decorrência de 

um contato entre seus líderes em Alcaçuz. A partir de 2016, o Sindicato do Crime havia se 

tornado bastante conhecido regionalmente pela capacidade de executar ataques sistêmicos em 

38 cidades do Rio Grande do Norte, como forma de protesto por causa da instalação de 

bloqueadores de sinais de telefonia móvel nos presídios do estado. 

O Sindicato do Crime possuía uma superioridade numérica sobre o PCC, 

garantindo, dessa forma, o controle da maior parte das unidades prisionais do estado. Em 

Alcaçuz, apenas um pavilhão abrigava membros do PCC. Todavia, contrariando não somente a 

lógica, mas todos os precedentes dessa série de rebeliões, o PCC foi quem tomou a iniciativa 

de ataque, nesse caso. Novamente a barbárie imperou, e novas cenas de selvageria foram vistas 

em Alcaçuz.  

Assim como ocorrera em outros episódios, a disputa não se deu somente no campo 

da violência, mas também no campo da ideologia, o que se extrai da disputa de narrativas sobre 

o confronto, através dos “salves” emitidos por ambos os lados. Em letras garrafais, o Sindicato 

do Crime afirmava estar lutando contra a iniquidade da facção paulista que, segundo seus 

relatos, contavam com o apoio dos agentes prisionais (MANSO & DIAS, 2018, p. 137-138):  

[SIC] DO SINDICATO DO RN PARA SOCIEDADE DO RN:* 
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É IMPORTANTE SABER OS FATOS NA FORMA QUE HOUVE PARA QUE TODOS 

VENHAM A ENTENDER E SABER O QUE DE FATO ESTÁ ACONTECENDO NO 

SISTEMA PRISIONAL DO RN; 
O *SINDICATO DO RN* FOI CRIADO PARA ORGANIZAR MELHOR OS MANOS 

QUE NÃO QUERIAM QUE ENTRAR PARA A “FACCAO PCC”, QUEM NÃO 

ENTRAVA ELES ESTAVAM MATANDO, ENTÃO CRIAMOS O *SINDICATO DO 

RN*, JÁ QUE O ESTADO NÃO AGIU PARA COMBATER O PCC; 
O PCC AGINDO COVARDEMENTE TEM COMPRADO AGENTES, DIRETORES E 

POLÍCIAS, QUE ATUAM COMO INFORMANTES, REPASSAM ARMAS, 

MUNIÇÕES E INFILTRAM NO SISTEMA PENITENCIÁRIO; 
A COVARDIA DO ÚLTIMO SÁBADO DIA 14/01/2017, DEIXA MUITO CLARO A 

PILANTRAGEM DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
1) NA SEXTA FEIRA OS AGENTES PENITENCIÁRIOS FIZERAM UMA 

VARREDURA MINUCIOSA NO PAVILHÃO 4 “SRN” RETIRANDO TODAS AS 

ARMAS E DEIXANDO O PAVILHÃO A MERCÊ DE UM POSSÍVEL ATAQUE, 

ONDE TODA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA, ACOMPANHAVA OS RISCOS 

DE UMA GUERRA INTERNA, ENTRE PCC E SRN; 
2) NO SÁBADO APÓS AS VISITAS, OS MEMBROS DO PAVILHÃO 5, COM A 

FACILITAÇÃO DOS AGENTES DE PLANTÃO, QUE MAIS UMA VEZ DEIXARAM 

OS PORTOES DO PAVILHÃO ABERTOS PARA QUE OS MEMBROS DO PCC, 

SAÍSSEM E INVADISSEM O PAVILHÃO 4, E MATASSEM COVARDEMENTE OS 

NOSSOS IRMÃOS; 
3) OS PRINCIPAIS CHEFES DO PCC, FUGIRAM COM ALGUNS PRESOS E ATÉ 

AGORA O ESTADO SEQUER SABE DE NADA, APENAS ALGUNS PRESOS; 
4) TODO MUNDO SABE QUE O PAVILHÃO 5, SO TEM FUGA SE OS AGENTES 

FACILITAREM, MAS NINGUÉM NA IMPRENSA FALA NADA, TALVEZ PARA 

PROTEGER O ESTADO QUE ATRAVÉS DE SEUS AGENTES AGIU 

COVARDEMENTE; 
5) O CLIMA PIOROU QUANDO A ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ATIVOU 

OS BLOQUEADORES DE CELULAR, COMO PODEM PENSAR EM QUERER 

QUE PRESOS DE UM SISTEMA PENITENCIÁRIO FALIDO QUE NÃO TEM SEUS 

DIREITOS HUMANOS E DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS GARANTIDOS, 

EXIGIR QUE CUMPRAMOS A LEI? O ESTADO NÃO É O EXEMPLO A SER 

SEGUIDO; 
5) AGORA A GUERRA ESTÁ DECRETADA, VAMOS VARRER O PCC DO RN, E 

QUEM SE METER VAI TAMBÉM; 
6) A POPULAÇÃO PODE FICAR TRANQUILA QUE O NOSSO FOCO SERÁ 

CONTRA: 
A) AGENTES CORRUPTOS; 
B) POLÍCIAS CORRUPTOS; 
C) DIRETORES CORRUPTOS; 
D) ÓRGÃOS DO GOVERNO CORRUPTOS; 
E) MEMBROS DO PCC; 
O SRN ACONSELHA A TODOS FICAREM EM SUAS CASAS ESSA SEMANA, 

FECHEM SEUS COMÉRCIOS E ASSISTAM A TV, VÃO ENTENDER MELHOR 

PORQUE. 
NOS NÃO QUERÍAMOS ESSA GUERRA, MAS AGORA, NÃO TEM MAS VOLTA; 
ATENCIOSAMENTE, 
*SINDICATO DO RN* 

 
A rebelião de Alcaçuz foi longeva, quando comparada as anteriores, continuando 

nas semanas seguintes. Mesmo após o término do motim, ondas de violências se multiplicavam 

nas ruas, principalmente por causa da transferência de 220 prisioneiros de Alcaçuz, filiados ao 

Sindicato do Crime, gerando uma reação dos seus membros fora das cadeias, cujos ataques 



 

 

 

 

77 

foram direcionados à queima de ônibus dentro do estado. A facção acusava o governo de 

favorecer o PCC, em detrimento do Sindicato do Crime (MANSO & DIAS, 2018). 

Ocorre que essa problemática esconde uma faceta que não pode ser percebida 

observando apenas os eventos nos presídios. Uma cifra se faz inerente a essa questão, a saber, 

a guerra fora do mundo carcerário. Existe uma perversa inversão no sistema criminal brasileiro 

é que o cárcere, nas configurações hodiernas, não se presta a resolver, ou ao menos diminuir a 

criminalidade, ao contrário disso, a deterioração das prisões levou ao paradoxo de que muitos 

crimes, fora do sistema penitenciário, têm seu elemento criminógeno a partir desses 

estabelecimentos. 

Ou seja, ao invés de diminuir a criminalidade, o sistema carcerário brasileiro está 

promovendo-a. Não somente no que se refere ao cometimento de crimes dentro, ou a partir dos 

estabelecimentos prisionais, mas também em decorrência pelo quadro de disputa de facções, 

cujo o escopo transcende os muros das prisões, alcançando as ruas. Nesse contexto, mesmo 

após o término das referidas rebeliões, uma guerra continuou nas ruas do Norte e Nordeste, 

notadamente nas periferias.  

Trata-se de números ocultos pela alta criminalidade brasileira, todavia, pelo fato de 

ser uma luta ideológica, as facções precisam demonstrar força, e a metodologia escolhida por 

essas foi a divulgação, através de aplicativos, de homicídios caracterizados pela frieza e 

crueldade em suas execuções. Tornou-se comum, a divulgação de vídeos onde o autor do 

homicídio grava, previamente à execução, depoimento daquele que será assassinado, ou 

gravações onde aqueles que serão mortos cavam sua própria sepultura. Essas mortes também 

são saldo dessa guerra (MANSO & DIAS, 2018). 

Ocorre que a guerra é prejudicial ao lucro. E por mais que esses grupos pretendam 

vestir uma roupagem de resistência social contra uma opressão estatal, a verdade é que seus 

propósitos não são altruístas, mas sim de domínio da criminalidade, e para tanto, sua estrutura 

hierárquica é extremamente eficiente, onde os grandes líderes detém para si o poder e o 

dinheiro, enquanto os traficantes de menor poder e riqueza, bem como outros criminosos, 

correm a maior parte do risco. 

Em assim sendo, não demorou para que as grandes lideranças percebessem o quão 

desgastante para os negócios das drogas era aquele clima de enfrentamento constante. A 

diplomacia se fez necessária novamente.  
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Em investigação realizada pela Polícia Federal, tendo como objeto a quadrilha 

comandada por “Fernandinho Beira-Mar”, uma das lideranças do Comando Vermelho, que se 

tornou um dos nomes mais conhecidos no mundo do crime, no Brasil, preso desde 2002, ainda 

consegue se manter ativo na sua vida criminosa, movimentando cifras milionárias, e ostentando 

patrimônio vultoso. Reconhecido por sua boa articulação, estratégia, e ser visionário no mundo 

do crime, além de sua crueldade, já foi considerado o preso mais caro do sistema penitenciário 

nacional, onde suas transferências eram realizadas sob forte esquema de segurança. Foi o 

primeiro traficante varejista a estabelecer ligações com os produtores de drogas nos países 

vizinhos (EXTRA, 2017).  

O notório traficante, quiçá o mais famoso no Brasil, buscou uma reaproximação 

com a cúpula do PCC, com o objetivo de promover ataques às autoridades dos presídios 

federais, cuja atuação estava dificultando a ação de seus grupos no tráfico de drogas (EXTRA, 

2017). Investigações mostravam ainda que as ordens para matar agentes federais partiam do 

PCC. O crime, ou suas lideranças, buscavam um retorno à convivência, para se concentrar no 

inimigo comum, o Estado. 

Contudo, por detrás das luzes da ribalta, o PCC se articulava em uma jogada 

estratégica que elevaria seu status no mercado das drogas, a saber, o domínio das fronteiras do 

Brasil com o Paraguai, a rota de entrada das drogas no país. Esse é o motivo principal das 

ofensivas do PCC dentro dos presídios, estabelecer um cartel em todo o território nacional.  

 

2.1.4. A segunda guerra do Paraguai 

 

Um tijolo de cloridrato de cocaína sai da região produtora na Bolívia ao preço de 

800 dólares o quilo. Na fronteira Brasil-Bolívia custa em torno de 2.000 mil dólares, quando 

chega ao sudeste chega entre 8 e 12 mil dólares o quilo. Quando é exportado, na Europa o preço 

é de 50 mil dólares, se for para o Líbano pode chegar a 80 mil dólares (UOL, 2019). 

A cocaína é um produto, como se observa, muito lucrativo, movimentando milhões 

de reais, anualmente, nas maiores facções do país. Tamanha circulação de dinheiro, não estaria 

imune à violência, dada a sua ínsita clandestinidade. O Brasil além de ser o segundo maior 

mercado consumidor desse produto, no mundo, tem uma posição geográfica estratégica, se 

localizando entre os maiores produtores, e os consumidores finais da droga (UOL, 2019).  
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Dada sua dimensão continental, o Brasil se faz rota necessária para o tráfico. Essa 

rota possui um dono, que é o PCC. Trata-se da primeira organização criminosa brasileira que 

domina todo o ciclo produtivo da cocaína. Anteriormente, o PCC bancava com os custos da 

gestão da facção através da cobrança de mensalidades, as vezes extorquindo familiares dos 

presos. Após assumir a liderança da facção, o traficante Marcos William Herbas Camacho, o 

Marcola, reformulou a estrutura financeira do grupo. 

Esse traficante percebeu o potencial econômico da organização na gestão do 

mercado das drogas como a principal fonte de receita da estrutura criminosa, tornando-a, para 

além de uma receita para custeamento da burocracia do crime, uma máquina de gerar riqueza 

(JOZINO, 2004).  O PCC ao deixar de ser uma mera gangue de presidiários, para se tornar um 

cartel, mudou o cenário do crime organizado no Brasil. Trata-se de um nível de organização e 

poder sem precedentes na história criminal brasileira. Obviamente esse patamar somente se 

tornou viável pela superação de diversos obstáculos. 

A produção da cocaína parte da região do Chapare na Bolívia, origem da maior 

parte da droga consumida no Brasil (JOZINO, 2004). Uma região de serra boliviana onde se 

cultiva uma variedade da folha da coca, mais dura e menos aveludada, sendo por isso 

considerada pelos bolivianos como inferior. Essa é a matéria-prima da cocaína que é importada 

pelo PCC (UOL, 2019). 

O objetivo do PCC era acessar os portos brasileiros, pois o mercado que consome 

a cocaína boliviana é o europeu e o norte-africano. Como os grandes produtores bolivianos não 

conseguiam fazer a distribuição de sua droga no mercado final, entraram em acordo com a 

facção paulista, onde o PCC garantia o transporte e os bolivianos garantia a exclusividade na 

oferta. 

Atualmente o Porto de Santos é dominado pelo PCC, segundo afirma a Polícia 

Federal. Até 2014, o PCC se preocupava em trazer a cocaína do Paraguai e Bolívia visando o 

consumo nos grandes centros, e distribuí-la para outras facções. Nesse mesmo ano, a Operação 

Oversea da Polícia Federal (VEJA, 2014), detectou as primeiras remessas de cocaína do PCC 

para a máfia italiana ‘Ndrangheta, e para Vera Cruz no México, destinada ao Cartel Los Zetas 

do México. Foi um dos primeiros testes da facção paulista na exportação de cocaína, bem como 

o início de um domínio do PCC sobre as atividades do Porto de Santos.  

Com o domínio do Porto de Santos, e a exclusividade de compra pelos produtores, 

o caminho pareceu aberto para o PCC estabelecer seu poder sobre essa rota. Contudo, ainda 
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existia um obstáculo difícil a ser superado, que era atravessar a fronteira. As fronteiras da 

Bolívia com o Brasil são de difícil acesso, não existindo estrada, ou outros meios terrestres, 

então o transporte era feito por via aérea, através de aviões e helicópteros (VEJA, 2014). 

Ocorre que a demanda era altíssima, e o transporte aéreo insuficiente para supri-la, 

assim, essa rota deveria ser feita via terrestre pelas rodovias. Dessa forma, a maneira de 

ingressar por rodovias, era através do Paraguai. 

Essa foi a maior barreira que o PCC encontrou, pois, o Paraguai possuía suas 

próprias lideranças criminosas dentre elas, Jorge Rafaat, brasileiro de ascendência libanesa, 

conhecido como o “Rei da Fronteira”. Era um traficante muito conhecido e que dominava a 

fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, era uma região sensível para o comércio de 

cocaína para o Brasil (UOL, 2019). 

Desde o ano de 2010, tem-se notícias sobre de tentativas do PCC controlar o tráfico 

nas fronteiras. Foi um domínio paulatino, iniciando-se, primeiramente com sua presença. A 

decisão de controlar as fronteiras foi tomada no Presídio de Presidente Wenceslau, pelas 

“Sintonias” do PCC, depois de perceberem a importância de eliminar os intermediários sobre o 

impacto financeiro do tráfico de drogas, para o maior domínio de todas as etapas da 

comercialização (JOZINO, 2004).  

Como a produção era necessariamente realizada em países vizinhos, imprescindível 

o controle territorial dessa área, notadamente do Paraguai, que além de maior produtor de 

maconha do mundo, era a rota necessária para o ingresso de cocaína em território nacional. 

Do interior da Penitenciária II de Presidente Wenceslau, as lideranças do PCC 

começaram a estabelecer uma rede de contatos com algumas figuras do crime no Paraguai, era 

o primeiro passo. Essas tratativas se referiam a envio de drogas, transações e seus valores, forma 

de pagamento, entrega, e transporte, bem como transações sobre armamentos (MANSO & 

DIAS, 2018). 

Ocorre que mesmo diante da aproximação da facção com alguns criminosos 

paraguaios, esses eram considerados intermediários, e deixavam o custo mais alto, pelo simples 

fato de atravessarem a fronteira. Para o PCC era fundamental que as pessoas responsáveis pela 

transposição das drogas na fronteira comungassem da ideologia da facção, barateando o custo 

desse ciclo. 

Esses elementos ideológicos somente afetavam aqueles que não viam no tráfico 

uma mera relação econômica, mas sim um instrumento de luta contra a “opressão” do sistema 
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carcerário, compartilhasse das agruras da prisão, estivesse mentalmente alinhado com a 

bandeira da organização. 

Era necessário, portanto, a utilização dos peões filiados à facção, pessoas que, não 

somente conhecessem a ideologia da facção, mas que com mantivesse relação de fidelidade. 

Dessa maneira, os paulistas, iniciaram um processo de envio desses verdadeiros infiltrados, 

soldados cuidadosamente selecionados pelas lideranças, com o propósito de preencher aos 

poucos esse cenário e suas respectivas funções (JOZINO, 2004).  

O integrante escolhido para essa missão foi Ilson Rodrigues de Oliveira, o “Teia”, 

em razão da sua habilidade de gestão, esse integrante foi o responsável por organizar uma 

“Sintonia” fora dos presídios, célula fundamental para o funcionamento da facção, caso haja 

algum problema com as lideranças presas. Essa estrutura era um desejo de longa data da 

“Sintonia Geral” do PCC, implementada em 2010 (MANSO & DIAS, 2018).  

Assim, em março de 2011, Teia é enviado pelo PCC ao Paraguai com o propósito 

de eliminar os intermediários, conforme se depreende dos seguintes diálogos interceptados, 

onde Teia, em tratativas com as lideranças do PCC em Wenceslau, faz uma proposta de 

investimento inicial de 1 milhão de reais para executar o planejamento (MANSO & DIAS, 

2018, p. 143): 

[SIC] O que frita o peixe [pasta de cocaína] vai chegar entre 4600 e 4800 reais, aquela 

caminhada [fuzil] que pagam 33 [mil reais], agora vai chegar de 16 a 18 [mil reais]. 

[Vão enviar]em média, mensalmente 30 grande [300 quilos de cocaína] para a 

‘família’ e 30 grande [300 quilos] para o particular [os integrantes da facção], no 

entanto esse canal é da ‘família’ mas irão usufruir dele se todos estiverem de comum 

acordo. Com meia caixa-d’água [500 mil reais] dá pra começar e com a outra metade 

[500 mil reais] montam a estrutura para não dependerem mais de ninguém. 

 

Nota-se, pela transcrição dos diálogos, a diferença dos valores. Enquanto o custo 

do quilo da pasta-base de cocaína é de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) com a 

participação de intermediários, sem a interveniência desses, o custo é reduzido para 

aproximadamente R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Em relação à diferença de preço 

dos armamentos, a redução chega a aproximadamente 50% do valor (MANSO & DIAS, 2018).  

Um aspecto interessante da facção é revelado nessa transcrição. Por uma certa 

perspectiva, o PCC equivale a uma assinatura de um serviço, como bônus, seus integrantes 

usufruem de uma rede de serviços, como contatos, transporte, armazenamento, possibilidade 

de aquisição, preço, dentre outros. Note que é uma intenção da organização demonstrar um 

benefício comum para toda a organização, não somente para suas principais lideranças, a 
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“Sintonia Geral”, tal perspectiva mantém coesa a organização naquilo no que se refere à 

ideologia de sua composição (JOZINO, 2004). 

No dia 05 de maio de 2011, Téia morre em uma operação policial, após reagir à 

abordagem policial em um sítio em Itatiba, interior de São Paulo (JOZINO, 2004). Sua morte 

atrapalhou a execução do planejamento de expansão do PCC no Paraguai (R7, 2016).  

O projeto de expansão do Paraguai ficaria estacionado até meados de 2014, quando 

Fabiano Alves de Souza, o “Paca” (morto em uma aldeia indígena em Aquiraz), integrante da 

cúpula do PCC, se dirigiu para o Paraguai para dar prosseguimento ao plano de dominar a 

região. 

Nos anos seguintes, a facção aumentou significativamente sua presença na região 

da fronteira, bem como no território paraguaio, notadamente nas cidades de Pedro Juan 

Caballero, e na cidade da sul-mato-grossense de Ponta Porã, modelando uma forte estrutura 

logística, conectada diretamente com os interesses da “Sintonia Geral”, presa em São Paulo. 

O ímpeto imperialista do PCC logo atraiu o descontentamento dos criminosos 

paraguaios, o cenário de uma guerra estava posto, e o conflito era inevitável. Trata-se de uma 

guerra recorrente no universo do crime, ambiência onde há pouca virtude moral em 

contraposição a demasiada ganância. A reação não demorou, diversos integrantes do PCC foram 

executados nesse período (JOZINO, 2004).  

Essa guerra se personificou na figura de Jorge Rafaat, em oposição ao PCC. O “Rei 

da Fronteira” havia enriquecido rapidamente após o início da década de 90, substituindo um 

antigo traficante, conhecido como “El Padrinho”. Rafaat possuía uma ficha criminal extensa, 

era muito poderoso politicamente, e dono de uma fortuna. Uma resistência considerável frente 

ao PCC, todavia, insuficiente para lutar contra a facção (UOL, 2019). 

Rafaat se colocou em oposição ao PCC por não aceitar o propósito monopolista da 

fação paulista, cuja pretensão afetaria drasticamente seus negócios, assim, buscou a 

manutenção de sua influência sobre os preços e o fluxo do mercado da droga na região.  

O estado de crise estava acentuado em seu apogeu. Ciente de que se tratava de uma 

disputa de força, bélica e política, Rafaat decidiu pelo enfrentamento direto ao PCC, mesmo 

sabendo de quão suicida parecia o combate. O Rei da Fronteira decidiu utilizava de seu exército 

particular para reagir com força e de forma incisiva ao projeto expansionista do PCC. Os 

números da criminalidade na região dispararam, como é comum nessas circunstâncias de 
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conflito entre criminosos, os assassinatos subiram acentuadamente, atingindo o ápice no 

primeiro semestre de 2016 (UOL, 2019).  

Como o PCC tinha monopólio sobre o comércio da cocaína boliviana, o Rafaat não 

quis aceitar esse acordo que lhe desfavorecia, por essa razão, sendo emboscado na madrugada 

do dia 15 junho de 2016, na cidade de Pedro Juan Caballero. O traficante estava em uma 

caminhonete, quando foi surpreendido por um outro veículo que seguia à frente. Pela parte 

traseira, um homem atirou contra o veículo de blindado de Rafaat usando uma metralhadora 

ponto 50, que não resistiu ao armamento de guerra. 

Com a morte do Rafaat, o PCC solidifica a rota, e se torna a partir desse evento, 

efetivamente, um Cartel. O GAECO-SP e a Polícia Federal defendem esse status da facção 

criminosa, através de indícios, interceptações telefônicas, onde o PCC mantém diálogo com 

outras organizações internacionais do crime, evidências de uma estreita relação com a 

‘Ndragheta, por exemplo, por que muitas cargas de cocaínas partem precisamente dos portos 

brasileiros de Recife e Santos, em navios que seguem rotas específicas para o transporte de 

contêineres cujo o destino é a Gioia Tauro, um dos maiores portos do Mediterrâneo, que é 

controlado pela referida máfia calabresa (JOZINO, 2004).  

Com o domínio das fronteiras e seu novo status de Cartel internacional de drogas, 

ao Primeiro Comando da Capital restava apenas dominar a rota do tráfico dentro do país, 

mitigando eventuais prejuízos decorrentes da acirrada e violenta concorrência no particular. Em 

razão disso, com o escopo de estabelecer uma hegemonia no restante do território que fosse 

rota de escoamento das drogas, seja pelo ingresso ou egresso dessas, foi que o PCC tentou 

dominar os presídios do Norte e Nordeste, gerando toda aquela série de rebeliões já 

apresentadas (JOZINO, 2004).  

Nota-se que há uma relação direta do domínio da criminalidade e o comado dos 

presídios, pois, hodiernamente, com uma vasta quantidade de aparelhos celulares no interior 

das prisões, esses estabelecimentos se tornaram a sede decisória do crime, por custodiarem 

diversos líderes dessas facções. 

 

2.2. A Crise Carcerária em sua perspectiva normativa 

 

As condições do cárcere no Brasil são sabidamente insalubres, sendo um ambiente 

de propósito evidentemente penitencial. É a retribuição pelo delito. Todavia, por imperativos 
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jurídicos, inclusive de ordem constitucional, às pessoas apenadas são asseguradas a manutenção 

de sua dignidade, independentemente da natureza e especificidades da infração.  

Por mais odioso que seja o crime, gravado ou não pela crueldade, com motivação 

torpe ou altruísta, de elevada reprovabilidade, com circunstâncias graves, de imensuráveis 

consequências, enfim, seja qual for o delito, sua prática não tem o condão de revogar a condição 

humana de seu autor.  

Assim também é na pena, cuja execução não suspende a dignidade imanente à 

natureza humana. Essa é a disposição constitucional sobre o paradigma da pena, ela não torna 

o apenado um mero objeto da retribuição, mantendo sua condição de sujeito, conforme se 

depreende da leitura dos seguintes dispositivos da Constituição da República. 

O art. 1º, III, é o texto normativo que prestigia a famosa dignidade da pessoa 

humana, garantindo as pessoas como sujeitos de direitos inerentes à personalidade, numa 

concepção filosófica kantista, onde através de uma noção autorreferente, a pessoa é um fim em 

si mesma. Essa concepção é fundamental para afastar qualquer objetificação de qualquer 

indivíduo. 

Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana possui importância 

nuclear no nosso sistema jurídico, por orientar e permear todas as demais normas nele presentes. 

Preconiza que haja um tratamento à pessoa que não lhe prive do mínimo necessário para que 

possa exercer sua capacidade de autodeterminação. Afasta qualquer tratamento degradante, 

impondo a um indivíduo uma privação maior que aquela necessária para os fins previstos na 

norma. No caso de pena, por exemplo, esta deve ser proporcional e necessária, não visando 

simplesmente a um tratamento cruel ou de vingança. 

Trata-se de princípio fundamental da República Federativa do Brasil, ou seja, é um 

dos princípios que orientam a própria formação do Estado. Deste modo, torna-se um princípio 

regente do Direito Penal, norteando a interpretação de todas as suas normas. 

Percebam que a dignidade da pessoa humana possui status de fundamento da 

República Federativa do Brasil, o que demonstra sua relevância, mesmo diante de outros 

princípios constitucionais. 

Referido princípio também está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, no 

seu artigo 11, 1, o que denota seu reconhecimento e importância também no nosso sistema 

regional de proteção dos Direitos Humanos. 
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Como aplicação do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana no 

Direito Penal, a doutrina costuma fazer referência a ele como princípio da humanidade. Se a 

dignidade da pessoa humana é fundamento da nossa República, a humanidade é a denominação 

usual da doutrina para sua incidência específica neste ramo do Direito. 

O princípio da humanidade consiste na vedação a que o legislador adote sanções 

penais violadoras da dignidade da pessoa humana, atingindo de forma desnecessária a 

incolumidade físico-psíquica do agente. 

Há efeitos específicos deste princípio previstos no artigo 5º, inciso XLVII, da 

Constituição. Portanto, é o princípio da humanidade que veda a pena de morte (salvo em caso 

de guerra), as penas de caráter perpétuo, as penas de trabalhos forçados, as de banimento e, de 

modo geral, as cruéis. 

O banimento ou desterro, pena vedada pela Constituição, consiste na expulsão do 

indivíduo do território nacional, enquanto durar a pena. As penas perpétuas também não são 

admitidas, prevendo nosso ordenamento jurídico limite para a duração das penas, atualmente 

de 30 anos, nos termos do artigo 75 do Código Penal. Por fim, a Constituição veda qualquer 

pena que seja cruel, conceito aberto que visa a evitar penas, atuais ou futuras, que possuam 

caráter degradante, afrontando a dignidade humana. 

Ademais, há outras consequências previstas diretamente no texto constitucional 

sobre a incidência do princípio da humanidade na seara criminal. Entretanto, devem ser 

estudados no âmbito do Direito Processual Penal. A título de exemplo, podemos citar o artigo 

5º, inciso LXIII, da CF. 

É o princípio da humanidade que pode fundamentar o repúdio ao cumprimento de 

pena em presídios lotados, em que os condenados e presos provisórios precisam se revezar para 

dormir, bem como aos projetos de imposição de doação de órgãos post mortem a quem tenha 

sido condenado pela prática de determinada infração penal. 

Por fim, cumpre observar que não se pode confundir a natureza do Direito Penal. 

Cuida-se de ramo do direito que busca punir aquele que causou uma violação da norma penal 

incriminadora, devendo receber uma resposta social. Deste modo, não se pode subverter a 

ordem, oferecendo-se um prêmio ao delinquente. 

Ainda no contexto do princípio da humanidade, deduzido da dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, CR), exclui a 

cominação, aplicação e execução de penas (a) de morte, (b) perpétuas, (c) de trabalhos forçados, 
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(d) de banimento, (e) cruéis, como castrações, mutilações, esterilizações, ou qualquer outra 

pena infamante ou degradante do ser humano (art. 5º, XLVII, CR). 

A missão da sanção penal não pode ser realizada sem danos. É dentro dessas balizas 

que atuaria o princípio da humanidade, presidindo todas as relações humanas disciplinadas pelo 

Direito Penal. 

Muitos autores enxergam o princípio da proporcionalidade num duplo espectro ou 

sob dois enfoques. Um negativo (mais conhecido), no sentido de servir de barreira protetora 

contra o excesso e o arbítrio; outro positivo (menos conhecido), pregando a proteção eficiente 

do Estado em relação a bens e direitos que não sejam exclusivos do acusado. 

Essa ‘versão’ positiva do princípio – também conhecida como princípio da 

proibição de infra proteção (Untermassverbot, dos alemães) – não é muito conhecida e 

divulgada na doutrina brasileira. Todavia, sua ideia é lógica e de fácil assimilação: na medida 

em que o Estado, através da Constituição, se compromete a tutelar bens e valores fundamentais 

(vida, liberdade, honra etc.) – inclusive proibindo a autotutela –, deve se desincumbir dessa 

importantíssima atribuição da melhor maneira possível, não se admitindo uma proteção 

deficiente. 

Assim é que o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, composto pelos 

seus requisitos, é um ‘superprincípio’ balizador de medidas do Poder Público (não só do 

Judiciário), inclusive e particularmente de decisões judiciais proferidas em processo penal. É o 

‘fiel da balança’ entre a busca de uma tutela penal efetiva e os direitos e garantias individuais. 

Esse princípio tem importância singular e é aplicado em todas as áreas do Direito; 

particularmente nos interessa no processo penal, diante do constante conflito entre os direitos e 

garantias individuais (de um lado) e a necessidade de uma efetiva tutela processual penal (do 

outro). Foi o molde teórico, inclusive, de várias disposições legais, dentre elas o art. 282 (que 

trata das medidas cautelares) e o art. 156 do CPP (que trata da determinação de provas pelo 

juiz). 

O Direito de Execução Penal deve ser enxergado como um ramo do Direito Público 

que se destina ao cumprimento da sanção penal e norteado por regras e princípios próprios, 

porém umbilicalmente ligado ao Direito Processual Penal e Direito Penal (itens 9 a 12 da 

Exposição de Motivos da LEP). 
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A execução penal é um procedimento previsto em lei que tem por finalidade a 

aplicação da sanção penal (pena ou medida de segurança) fixada na decisão judicial (sentença 

ou acórdão). 

Em razão dessa finalidade e para atender o princípio da individualização da pena, é 

realizado um procedimento executório para cada condenado, ainda que, num único processo de 

conhecimento (condenatório), a ação penal tenha sido julgada procedente e condenado 

simultaneamente vários acusados. Vale dizer, para cada acusado instaura-se um procedimento 

executório. 

Atualmente, de acordo com a doutrina majoritária, o processo de execução penal 

tem caráter predominantemente jurisdicional e, secundariamente, administrativo. Então, para 

executar a pretensão punitiva estatal são realizadas atividades tanto no campo jurisdicional 

como no administrativo. 

Como é sabido, não há execução sem título judicial. Com isso, podemos concluir 

que o pressuposto para a execução penal é a existência do trânsito em julgado de uma sentença 

penal condenatória ou uma sentença absolutória imprópria, que impõe medida de segurança, 

ou, ainda, de uma sentença que homologa a transação penal (art. 76 da Lei nº 9.099/95). 

A regra é que a execução penal se inicie apenas após o trânsito em julgado da 

sentença. Verificado o trânsito em julgado e detido o condenado a pena privativa de liberdade, 

caberá ao Juízo em que tramitou a ação penal providenciar e encaminhar a guia de recolhimento 

(carta de guia) ao Juízo da execução, nos termos do artigo 105 da LEP. Por sua vez, recebida a 

carta de guia, restará o Juízo da Execução, por impulso oficial, iniciar a execução penal. 

Já o início da execução da pena restritiva de direitos será feito depois do trânsito 

em julgado da sentença condenatória e após o juízo da execução receber a guia, conforme 

determina o art. 147 da LEP. 

A Justiça Comum Estadual, em regra, será a responsável pela execução penal, salvo 

nas situações de o agente cumprir pena em estabelecimento prisional federal de segurança 

máxima (competência da Justiça Comum Federal), conforme art. 2º da LEP. 

Todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei são garantidos ao 

condenado e ao internado, sendo vedada qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa 

ou política (art. 3º da LEP). 

Desses direitos não fulminados pela sentença e nem pela lei destaco: inviolabilidade 

do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade (art. 5º, caput, da CF); da isonomia 
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entre homens e mulheres em direitos e obrigações, nos termos da Constituição ( art. 5º, I, da 

CF); da observância do princípio da legalidade (CF, art. 5º, II); do respeito à integridade física 

de integridade física e moral, não podendo ninguém ser submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante (art. 5º, incisos III e XLIX, da CF). 

Com a ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, os direitos 

políticos são suspensos (art.15, inciso III, da Constituição Federal9). 

Sabemos que o princípio constitucional da individualização da pena é efetivado em 

3 esferas: legislativa (momento em são estabelecidos os limites mínimo e máximo da pena), 

judicial (momento em que juiz aplica a pena na sentença) e administrativa (momento em que 

se cumpre a pena). 

Para que ocorra essa individualização da pena no plano administrativo, que se dá 

no processo de execução da pena, é necessário que o condenado seja classificado. Vale dizer, 

ao ingressar no sistema penitenciário o condenado deverá ser classificado, segundo os seus 

antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal (art. 5º, da 

LEP). Em resumo, o exame de classificação traça o modo de cumprimento da pena com o 

objetivo de obter a ressocialização e leva em conta, além de aspectos acerca sobre a 

personalidade e antecedentes do condenado, sua vida familiar e social e, ainda, sua capacidade 

laborativa. 

Essa classificação será realizada pela Comissão Técnica de Classificação CTC), 

existente em cada estabelecimento, incumbida de elaborar o programa individualizador da pena 

privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório (art. 6º da LEP). Vale dizer, 

essa Comissão, com fundamento no exame de classificação (exame de personalidade), 

elaborará um programa para orientar o cumprimento da pena. 

Esse é o desenho normativo traçado para o início do cumprimento de pena privativa 

de liberdade delineado pelo o ordenamento jurídico brasileiro.  

Todavia, esse é um dos fatos jurídicos em que a previsão normativa e a realidade 

fática refletem imagens diferentes, demonstrando uma verdadeira crise jurídica através dessa 

carência de efetividade do Direito.  

O descompasso entre o plano normativo e a realidade do cárcere além de sensível 

a qualquer análise perfunctória, é amplamente reconhecida pela ciência jurídica, sendo 

inclusive um dos motivos que fundamentaram o reconhecimento do Estado de Coisas 

Inconstitucional na ADPF 347. 
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Essas incongruências entre os referidos planos, decorrem principalmente de 

omissões dos atores responsáveis por dar efetividade à Constituição. Uma omissão 

inconstitucional, que implica a ausência de efetividade da própria norma constitucional. Trata-

se de uma medida faltante, de acordo com o preceito constitucional, podendo ser de 

competência tanto do legislador infraconstitucional, cuja atividade legiferante não seja assaz a 

concretizar a norma constitucional, bem como da própria administração pública. 

A omissão pode se dar, por exemplo, por ausência de regulamentação via decreto, 

ou outras medidas administrativas, bem como pelo exercício regular e típico da administração 

pública. Em síntese, a omissão inconstitucional, máxime a legislativa, pressupõe a falta de 

condições materiais para o gozo dos direitos dos presos, a fiscalização do cumprimento da pena 

constitucionalmente estabelecido e a manutenção da estrutura e estabelecimentos prisionais em 

conformidade com a ordem jurídica. 

O descumprimento do programa normativo, no que concerne à execução da pena 

no Brasil, não pode ser identificada tão somente como uma questão atinente simplesmente à 

eficácia jurídica dos dispositivos constitucionais e legais. Melhor analisar à luz da efetividade 

dessas normas, mais precisamente com a falta dela. 

É mediante a realização concreta dos direitos fundamentais a ser promovida pela 

atuação adequada dos atores envolvidos com a política carcerária, que o Estado, a começar pelo 

legislador, compromete-se inarredavelmente do implemento da ordem constitucional da pena. 

Com efeito, a ausência do Estado ou sua atuação deficitária em relação à promoção dos direitos 

dos encarcerados sempre consubstanciará uma grave violação da Constituição. 

Esse é o cenário carcerário brasileiro, onde a realidade penitenciária não encontra 

albergue nas normas que a devia disciplinar. A partir desse contexto, passa esse substrato do 

presente capítulo a investigar as disposições legais e constitucionais referentes à execução 

penal, notadamente as decorrentes da Lei de Execução Penal. Para tanto, investigará a 

legislação sobre direitos dos presos, seus deveres e disciplina, e por fim, a estrutura e 

organização prisional, nessa ordem.      

 

2.2.1. Direitos dos presos 

 

O art. 10 da LEP determina que “a assistência ao preso e ao internado é dever do 

Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”. O seu 
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parágrafo único estende a assistência aos egressos. No art. 11, consta que a assistência será 

material, jurídica, educacional, social, religiosa e à saúde. 

As condições de vida numa prisão são determinantes do senso de autoestima e da 

dignidade do preso. O fornecimento de instalações de qualidade, com estruturas adequadas para 

descanso, higiene, alimentação, lazer, trabalho e estudo tem profunda influência no seu 

sentimento de bem-estar. 

As condições de vida abrangem, também, o “clima na prisão”, condicionado, entre 

outros fatores, pelo estilo de gerenciamento da unidade prisional e pela natureza das relações 

entre os servidores penitenciários e os presos. 

A despeito dessas e de outras disposições da LEP acerca das modalidades de 

assistência a serem prestadas aos presos, verifica-se que a maioria dos estabelecimentos penais 

não oferece aos presos condições mínimas para que vivam adequadamente (CPI, 2009). Ou 

seja, condições indispensáveis ao processo de preparação do retorno do interno ao convívio 

social. Constata-se, no ambiente carcerário, uma realidade cruel, desumana, animalesca, ilegal, 

em que presos são tratados sem a observância de sua dignidade enquanto sujeito de direitos. 

Em muitos estabelecimentos penais, tensão, medo, repressão, torturas e violência – 

ambiente que, em certa medida, atinge e se estende aos parentes, em especial, quando das visitas 

nas unidades prisionais (CPI, 2009). 

A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de 

alimentação, vestuário e instalações higiênicas. O estabelecimento disporá de instalações e 

serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à 

venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração. 

A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, 

compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

Quando o estabelecimento pena não estiver aparelhado para prover a assistência 

médica necessária, está será prestada em outro local, mediante autorização da direção do 

estabelecimento. 

A lei 11942/09, acrescentou o §3º no art. 14 da LEP, para prever que será assegurado 

acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao 

recém-nascido. 

Segundo o levantamento realizado pelo DEPEN, onde existe um bloco específico 

de questões sobre a estrutura para atenção básica à saúde, relacionando os espaços mínimos 
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necessários e complementares previstos no módulo de saúde das unidades prisionais, é possível 

inferir que 66,7% das pessoas custodiadas estão presas em unidades que contam com estrutura 

prevista no módulo de saúde, atendendo desta maneira a LEP e Portaria Interministerial 

(INFOPEN, 2017). 

O número é alarmante, pois, a despeito de apontar para a maioria das unidades 

prisionais com atenção básica à saúde, revela, a contrario senso, que mais de 200 mil pessoas 

estão presas sem a menor assistência de saúde básica, ou seja, o mínimo existencial. 

Tanto a Lei de Execução Penal quanto a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

inciso LXXIV, estabeleceu o dever do Estado prestar assistência jurídica e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Para tanto, criou a Defensoria Pública, instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais 

e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 

desta Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional de nº 80/14). A 

assistência jurídica descrita na LEP apresenta como destinatários os presos e aos internados sem 

condições financeiras de constituir advogado. 

Nesse campo da assistência jurídica em sede de execução penal, a Lei nº 12.313/10 

teve um papel muito importante para reforçar a relevante função da Defensoria Pública nessa 

área de atuação. 

As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e 

gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais, cabendo ainda a 

esses entes proporcionar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública para o 

exercício de suas funções. 

Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao 

atendimento pelo Defensor Público. 

Fora dos estabelecimentos penais, serão implantados núcleos especializados da 

Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, 

sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir 

advogado. Importante ressaltar que é direito do preso realizar entrevista pessoal e reservada 

com o advogado (art. 41, IX, da LEP). 
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Em relação à educação, é inimaginável pensar na função ressocializadora da pena 

e não lembrar da assistência educacional. De acordo com a LEP, essa assistência educacional 

compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado.  

O acesso à educação é uma das formas de ressocializar as pessoas que se encontram 

custodiadas. Por meio da educação, é possível o retorno à sociedade, após o cumprimento da 

pena, com novas perspectivas. A possibilidade de uma boa formação educacional e profissional 

garantem melhores caminhos de inserção social, prevenindo a reincidência. 

O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade 

federativa. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional 

de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua 

universalização. 

O ensino ministrado aos presos e presos integrar-se-á ao sistema estadual e 

municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, 

não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou 

administração penitenciária. 

Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de 

educação de jovens e adultos. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão 

em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o 

atendimento aos presos e às presas. 

O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento 

técnico. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. As atividades 

educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que 

instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. 

A LEP também determina que exista em cada estabelecimento penal uma biblioteca, 

com livros instrutivos, recreativos e didáticos, assim como sejam instaladas salas de aulas 

destinadas a curso de ensino básico e profissionalizante. 

Importante regra constante na LEP foi trazida pela lei nº 13163/15 que previu a 

criação do censo penitenciário com o objetivo de colher elementos para o aperfeiçoamento 

educacional de presos e presas através de informações acerca do nível de escolaridade de 

presos, a existência de cursos de cursos e bibliotecas. 

Segundo o DEPEN, apenas 10,58% da população prisional no Brasil está envolvida 

em algum tipo de atividade educacional, entre aquelas de ensino escolar e atividades 



 

 

 

 

93 

complementares. No que diz respeito às atividades complementares, chama atenção o baixo 

percentual de adesão, apenas 1,04% da população prisional total encontra-se envolvida em 

atividades de remição pela leitura ou pelo esporte e demais atividades educacionais 

complementares (INFOPEN, 2017). 

De acordo com os dados apresentados, 50% dos custodiados que estudam estão no 

nível fundamental. Além da educação de ensino formal, as atividades complementares de 

ensino também são consideradas como válidas para a remição de pena. Assim, atividades de 

leitura são realizadas por 49,96% dos custodiados que se encontram nesta categoria, 46,95% 

realizam atividades complementares, como videoteca, cultura e lazer e com apenas 3,83% estão 

aqueles que praticam algum esporte (INFOPEN, 2017). 

 Considerando a importância da educação na ressocialização dos presos, a baixa 

quantidade de participação desses em atividades educativas, notadamente, pela 

indisponibilidade da educação nos estabelecimentos prisionais, além de violarem direitos 

expressos dos presos, é circunstância contrária às disposições legais e constitucionais, 

patrocinando a reincidência em muitos casos. 

Em relação ao serviço social ganha real relevância para o cumprimento da função 

ressocializadora, tendo a missão de preparar o preso e o internado ao convívio social. Para isso, 

a LEP elenca várias tarefas para o serviço atingir essa finalidade. 

Preconiza nossa Lei de Execução Penal, em seu art. 22, que a assistência social tem 

por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. 

A política de Assistência Social, legalmente reconhecida como direito social e dever 

estatal pela Constituição de 1988 e pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), vem sendo 

regulamentada intensivamente pelo Governo Federal, com aprovação pelo Conselho Nacional 

de Assistência Social, por meio da Política Nacional de Assistência Social e do Sistema Único 

de Assistência Social. O art. 23 de nossa LEP traz os mecanismos de que se valerão os 

assistentes sociais no exercício de suas atividades. 

Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; relatar, por escrito, ao Diretor 

do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido; acompanhar o 

resultado das permissões de saídas e saídas temporárias; promover, no estabelecimento, pelos 

meios disponíveis, a recreação; promover a orientação do assistido, na fase final do 

cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; providenciar 
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a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no 

trabalho; orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. 

A quantidade de profissionais por presos não é suficiente para atender toda 

demanda. Os assistentes sociais, depois dos advogados, são os profissionais mais requisitados 

dentro das unidades prisionais. Como exemplo, o Estado da Bahia possui 35 técnicos no sistema 

penitenciário, o que consubstancia uma média de 422 presos por profissional. No Estado de São 

Paulo são 476 presos por profissional (INFOPEN, 2017). 

Um dos direitos dos presos é o de assistência religiosa. Destaca-se que a assistência 

religiosa tem assento constitucional (art. 5, VII, da CF12). A assistência religiosa é assegurada 

aos presos e aos internados, com liberdade de culto, permitindo-lhes a participação nos serviços 

organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa, 

devendo ainda existir no estabelecimento local apropriado para os cultos religiosos. 

Trata-se de importante auxílio no processo de ressocialização dos criminosos, haja 

vista o grande poder de mudança comportamental operado em âmbito religioso, sendo inclusive 

um dos meios aceitos até mesmo pelas facções criminosas como justificador para o abandono 

da vida criminosa. 

Os egressos, após anos em estabelecimentos deformados e corrompidos, são 

colocados no olho da rua, literalmente sem lenço, sem documento, sem destino, sem rumo. 

A falta e insuficiência dos serviços de assistência social nos estabelecimentos penais 

contrariam a legislação nacional e internacional. 

Em relação aos egressos, as carências da assistência social se avolumam. O art. 26 

de nossa Lei de Execução Penal considera como egresso o liberado definitivo, pelo prazo de 

um ano a contar da saída do estabelecimento ou o liberado condicional, durante o período de 

prova. 

Em conformidade com o art. 25 do mesmo diploma legal, a assistência ao egresso 

consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se 

necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de dois 

meses, prazo que pode ser prorrogado uma única vez, mediante declaração de assistente social, 

que comprove empenho na obtenção de emprego por parte do assistido. 

Essa assistência ao egresso é uma indispensável ferramenta à ressocialização do 

condenado que deixa o ambiente penitenciário para passar a conviver na sociedade. O auxílio 
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ao egresso nesse momento de transição do cárcere para a vida em liberdade visa facilitar a 

adaptação diante da nova realidade e, principalmente, evitar o retorno à criminalidade. 

Será denominado de egresso quem estiver numa das 2 situações a seguir: a) liberado 

definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento (casa de albergado, colônia 

agrícola e penitenciária); b) liberado condicional, durante o período de prova, ou seja, quem 

está em gozo de livramento condicional. 

A LEP destaca duas modalidades de assistência ao egresso. Vejamos. na orientação 

e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade; na concessão, se necessário, de alojamento e 

alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses. Esse prazo de 2 

meses pode ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração de assistente social, o 

empenho na obtenção de emprego. 

Destaca-se ainda que o serviço de assistência social colaborará com o egresso para 

a obtenção de trabalho. 

Os órgãos oficiais, ou não, de apoio ao egresso, devem proporcionar-lhe os 

documentos necessários, bem como alimentação, vestuário e alojamento no período imediato à 

sua liberação, fornecendo-lhe, inclusive, ajuda de custo para transporte local, com o intuito de 

ajudá-lo a reintegrar-se à vida em liberdade, em especial, contribuindo para sua colocação no 

mercado de trabalho. 

O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e 

aos egressos. O vocábulo patronato exprime a condição de pessoa que protege ou patrocina 

alguém. É classificado como órgão de execução penal que deveria auxiliar os egressos ou 

albergados. Infelizmente é mais um órgão que praticamente inexiste. Trata-se de mais uma 

circunstância violadora dos direitos dos presos, inserida no contexto dessa crise de 

normatividade (CPI, 2009). 

Um dos direitos mais importantes do preso, sendo também um dever seu é o 

trabalho. Em sede de execução penal, seu caráter híbrido, decorre da LEP, que estabelece o 

trabalho interno do condenado como um dever (art. 39, V) um direito (art. 41, II), fazendo jus 

a uma remuneração. 

A Organização das Nações Unidades, ao falar sobre o trabalho penitenciário, diz 

que este não pode ter caráter aflitivo. O trabalho do condenado, como dever social e condição 

de dignidade humana, apresentará finalidade educativa e produtiva, sempre visando à formação 

profissional do detido. Não se confundem esse dever social com a pena de trabalhos forçados, 
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situação vedada pelo art. 5º, XLVII, “c”, da Constituição Federal. Não se pode impor ao 

condenado trabalho com a imposição de castigos físicos ou qualquer outro tipo de maus tratos. 

Embora o trabalho do preso não seja submetido ao regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas 

à segurança e à higiene. Por essa razão o preso não faz jus a 13º salário, adicional de férias, 

férias, horas extraordinárias, afinal de contas, como já dito, preso não se submete à CLT.  

Em razão do trabalho interno do preso condenado ser obrigatório (art. 39, V, da 

LEP), a recusa deliberada, sem justo motivo, é tratada pela LEP como falta grave à execução a 

recusa injustificada ao trabalho (art. 50, VI). 

Essa regra é excepcionada em três situações: o condenado a crime político não está 

obrigado ao trabalho (art. 200 da LEP); o trabalho será facultativo ao condenado a pena de 

prisão simples que não exceda a 15 dias (art. 6º, §2º, Decreto-Lei de nº 3688/41). Lembrando 

que prisão simples é prevista apenas para as contravenções penais; o preso provisório não está 

obrigado ao trabalho (art. 200 da LEP). 

O preso fará jus a remuneração em razão do trabalho prestado, podendo ainda 

usufruir dos benefícios da Previdência Social. 

Vale destacar que a prestação de serviços à comunidade não será remunerada. 

Motivo: Além da gratuidade ser inerente a essa atividade, observem que a prestação de serviço 

à comunidade é espécie de pena restritiva de direitos (art. 46, §1º, do CP16 e art. 5º, XLVI, “d”, 

da CF17). 

Qual será o valor da remuneração dado ao preso em virtude do trabalho? A LEP 

estabelece a remuneração mínima, que não poderá ser inferior a ¾ do salário mínimo. Reparem 

que foi estabelecido o limite mínimo da remuneração do preso. Dessa forma, o preso pode 

ganhar mais do que 3/4 (três quartos) do salário mínimo, mas nunca deve auferir renda menor 

que isso. 

Em conformidade com a finalidade educativa e produtiva do trabalho, o produto da 

remuneração deverá atender: 1) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que 

determinados judicialmente e não reparados por outros meios; 2) à assistência à família; 3) a 

pequenas despesas pessoais; 4) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a 

manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação previstas 

nas situações acima. 
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E depois de tudo isso acima, se ainda sobrar algum dinheiro (fato praticamente 

impossível no mundo real), tal quantia remanescente será destinada à constituição de pecúlio, 

mediante depósito em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto 

em liberdade (MARCÃO, 2011). 

O trabalho pode ser interno ou externo. Esclarecendo, trabalho interno é realizado 

no interior do estabelecimento penal, enquanto o trabalho externo é o realizado extramuros, ou 

seja, fora do estabelecimento prisional. 

Em regra, o trabalho do preso será o interno. O condenado à pena privativa de 

liberdade está obrigado ao trabalho na medida de sua capacidade e aptidões, segundo constatado 

no exame de classificação. O preso também pode se capacitar por meio de curso 

profissionalizante. 

Como já falado, o trabalho do preso provisório é facultativo. Todavia, se vier a 

trabalhar, situação recomendável em razão do benefício da remição, tal preso exercerá esse 

mister no interior do estabelecimento. Em resumo, para preso provisório há previsão apenas de 

trabalho interno. 

Note que para a escolha do trabalho do preso, a LEP traçou 4 critérios: a habilitação, 

a condição pessoal, as necessidades futuras do preso e as oportunidades oferecidas pelo 

mercado. 

O objetivo maior desse trabalho não é apenas manter o preso ocupado para fins de 

disciplina interna, mas sim preparar a reinserção do preso no mercado de trabalho quando 

estiver em liberdade, ou seja, há uma preocupação com o futuro profissional desse preso, 

devendo ser aproveitada a experiência profissional e profissionalizante adquirida no 

estabelecimento penal. Com isso, a LEP determina que deve ser evitado o artesanato sem valor 

comercial, salvo naquelas regiões de turismo. 

A LEP também se preocupa com o trabalho do preso idoso e deficiente. Os maiores 

de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Os doentes ou pessoas com 

deficiência física somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. 

A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com 

descanso nos domingos e feriados. Destaca-se que os presos que trabalham em serviços de 

conservação e manutenção do estabelecimento penal podem ter horário especial de trabalho, 

inclusive aos domingos e feriados. Exemplos: Faxineiro, cozinheiro, dentre outros. 
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Em atenção ao ideal ressocializador, o trabalho apresenta como objetivo a formação 

profissional do condenado, podendo ser gerenciado por fundação, ou empresa pública, com 

autonomia administrativa. Nesse caso, a entidade gerenciadora deve promover e supervisionar 

a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se da sua comercialização, bem 

como suportar despesas, inclusive o pagamento da remuneração adequada (MARCÃO, 2011). 

Se não for possível a venda do produto do trabalho do preso a particulares, os órgãos 

da Administração Direta ou Indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos 

Municípios, com dispensa de licitação, adquiram tais produtos, caso em que o dinheiro arrecado 

será revertido em favor da fundação ou empresa pública incumbida do gerenciamento ou, na 

sua falta, ao estabelecimento penal a que pertencer o preso (art. 35 da LEP). 

Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a 

iniciativa privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos 

presídios. 

Se a regra é o trabalho interno, a exceção é o trabalho externo. Podem exercer o 

trabalho externo tanto os presos do regime fechado como os do semiaberto. 

Os presos no regime fechado somente podem exercer trabalho externo em serviço 

ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades 

privadas, desde que adotadas as cautelas contrafugas e mantida a disciplina. Todavia, o limite 

máximo de número de presos será de 10% do total de empregados na obra (CPI, 2009). 

Caberá ao órgão da Administração, à entidade ou à empresa empreiteira a 

remuneração desse trabalho. 

Questiona-se, os condenados por crime hediondo podem exercer trabalho externo? 

Segundo jurisprudência do STJ, não há qualquer obstáculo para que condenados 

por crime hediondos exercem trabalho externo. 

O trabalho externo do condenado em regime fechado se dá mediante o cumprimento 

de requisitos objetivo e subjetivo: Requisito Objetivo – Cumprimento mínimo de 1/6 da pena 

Requisito Subjetivo – demonstração de aptidão para o trabalho, disciplina e responsabilidade. 

Essa autorização para o trabalho externo em regime fechado dispensa autorização 

judicial, sendo suficiente a concordância do diretor do estabelecimento penal. Todavia, eventual 

negativa do diretor do presídio pode ser questionado no Poder Judiciário, em homenagem ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) 
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Quando o trabalho externo for realizado em entidade privada haverá a necessidade 

de consentimento expresso do preso. Já disse que o trabalho externo também é possível aos 

condenados ao regime semiaberto. Diferentemente do que ocorre para os apenados em regime 

fechado, no presente caso não é necessário o cumprimento do requisito objetivo (cumprimento 

mínimo de 1/6 da pena), basta o preenchimento do requisito de cunho subjetivo (verificadas as 

condições pessoais favoráveis pelo Juízo da Execução Penal).  

De acordo com o art. 37, § único, da LEP, ocorrerá a revogação da autorização do 

trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime (não necessitando sequer 

da instauração do processo), for punido por falta grave ou apresentar comportamento 

incompatível com a medida. 

A atividade laboral influencia positivamente na saúde psíquica e física do 

custodiado, desta forma a possibilidade de trabalho deve ser ofertada ao custodiado sempre que 

possível. 

Segundo o levantamento do DEPEN (INFOPEN, 2017), no primeiro semestre de 

2017, 17,5% da população prisional estava envolvida em atividades laborais, internas e externas 

as unidades penais, o que representa um total de 127.514 pessoas trabalhando. Ao analisarmos 

os custodiados que se encontram em atividade laboral, 80,5% desenvolvem atividades dentro 

das próprias unidades (ARAUJO, 2011). Estas atividades realizadas internamente podem ser 

desde atividades de prestação de serviço para empresas, organizações sociais e órgãos do poder 

público, como também o apoio à limpeza das unidades e gestão do próprio estabelecimento 

penal (SANTOS, 2017). 

O trabalho é um dos fatores mais importantes para a prevenção da reincidência 

criminal. Em princípio, o trabalho oferecido aos presos deve incluir treinamento vocacional e, 

sobretudo, aumentar as suas chances de emprego após a liberdade, e não o levar a qualquer tipo 

de trabalho disponível. 

Cuidados hão de ser tomados a fim de que o trabalho na prisão não seja executado 

de forma exploratória e a sua retribuição pecuniária não sobrepuje a meta de aumento da 

capacidade de ganho do preso após a sua liberdade. 

A finalidade do trabalho não deve ser, em nenhum aspecto, a obtenção do lucro, e 

sim assegurar que os presos adquiram habilidades que os auxiliarão a obter um emprego após 

a sua liberdade. Esse princípio há de ser tomado como diretriz na implementação do trabalho 
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nas prisões, e, por ele, o legislador há de se nortear, quando do aperfeiçoamento do arcabouço 

legal pertinente (MARCÃO, 2011). 

Ocorre que essa não é a realidade. Os poucos presos que exercem algum trabalho 

são em atividades que têm pouco ou nenhum espaço no mercado consumidor, cada vez mais 

exigente. Na maioria dos estabelecimentos diligenciados, os presos que trabalham exercem 

atividades artesanais sem expressão de mercado, como confecção de bolas de má qualidade, 

por exemplo, e em serviços internos dos estabelecimentos penais sem remuneração. 

A falta de investimento e atenção a questão prisional, no particular ao trabalho, 

ainda gera um problema de acentuada gravidade, a saber, a exploração dos presos dentro dos 

estabelecimentos prisionais. constatou brutal exploração dos presos por parte do Estado em 

diversas atividades de manutenção dos estabelecimentos, sem qualquer remuneração, 

oferecendo como contrapartida apenas a remissão. Em todos os estabelecimentos o Estado 

explora os presos nos trabalhos de cozinha, limpeza, distribuição de alimentos, serviços de 

pintura, reforma de prédios e outras atividades, às vezes com carga horária abusiva e ilegal 

(CPI, 2009).  

O Estado pode e deve garantir o trabalho externo do preso. A necessidade de escolta 

e o seu custo não podem ser usadas como desculpa para não garantir atividade laborativa aos 

internos (MARCÃO, 2011). É mais barato para o Estado garantir trabalho ao preso do que 

economizar com escoltas. Para que esse direito se torne realidade é necessário que os gestores 

sejam, por lei, obrigados a garantir trabalho digno e rentável nos estabelecimentos penais. 

Medida essa que configura uma omissão normativa inconstitucional, agravante da crise 

carcerária, considerando a importância do labor na recuperação dos delinquentes. 

Em média, mais de 80% da população prisional é ociosa. Trata-se de mão de obra 

barata que necessita da laborterapia para buscar os fins almejados pela execução penal. No 

entanto, a maioria dos estabelecimentos prisionais não dispõe de área destinada a esse fim, 

contrariando o Art. 83 de nossa Lei de Execução Penal (INFOPEN, 2017). 

Essa é uma das violações mais nefastas aos direitos do preso. Além de 

retroalimentar a crise normativa, num efeito cascata, já que o trabalho promove diversos 

aspectos da função da pena, inclusive, na ocupação do tempo ocioso, é indissociável da 

ressocialização do preso, promovendo, ante sua inefetividade, um crescimento da reincidência 

criminal. 
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2.2.2. Deveres e disciplina dos presos 

 

A execução penal é uma relação jurídica estabelecida entre Estado (detentor do 

direito de punir e executar a pena) e o preso, marcada pela existência de direitos e obrigações 

para ambas as partes. 

O condenado definitivo à pena privativa de liberdade ou restritivas de direitos e o 

preso provisório devem obediência à disciplina carcerária, sendo informados, no momento que 

ingressam no sistema penitenciário, das regras de disciplina vigentes. 

Se, por acaso, ocorrer o descumprimento de norma disciplinar, o condenado poderá 

sofrer sanção disciplinar, devendo essa transgressão (falta) estar previamente descrita em lei ou 

regulamento, não podendo tal penalidade, colocar em perigo a integridade física e moral do 

condenado. O art. 39 da LEP elenca esses deveres em 10 incisos. 

Destaca-se os incisos II (obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com 

quem deva relacionar-se) e V (execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas). O seu 

descumprimento acarreta punição por falta grave (art. 50, VI, da LEP). 

O respeito à integridade física e moral dos presos tem previsão constitucional (art. 

5º, III, da CF). No plano infraconstitucional, o art. 38 do CP assevera que o preso conserva 

todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o 

respeito à sua integridade física e moral. No mesmo sentido, o art. 40 da LEP ratifica que essas 

imposições devem ser observadas por todas as autoridades e atingem presos definitivos e 

provisórios. 

Dito isso, é correto afirmar que o privado da liberdade ainda figura como sujeito de 

direitos, tendo a LEP, em seu art. 41, apresentado um rol exemplificativo desses direitos, pois 

há inúmeros direitos espalhados em outros diplomas (Convenção Americana de Direitos 

Humanos, Regras mínimas da ONU para tratamento de reclusos – Regras de Mandela).  

Destaca-se que alguns direitos podem ser suspensos ou restringidos mediante ato 

motivado pelo Diretor do estabelecimento. São 3 direitos que podem sofrer isso, quais sejam, 

incisos V (proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a 

recreação), X (visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados) 

e XV (contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros 

meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes). 
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A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações 

das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Estão sujeitos a esse regime 

disciplinar tanto os condenados à pena privativa de liberdade ou restritivas de direito como o 

preso provisório. O não acatamento dessas regras de conduta gerará a imposição de faltas 

disciplinares. 

Note que o art. 44, § único, da LEP não faz menção aos submetido à medida de 

segurança. Nesse caso, os agentes não possuem discernimento para se submeter a uma pena, 

não deve, pelo mesmo motivo, sujeitar-se as normas disciplinares, porém será exigido o 

atendimento mínimo à preservação da ordem. 

Para que possa existir uma convivência harmoniosa no ambiente carcerário foram 

previstas regras disciplinares com o objetivo de manter a ordem no interior do estabelecimento 

penal. Para tanto, o condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será 

cientificado das normas disciplinares. 

A atividade disciplinar, por apresentar caráter administrativo, em regra, será 

exercida pelo Diretor do estabelecimento penal. A atividade disciplinar nas penas privativas de 

liberdade, por apresentar caráter administrativo, em regra, será exercida pelo Diretor do 

estabelecimento penal, em conformidade com as disposições regulamentares, sendo 

inadmissível qualquer espécie de delegação. 

Nas penas restritivas de direito, o poder disciplinar será exercido pela autoridade 

administrativa a que estiver sujeito o condenado. Com isso, vale destacar que não há 

necessidade de informar o Juízo da Execução acerca da imposição de sanções disciplinares, 

salvo na prática de faltas consideradas graves. 

Nas faltas graves, a autoridade administrativa deve informar o Juízo da execução 

para os fins de regressão de regime (art. 118, I, da LEP), revogação de saídas temporárias (art. 

125 da LEP), perda dos dias remidos (art. 127 da LEP) e conversão da pena restritivas de 

direitos em privativa de liberdade (art. 181, §§1, “d” e 2º, da LEP). 

As condutas contrárias às normas disciplinares recebem o nome de faltas 

disciplinares. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada (Vejam que 

não é o mesmo raciocínio da tentativa do CP - art. 14). 

As faltas médias e leves, assim como suas sanções correspondentes, são descritas 

em estatutos penitenciários (legislação estadual). Já as faltas graves estão descritas em rol 

taxativo na LEP, não admitindo interpretação extensiva.  



 

 

 

 

103 

O art. 50 da LEP elenca um rol taxativo de faltas graves praticadas durante o 

cumprimento da pena privativa de liberdade. Além das hipóteses do art. 50 da LEP, é também 

previsto como falta grave a prática de fato definido como crime doloso (art. 52, caput, da 

LEP20). Ainda sobre esse assunto, vale a pena destacar o teor da súmula 526 do STJ. 

Para a apuração da falta grave é imprescindível a instauração de procedimento 

administrativo disciplinar, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

sendo ainda assegurado ao preso a assistência de um advogado (constituído ou dativo) ou um 

integrante da Defensoria Pública para a realização de sua defesa técnica. Esse é o teor da súmula 

533 do STJ. 

Outra questão que tem suscitado controvérsia acerca do art. 50, VII, da LEP diz 

respeito ao objeto material da infração disciplinar. De acordo com o STJ, basta a posse de 

elementos essenciais para o funcionamento do aparelho para a caracterização da falta grave. 

A LEP, em seu art. 51, também previu falta grave para o condenado no cumprimento 

da pena restritiva de direitos nas seguintes hipóteses: I – descumprir, injustificadamente, a 

restrição imposta; II – retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta; III – 

não observar os deveres previstos nos incisos II (obediência ao servidor e respeito a qualquer 

pessoa com quem deva relacionar-se) e V (execução do trabalho, das tarefas e das ordens 

recebidas), do artigo 39, da LEP. 

As faltas médias e leves estão descritas na legislação estadual do respectivo ente 

federativo. As sanções disciplinares estão num rol taxativo do art. 53 da LEP: I - advertência 

verbal; II - repreensão; III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único); IV 

- isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam 

alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei (o condenado será alojado em 

cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório); V - inclusão no regime 

disciplinar diferenciado.  

A advertência e a repreensão são admoestações feitas ao preso. Todavia, a segunda 

difere da primeira por ser sempre escrita e não verbal. Ressalta-se que as faltas tentadas terão a 

mesma sanção das faltas consumadas (art. 49, § único, da LEP). 

As sanções dos incisos I a IV serão aplicadas por ato motivado do diretor do 

estabelecimento. A sanção do inciso V (regime disciplinar diferenciado) será por decisão 

judicial. 
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A autorização para a inclusão de preso em regime disciplinar dependerá de 

requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade 

administrativa. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida 

de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de quinze dias. 

A aplicação de sanção disciplinar deve nortear-se por critérios de individualização 

em que se considerem a natureza, os motivos determinantes, as circunstâncias e as 

consequências do fato praticado, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão (LEP, art. 

57). 

Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 da 

LEP: a) suspensão ou restrição de direitos; b) isolamento na própria cela, ou em local adequado, 

nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no art. 88 da LEP; 

c) inclusão no regime disciplinar diferenciado. 

O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, 

ressalvada a hipóteses do regime disciplinar diferenciado. O isolamento será sempre 

comunicado ao Juiz da Execução. 

O regime disciplinar diferenciado (RDD) só pode ser determinado pelo juiz e terá 

duração máxima de 360 dias. Em caso de cometimento de nova de falta grave essa sanção 

(RDD) pode ser repetida até o limite de 1/6 da pena aplicada (Falarei adiante sobre o RDD) 

As faltas leves e médias são punidas com advertência ou repreensão. Já as faltas 

graves autorizam a imposição de suspensão ou restrição de direitos, isolamento em cela ou local 

adequado ou inclusão no RDD (regime disciplinar fechado). 

O regime disciplinar diferenciado (RDD) é uma sanção disciplinar aplicável aos 

presos condenados ou provisórios. O RDD tem cabimento em 3 situações: com a prática de fato 

previsto como crime doloso, que constitui falta grave, desde que ocasione subversão da ordem 

ou disciplina internas, sem prejuízo da sanção penal correspondente (art. 52, caput, da LEP); 

quando o preso apresentar alto risco para a ordem ou a segurança do estabelecimento penal ou 

da sociedade (art. 52, §1º, da LEP). quando existirem fundadas suspeitas de envolvimento ou 

participação do preso provisório ou condenado, a qualquer título, em organizações criminosas, 

quadrilha ou bando (art. 52, §2º, da LEP). 

O RDD somente pode ser aplicado pelo juiz da execução penal, em decisão 

fundamentada, no prazo de 15 dias, após prévia manifestação do MP e da defesa. De acordo 

com a LEP, o RDD deve ser pleiteado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade 
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administrativa (Ex: Secretário Estadual de Administração Penitenciária). Não cabe o 

magistrado aplicar o RDD de ofício. 

As principais características do RDD são as seguintes: a) Duração máxima de 360 

dias, sem prejuízo de repetição dessa sanção até o limite de um sexto da pena aplicada em caso 

de cometimento de nova falta grave. No caso de preso provisório, ainda sem pena fixada, será 

levada em conta a pena mínima cominada para o delito); b) Recolhimento em cela individual; 

c) Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas; d) Direito do 

preso de sair da cela por 2 horas para banho de sol. 

É possível a inclusão preventiva do preso no regime disciplinar diferenciado 

(RDD), no interesse da disciplina e da averiguação do fato, por decisão do juiz competente, sem 

a necessidade de ouvir o MP para deferir essa medida cautelar baseada no fumus boni iuris e 

periculum in mora, conforme autoriza o art. 60 da LEP. Tanto o isolamento como o tempo de 

inclusão preventiva no RDD serão computados no período de cumprimento da sanção 

disciplinar. Decorrido o prazo de 10 dias, se não for decretada a inclusão definitiva no RDD, o 

preso retorna ao cumprimento normal da pena no cárcere. Não se confundem a inclusão 

preventiva no RDD com o isolamento preventivo, que pode ser determinado pelo diretor do 

estabelecimento, pelo prazo de 10 dias. 

Prática recorrente dos últimos anos, notadamente quando se trata de presos que são 

líderes de organizações criminosas, a transferência para penitenciárias federias, tratada pela Lei 

nº 11.671/08 e regulamentada pelo decreto nº 6.877/2009. É uma medida marcada pela 

transitoriedade e excepcionalidade, aplicada a presos definitivos e provisórios, pelo prazo de 

360 dias, renovável quando houver solicitação motivada do juízo de origem. Esse pedido de 

transferência para a penitenciária federal pode ser formulado pela autoridade administrativa, 

Ministério Público, Defensoria Pública e o próprio preso, sendo baseado no interesse da 

sociedade ou da segurança pública, bem como questões de ordem pessoal, visando à segurança 

do detento.  

A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e 

fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo 

juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória. A execução penal da pena 

privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal 

competente. Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, mediante carta 

precatória, pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo a 
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competência para o processo e para os respectivos incidentes. Caso haja divergência entre o 

juízo de origem e o juízo federal acerca do ingresso ou manutenção do preso em penitenciária 

federal, deve ser suscitado conflito de competência no STJ. Se rejeitada a renovação, enquanto 

não decidido o conflito de competência pelo, o preso permanecerá no estabelecimento penal 

federal. 

Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento administrativo 

disciplinar (PAD) pelo diretor do estabelecimento para a sua apuração, com observância do 

contraditório e da ampla defesa, devendo a defesa técnica ser realizada por advogado ou 

defensor público (Súmula 533 do STJ). A decisão será motivada. 

Assim como o mau comportamento do preso durante a execução penal autoriza a 

imposição de sanção disciplinar. De outro lado, o bom comportamento também mereceu 

atenção da LEP, com a previsão de benefícios chamados de recompensas como forma de 

incentivar tal comportamento durante o cumprimento da pena. 

Então, as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor 

do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. 

Essas benesses chamadas de recompensas são divididas em 2 modalidades: 

“elogio” e “regalias”. A legislação local (estatutos penitenciários) e os regulamentos 

estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. É evidente que a concessão dessas 

regalias não pode frustrar os objetivos da Lei de Execução Penal, tampouco conceder 

privilégios inaceitáveis. 

Impõe-se também a observância do princípio da legalidade quando da concessão de 

recompensas. Exemplo de recompensa: visita íntima. 

Por tudo quanto exposto sobre o regime disciplinar dos presos, conclui-se que a 

segurança é a espinha dorsal do sistema penitenciário. A primeira maneira de se efetivar as 

disposições da sentença condenatória, no caso de pena privativa de liberdade, é 

disponibilizando uma estrutura física em boas condições e pessoal bem equipado e treinado. 

A realidade, no entanto, mostra-se um tanto quanto distante dessa pretensão 

normativa. Nossas penitenciárias apresentam-se totalmente vulneráveis no aspecto da 

segurança, sendo certo que, em seu interior, as leis estatais são substituídas pelos estatutos das 

facções. O princípio da moralidade é maculado com apreensões e denúncias de corrupção dos 

servidores penitenciários. Portanto, sem a devida segurança, fugimos de um dos objetivos da 

LEP que seria efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal (MARCÃO, 2011). 
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Nesse sentido as Regras Europeias para Tratamento do Preso que no tocante à 

segurança prisional salienta, na regra 51.1, que as medidas de segurança individual aplicadas 

aos presos devem corresponder ao mínimo requerido para sua segurança. A segurança 

proporcionada pelas barreiras físicas e outros meios científicos e tecnológicos deve ser 

completada pela segurança dinâmica no relacionamento pessoal assegurado pelos membros da 

administração, os quais devem estar sempre alertas em relação ao processo de cultivar a 

responsabilidade dos presos. 

A segurança compreende dentre vários fatores a própria integridade física do 

sentenciado, o que torna contrastante diante da violência das prisões no Brasil. Nesse sentido 

as Regras Europeias para Tratamento do Preso, que salientam, no tocante à segurança, na regra 

52.2, que alguns procedimentos devem ser implementados para garantir a segurança dos presos, 

do pessoal penitenciário e de todos os que visitam a prisão, assim como para reduzir, ao mínimo, 

os riscos de violências e outros incidentes que poderiam ameaçar a segurança do 

estabelecimento. 

A ordem e a disciplina são importantes em qualquer instituição ou organização 

social. Dentro do cárcere, onde o indivíduo é obrigado a permanecer com determinado grupo e 

em condições atípicas ao costume social, sem tal imposição torna-se impossível a realização de 

qualquer espécie de tratamento prisional. 

A manutenção da disciplina por meio da técnica, somente com a utilização da força 

necessária ao restabelecimento da ordem, e com respeito ao ser humano, através de um sistema 

padronizado, evita a violência dentro do sistema, seja pelos presos ou pelos agentes 

penitenciários, pois se o servidor age nos estritos limites da lei, o comportamento do interno se 

modifica, visto que ele passa a confiar no Estado. 

 

2.2.3. Estrutura e organização do Sistema Penitenciário 

 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), com sede na 

capital da República, é órgão subordinado ao Ministério da Justiça, composto por 13 (treze) 

membros titulares e 5 (cinco) suplentes, designados pelo Ministro da Justiça para mandato de 

2 (dois) anos. A cada ano é renovado 1/3 de seus componentes. 

Em razão da interdisciplinaridade dos assuntos que tramitam nesse Conselho, seus 

integrantes serão escolhidos dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, 
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Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, além de representantes da comunidade e 

dos Ministérios da área social. 

De acordo com o art. 64 da LEP, incumbe ao CNPCP, em âmbito federal ou 

estadual: I – propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração 

da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança; II – contribuir na 

elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da 

política criminal e penitenciária; III – promover a avaliação periódica do sistema criminal para 

a sua adequação às necessidades do País; IV – estimular e promover a pesquisa criminológica; 

V – elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor; VI 

– estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de 

albergados; VII – estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal; VIII – 

inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios 

do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da 

execução penal nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela 

incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento; IX – representar ao Juiz da execução 

ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, 

em caso de violação das normas referentes à execução penal; X – representar à autoridade 

competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. 

Segundo consta do item 187 da Exposição de Motivos da LEP, a implantação do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem proporcionado “valioso 

contingente de informações de análises, de deliberações e de estímulo intelectual e material às 

atividades de prevenção da criminalidade.” 

O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. 

São funções consultiva e fiscalizatória. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo 

Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais 

da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por 

representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento.  

O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 (quatro) 

anos, com as seguintes atribuições: I - emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, 

excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Atualmente 

não há mais necessidade de confecção de parecer do Conselho Penitenciário para a concessão 

de livramento condicional em razão da vigência da lei 10792/03 II - inspecionar os 



 

 

 

 

109 

estabelecimentos e serviços penais; III - apresentar, no 1º (primeiro) trimestre de cada ano, ao 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no 

exercício anterior; IV - supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. O rol 

de atribuições do art. 70 da LEP não é taxativo, haja vista que há outras atividades a ser 

desempenhadas por esse Conselho.  

No que concerne aos Departamentos Penitenciários, cabe destacar que existe o 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), assim como existem os Departamentos 

Penitenciário criados por leis locais. O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 

vinculado ao Ministério da Justiça, é um órgão executivo de Política Penitenciária Nacional e 

de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Pública Criminal e 

Penitenciária. O DEPEN é o gestor e fiscalizador das penitenciárias federais. 

As atribuições do DEPEN são as seguintes: I - acompanhar a fiel aplicação das 

normas de execução penal em todo o Território Nacional; II - inspecionar e fiscalizar 

periodicamente os estabelecimentos e serviços penais; III - assistir tecnicamente as Unidades 

Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta Lei; IV - colaborar 

com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e 

serviços penais; V - colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de 

formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. 

VI – Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das 

vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de 

liberdade aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a 

regime disciplinar. Esse cadastro nacional das vagas tem relevância para o governo ter uma 

ideia das vagas ocupadas no sistema penitenciário. 

Incumbem também ao DEPEN a coordenação e supervisão dos estabelecimentos 

penais e de internamento federais. Os Estados podem, por lei própria, criar Departamento 

Penitenciário ou órgão similar (Secretaria de Administração Penitenciária), com as atribuições 

que estabelecer. Esse órgão deverá supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais 

estaduais. 

Segundo as Regras mínimas da ONU, o diretor do estabelecimento penal deverá ser 

qualificado pela função, por seu caráter, capacidade administrativa, formação adequada e 

experiência na matéria (regra nº 50.1). Em conformidade com esses parâmetros, a LEP fixou as 

seguintes condições para o ocupante do cargo de diretor de estabelecimento: I - ser portador de 
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diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou 

Serviços Sociais; II - possuir experiência administrativa na área; III - ter idoneidade moral e 

reconhecida aptidão para o desempenho da função. 

O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo 

integral à sua função. O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes 

categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições 

relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais 

funções. 

A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de 

vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. O 

ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão social funcional 

dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos 

servidores em exercício. 

No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho do pessoal do 

sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Com isso, evita-se o 

risco de relacionamentos afetivos e sexuais entre agentes penitenciários e presas. 

Existem ainda na estrutura do sistema penitenciário, ou pelo menos como previsão 

normativa, a figura do patronato, público ou particular, que se destina a prestar assistência aos 

albergados (condenado em regime aberto) e aos egressos (o liberado definitivo, pelo prazo de 

1 ano a contar da saída do estabelecimento e o liberado condicional, durante o período de 

prova). Além dessa função de assistência aos albergados e aos egressos, o patronato também 

tem atribuições sociais e fiscalizadoras: a) orientar os condenados à pena restritiva de direitos; 

b) fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de 

fim de semana; c) colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do 

livramento condicional. 

O patronato é um importante instrumento de participação da sociedade na execução 

das penas. O Conselho Penitenciário supervisiona os patronatos (art. 70, IV, da LEP). 

Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 

1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela 

Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado pelo Defensor 

Público Geral e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho 
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Nacional de Assistentes Sociais. Na falta de representação prevista no art. 80 da LEP, ficará a 

critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. 

 Lembre-se que compete ao Juiz da Execução Penal compor e instalar o Conselho 

da Comunidade (art. 66, IX, da LEP). São atribuições do Conselho da Comunidade: I - visitar, 

pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca; II - entrevistar 

presos; III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário; IV 

- diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou 

internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. 

Nesse contexto de segregação, todo esse organograma estrutural do sistema 

penitenciário tem como escopo final mitigar os efeitos deletérios da pena sobre o indivíduo, 

consectário imanente à condição do cárcere. Dessa maneira, a previsão dessa estrutura visa a 

execução da pena de uma maneira humanizada, tão quanto devida. todo indivíduo, desde que 

excluído do contato com outros indivíduos ou do meio social, tende a uma evolução diversa da 

experimentada pelos outros homens ou por esse meio social. 

Ocorre, nessa hipótese, o que se tem denominado de evolução desproporcional entre 

o indivíduo e a comunidade, o que pode conduzir ou agravar o desajustamento social. O mais 

grave inconveniente a que, tradicionalmente, tem levado a pena privativa de liberdade é a 

marginalização do preso.   

Questão importante se refere às disposições sobre os estabelecimentos penais 

destinam-se ao condenado (fechado, semiaberto e aberto), ao paciente judiciário (aquele 

submetido à medida de segurança), ao preso provisório e ao egresso. 

Os estabelecimentos, em linhas gerais, são os seguintes: Penitenciária: é o local 

previsto para o cumprimento da pena em regime fechado Colônia Agrícola, Industrial ou 

Similar é o local previsto para cumprimento da pena em regime semiaberto Casa de Albergado 

é o local previsto ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e para o 

cumprimento da pena de limitação de fim de semana (pena restritiva de direito) Centro de 

Observação é o local onde se realiza os exames gerais e o criminológico. Hospital de Custódia 

e Tratamento é o local previsto para os inimputáveis e os imputáveis descritos no artigo 26, 

caput e parágrafo único do CP. Cadeia Pública é o local previsto para os presos provisórios 

(MARCÃO, 2011). 

Não custa lembrar que o art. 5º, XLVIII, da CF estabelece que a pena será cumprida 

em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade o sexo do apenado. 
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Em razão disso, a mulher (visando protegê-la de abusos sexuais) e o idoso (em virtude de sua 

notória fragilidade física) serão recolhidos, separadamente, em estabelecimento próprio e 

adequado à sua condição pessoal. 

Reparem ainda que no mesmo espaço pode existir distintos estabelecimentos (art. 

82, §2º, da LEP). Todavia, é necessário que haja o indispensável isolamento desse local para 

que abrigue apenados com as mesmas características. O que eu quero dizer é que, devidos aos 

inúmeros problemas financeiros, o Estado pode num único lugar criar vários estabelecimentos, 

ou seja, prédios específicos para mulheres, idosos, presos provisórios, condenados com alta 

periculosidade. 

O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas 

dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação 

e prática esportiva. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Serão 

instaladas salas de aulas destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizante (instrumento 

importante para a ressocialização do preso, bem como para a remição da pena) e, ainda, haverá 

uma instalação para a prestação de assistência jurídica pela Defensoria Pública. 

Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde 

as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) 

meses de idade (art.83, §2º, da LEP). Cumpre ainda alertá-los que esse direito previsto na LEP 

decorre de um direito constitucional consagrado no art. 5º, L, do Texto Maior, qual seja, às 

presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante 

o período de amamentação. 

Nesses estabelecimentos penais destinados ao atendimento de presidiárias, os 

agentes incumbidos da segurança de suas dependências internas serão, exclusivamente, do sexo 

feminino. 

Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, 

instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, tais como: 

serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, 

telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e 

externos; serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Na execução desses serviços 

pode compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. A 

execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do Poder Público (CPI, 2009). 
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São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema 

penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, tais como: 

classificação de condenados; aplicação de sanções disciplinares; controle de rebeliões; 

transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos 

estabelecimentos penais. 

O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em 

julgado. Essa exigência, além de estar prevista nas Regras mínimas da ONU para tratamento 

de reclusos (regra de nº 8, “b”3) e na Convenção Americana de Direitos Humanos (art.5º, item 

44), estar prevista expressamente na LEP (art. 84, caput). Também haverá separação entre preso 

primário e o reincidente, evitando, assim, a influência do criminoso contumaz com aquele 

iniciante no mundo do crime. 

Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: I - 

acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; II - acusados pela prática de crimes 

cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; III - acusados pela prática de outros crimes 

ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e II. 

O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça 

Criminal ficará em dependência separada. Os presos condenados ficarão separados de acordo 

com os seguintes critérios: I - condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; II 

- reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à 

pessoa; III - primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave 

ameaça à pessoa; IV - demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em 

situação diversa das previstas nos incisos I, II e III. 

O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela 

convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. 

O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça 

Criminal ficará em dependência separada. Motivo: Essa medida é indispensável para garantir a 

segurança desse preso, evitando assim eventuais represálias de outros detentos. O 

estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade (Art. 85, 

caput, da LEP - regra longe de ser obedecida no Brasil). O Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, 

atendendo a sua natureza e peculiaridades (CPI, 2009). 
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Em regra, a execução da pena se dá em lugar próximo à família e ao meio social do 

apenado, conforme determina o art. 103 da LEP. Todavia, esse direito do apenado não é 

inflexível. Vale dizer, com a devida fundamentação, as penas privativas de liberdade aplicadas 

pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em 

estabelecimento local ou da União. 

Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou 

egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. 

Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o 

estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção 

ao regime e aos requisitos estabelecidos. 

A LEP estabeleceu em art. 85, §1º que a União Federal poderá construir 

estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a 

medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. A inclusão de 

preso em estabelecimento penal de segurança máxima, de responsabilidade da União, restou 

prevista pela lei nº 11.671/08. Essa inclusão de preso no sistema penitenciário federal se 

desenvolve em duas etapas. A primeira parte ocorre com a admissibilidade pelo juiz da origem 

da necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança 

máxima. (arts. 3º e 4º da Lei 11.671/08). A segunda parte se dá com a admissão do preso 

mediante decisão fundamentada do juízo federal. Instruído os autos do processo de 

transferência, serão ouvidos, no prazo de 5 (cinco) dias cada, quando não requerentes, a 

autoridade administrativa, o Ministério Público e a defesa, bem com o Departamento 

Penitenciário Nacional – DEPEN, a quem é facultado indicar o estabelecimento penal federal 

mais adequado. A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal federal de segurança 

máxima indicará o período de permanência. Havendo extrema necessidade, o juiz federal 

poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, decidir pela 

manutenção ou revogação da medida adotada. 

O prazo máximo previsto é de 360 dias, renovável, excepcionalmente, quando 

solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência. 

A atividade jurisdicional da execução penal nos estabelecimentos penais federais 

será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado 

o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso. Caberá à 
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Defensoria Pública da União a assistência jurídica ao preso que estiver nos estabelecimentos 

penais federais de segurança máxima. 

Apenas a fiscalização da prisão provisória será deprecada, mediante carta 

precatória, pelo juízo de origem ao juízo federal competente, mantendo aquele juízo a 

competência para o processo e para os respectivos incidentes. 

Em relação à fiscalização, o problema mais aviltante é a realidade dos agentes 

penitenciários. No tocante, para além da ausência de espelhamento entre previsões normativas 

e o caso concreto, tem-se, no particular, uma confusão pela falta de padronização dessas 

carreiras, cambiante a depender da unidade federativa em que atue o servidor. Regras da ONU 

salientam que, para a realização daqueles fins, esses servidores devem desempenhar funções 

em tempo integral. Na qualidade de servidores penitenciários profissionais, devem ter direito 

aos benefícios do estatuto de servidores do Estado e ser-lhes garantida, por conseguinte, 

segurança no emprego, ainda que dependente de boa conduta, eficácia no trabalho e aptidão 

física. A remuneração deve ser suficiente para permitir recrutar e manter no serviço homens e 

mulheres. As vantagens da carreira e as condições de emprego devem ser determinadas tendo-

se em conta a natureza penosa do trabalho. 

A realidade brasileira viola em muito os regramentos mencionados. A remuneração 

de um agente penitenciário varia bastante no Brasil. Grande parte dos estados tem elevado 

número de profissionais contratados temporariamente e sem nenhum curso de formação 

profissional. 

Agentes Penitenciários não são agentes essencialmente voltados para a finalidade 

de ressocialização, embora devam observar tal objetivo. Essa função deve ser realizada por toda 

a equipe técnica da unidade prisional (assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras). Os agentes 

devem possuir o status policial para desempenhar as funções de segurança, escolta armada, 

investigação e captura, no âmbito de suas atividades, considerando, além do mais, a importância 

para a sociedade, atualmente, que deve ter um porte de arma, com o respectivo treinamento. 

Mas apenas os agentes penitenciários federais possuem treinamento adequado, à altura de sua 

função, proporcionado pelo Departamento Penitenciário Federal DEPEN. Os demais estão 

totalmente desamparados pelo Sistema.  

Existe, inclusive, movimentos políticos no sentido de criar uma polícia 

penitenciária, com o propósito de melhor ordenar um estatuto e fornecer uma relação jurídica 
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mais adequada, tanto para o servidor em face da administração, quanto para a relação entre 

carcereiro e o preso. 

Ante todo o exposto, seja pela não observância dos direitos dos presos, ou pela 

carência de efetividade do regime disciplinar de seus deveres, ou ainda na falta de 

implementação da estrutura penitenciária estabelecidas tanto pela Constituição quanto na 

legislação infraconstitucional, tem-se que essa crise de efetividade normativa retroalimenta o 

estado de coisas reconhecido como inconstitucional. Trata-se do que Bonavides definiu através 

do neologismo “inconstitucionabilidade” (BONAVIDES, 2008). 

Em razão de uma política pública executada de maneira tumultuada, cria-se uma 

crença de que basta a inserção de um direito no texto constitucional para sua manifestação no 

mundo dos fatos, desconsiderando, nesse processo, o papel necessário dos mecanismos 

governamentais para a efetiva e real inovação do estado de coisas. 

Chega-se a essa crise toda vez que o ordenamento constitucional se desconecta do 

senso de proporção entre os fins almejados, cujo exagero normativo torna sua concretização 

extremamente penosa diante das contingências inerentes ao Estado, se não impossível, e os 

elementos de eficácia e juridicidade das regras constitucionais. Um desequilíbrio entre o 

programa pretendido pela norma e a sua possível concretude. 

Esse problema atinge em certa medida o sistema penitenciário brasileiro, 

acentuando a grave problemática carcerária. Se por um lado temos um programa normativo 

harmonizado com os fins colimados pela dignidade da pessoa humana, do outro lado tem-se a 

impossibilidade econômica e financeira de concretizar esse planejamento, à medida que o 

crescimento da população carcerária, somado aos números já existentes, demandam uma 

construção de unidades prisionais muito acima do que é possível construir-se, atualmente. 

Trata-se de uma crise cujas consequências afeta o próprio discernimento entre o que 

deve ser e o que pode ser, no que se refere ao estabelecimento de uma ordem jurídica não 

somente devida, mas igualmente possível. Nesse cenário, exige-se demais da Constituição, de 

suas possibilidades, bem como da legislação ordinária, e esses diplomas, submersos numa 

formalização cujo conteúdo é meramente programático, se aparta do domínio da realidade e das 

esferas do bom senso para ingressar numa irresoluta contradição consigo mesma. 

Essa crise de efetividade das normas referentes à execução da pena é agravada pelo 

verdadeiro “estado paralelo” que são as facções criminosas, cujos propósitos delinquentes são 
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catalisados pela ambiência desregrada do cárcere, ambiente esse que será analisado no próximo 

substrato deste capítulo.  

 

2.3. O Sistema Penitenciário em números, uma perspectiva Política da Crise Carcerária 

 

Nesse tópico analisaremos alguns dados referentes ao sistema penitenciário 

extraído, principalmente de fontes oficiais, como DEPEN, Secretarias de Administrações 

Penitenciárias e congêneres, exemplificativamente. Por meio dessa análise pretende-se 

conhecer os problemas referentes à execução da política carcerária no Brasil. 

Como já dito alhures, as condições das prisões brasileiras, regra geral, é 

desconectada com o plano normativo. A legislação referente à execução penal é 

sistematicamente ignorada e isso gera uma situação caótica dentro dos estabelecimentos, pois 

a não observação do referido regime jurídico impulsiona uma ambiência no cárcere 

desumanizadas, insalubres, degradantes e progressivamente descontroladas. 

 Para além de qualquer concepção filosófica, criminológica, ou política que se tenha 

sobre a pena, sua necessidade, eficácia, justiça, uma coisa é certa, ela é a escolha política feita 

pelo Constituinte de 1988, e, em assim sendo, inescapável e imperativa. Dessa forma, em que 

pese a seriedade das teses sobre encarceramento em massa, sendo a prisão uma sanção cogente 

para uma boa parte dos delitos, a construção e renovação de unidades prisionais é 

imprescindível. 

Não é objetivo desse trabalho analisar o mérito da seletividade penal do 

ordenamento jurídico pátrio, foge a seu escopo. Não obstante, reconhece-se os impactos das 

decisões políticas criminais no seu produto, qual seja, a prisão. 

Todavia, quando alguns setores políticos se agarram as ideias de que a solução 

criminal não está na pena, e, a partir disso, ignoram a necessidade de construção de presídios, 

geram o maior e primeiro problema, a superlotação dos presídios. Isso porque, ainda com todas 

as suas deficiências, a justiça criminal não possui discricionariedade ou mesmo poder para 

realizar juízo de conveniência sobre a prisão dos que são condenados por ela. 

Ainda nesse contexto, é cediço que a aplicação de recursos públicos na construção 

e reforma de presídios não goza de bons reflexos políticos para o gestor público, porquanto a 

ideia que permeia o senso comum é a de priorizar outros setores sociais, como educação, saúde, 
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saneamento, dentre outros. Há, nessa ideia, uma certa quantidade de vingança, retribuição do 

sofrimento carcerário, em virtude do delito cometido. 

Contudo, por mais vil que seja a conduta e seu agente, não há no ordenamento 

jurídico nenhuma cláusula de exceção, ou hipótese permissiva de suspensão ou cancelamento 

da dignidade humana, por isso, mesmo em condições de alta comoção, repúdio e lesão social, 

o criminoso ainda mantém consigo esse atributo, que lhe é imanente por sua própria natureza. 

Some-se a esse ideário da pena humanamente degradante como retribuição justa 

pelo cometimento de um delito, fartamente difundido no senso comum, a condição social 

brasileira. O Brasil tem diversos setores sociais com precariedades colossais, educação, saúde, 

segurança pública, infraestrutura, previdência, serviços públicos em geral. Essa deficiência, em 

alguns casos equivalentes ao estado de coisas das cadeias, esvazia qualquer possibilidade em 

destinar os recursos necessários à construção de presídios suficientes. 

Em ciência política costuma-se utilizar a expressão de ponto cego legislativo. São 

aqueles sujeitos cuja situação particular escapa à atenção das forças políticas, não possuem voz 

para ser ouvida.  

Se o sistema penitenciário enfrenta atualmente diversos problemas graves, este é o 

que pode ser considerado o maior de todos eles: a superlotação. O Brasil conta hoje com mais 

de 720 (setecentas e vinte) mil pessoas presas nos 4 (quatro) tipos de regimes de cumprimento 

de penas privativas de liberdade existentes em nosso ordenamento jurídico, quais sejam: 

fechado, semiaberto, aberto e domiciliar. Com isso, ficamos com a terceira posição na escala 

mundial de maior população carcerária. Só de dezembro do ano de 2014 a dezembro de 2016, 

mais de 104 (cento e quatro) mil pessoas foram parar em celas de estabelecimentos penais do 

sistema penitenciário brasileiro, entre presos provisórios e condenados pela justiça. 

E os números continuam a crescer diariamente, não param! Além disso, a 

reincidência está bastante presente entre aqueles que compõem a maior parte da população 

carcerária. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 

2017), 89% dos presos estão cumprindo pena privativa de liberdade em estabelecimentos penais 

superlotados. É comum, no exercício do cargo de agente penitenciário, vermos alguns presos 

saindo de alvará na noite do plantão e na manhã do dia seguinte, muitas vezes até antes do 

término do mesmo plantão, chegarem cerca de 10 (dez) a 15 (quinze) presos provisórios no 

estabelecimento penal, trazidos pela polícia civil ou pela polícia federal. É assim que o sistema 

penitenciário funciona: saem 5 (cinco), entram, pelo menos, mais 10 (dez). É uma estatística 
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assustadora! Com a superlotação dos estabelecimentos penais surgem outros problemas graves, 

como a falta de espaço em celas para que presos possam ser alojados, falta de água e de 

alimentação, transformando o espaço de convívio entre eles em verdadeiros depósitos humanos, 

onde alguns passam semanas sem dormir direito por falta de espaço para ao menos deitar-se 

dentro da cela. Com todos esses problemas num curto espaço físico, presos se agridem de forma 

mortal em troca de um local para se deitarem na cela, em troca de alimentação e até mesmo 

com o intuito de obter uma suposta diminuição de pessoas dentro daquele espaço de convívio 

insuportável. Em diversos estabelecimentos penais brasileiros presos revezam os horários e 

camas para dormir ou para, pelo menos, terem a oportunidade de se deitar. Em alguns locais, 

muitos presos dormem por cima de outros presos, em redes estendidas nas grades das celas, 

geralmente feitas com lençóis, o que é proibido em alguns estabelecimentos penais. O déficit 

de vagas nos estabelecimentos penais brasileiros, têm aumentado cada vez mais. Segundo o 

relatório da CPI do sistema carcerário, apresentado em junho de 2008, o sistema teve um 

aumento superior a 30%. E o pior de tudo é que de lá para cá esse número não parou de crescer, 

pelo contrário, se multiplicou (CPI, 2009). 

O relator desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Domingos Dutra, 

estimou, na época, que seriam necessárias 180 (cento e oitenta) mil vagas para que não houvesse 

superlotação nos presídios brasileiros nos próximos anos. Hoje, pouco mais de 10 (anos) da 

realização da CPI, o sistema penitenciário brasileiro, que conta com, aproximadamente, 369 

(trezentas e sessenta e nove) mil vagas, abriga mais de 720 (setecentos e vinte) mil presos. Ou 

seja, apesar do surgimento de novas vagas com o passar dos anos, o número de pessoas presas 

veio crescendo desordenadamente e hoje o déficit é de mais de 279 (duzentas e setenta e nove) 

mil vagas (CPI, 2009). 

Essa situação, que também é vivenciada e enfrentada pelo agente penitenciário em 

seu dia a dia de trabalho, faz com que muitos presos enfrentem diversos e graves problemas 

relacionados à saúde. Existem diversos tipos de doenças presentes no sistema penitenciário e 

muitas delas são contagiosas, que se espalham com facilidade, contaminando presos dentro de 

suas celas, espalhando-se por galerias ou pavilhões devido ao contato físico aproximado entre 

eles, em um curtíssimo espaço, causando, com isso, um enorme atraso no atendimento à saúde 

dos presos ou até mesmo na ausência desse tipo de atendimento.  

Apesar de diversos estabelecimentos penais contarem com consultórios e equipe de 

saúde para atendimento dos presos, é comum que o agente penitenciário realize escoltas de 
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presos para hospitais públicos e particulares, para serem atendidos com urgência pelo fato da 

administração penitenciária não dar conta da demanda de atendimento aos doentes nos 

estabelecimentos penais. Aqueles que têm condições financeiras para arcar com os custos 

financeiros do atendimento médico fora do estabelecimento penal, em hospitais ou clínicas 

particulares, são levados, sob escolta, até o local previamente marcado por seus familiares, o 

que sem dúvida representa um risco enorme para a segurança dos agentes penitenciários.  

Já aqueles presos que não têm condição de arcarem com os gastos do atendimento 

médico em hospitais e clínicas particulares, ficam esperando o atendimento em longas listas de 

espera, no próprio estabelecimento ou fora dele em hospitais públicos, os mesmos de 

atendimento à população civil comum (Sistema Único de Saúde - SUS), tendo em todos os 

casos preferência no atendimento em relação às demais pessoas que lá estão, devido ao risco 

que representa a sua simples presença, fato este ignorado por muitos e que causa até mesmo 

certa revolta em algumas pessoas.  

Hodiernamente ocorre a morte de presos dentro de estabelecimentos penais 

brasileiros, causadas por doenças adquiridas ainda quando estavam em liberdade ou durante o 

cumprimento da pena. Muitas doenças acabam se agravando dentro dos estabelecimentos 

penais devido às condições de insalubridade a que estão expostos, como: o clima bastante 

úmido dentro das celas, a falta de ventilação, o mofo que surge nos tetos e paredes por conta 

dessa grande umidade e pouca ventilação, grande concentração de bactérias, fungos e sujeira, 

além de ratos, que podem transmitir outros tipos de doenças, como a famosa leptospirose, por 

exemplo. Inclusive, em um dos meus últimos plantões como agente penitenciário, presenciei a 

morte de um preso, portador do vírus HIV, que teve sua doença agravada pelas condições de 

insalubridade a que era exposto há anos no sistema penitenciário, em um hospital público do 

estado no qual realizava sua escolta. 

O fato de a doença ter sido agravada se confirmou pela curiosidade que tive em 

perguntar aos médicos do hospital que o atendia se as causas da morte poderiam estar ligadas 

também à insalubridade do estabelecimento penal e obviamente me responderam que sim e que 

pelo fato de as pessoas doentes serem submetidas às condições de insalubridade do sistema 

penitenciário, a doença se agrava bastante. Destarte, é importante salientar que o preso apenas 

tem cerceado o seu direito de ir e vir devendo ter garantidos e prestados os demais direitos 

inerentes à condição de pessoa humana, inclusive a saúde, custeada pelo poder público. Afinal, 
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os presos não são culpados da superlotação e das demais mazelas que o sistema penitenciário 

brasileiro vem enfrentando em decorrência de anos de omissão do poder público. 

É cediço que a realidade não se esgota em valores numéricos, notadamente quando 

se trata de problemas de grandes complexidades como é o caso da crise penitenciária, contudo, 

dados estatísticos possuem a graça de revelar objetivamente uma perspectiva sobre os fatos, 

cabendo ao intérprete a sua correta aplicação técnica.  

Dito isso, sem desconsiderar a importância de todas as nuances dos aspectos 

fenomenológicos que envolve o cárcere e seus sujeitos, inclusive já abordados no início do 

capítulo, esse substrato passará a analisar os dados fornecidos no último levantamento do 

DEPEN sobre o sistema penitenciário nacional. Trata-se de pesquisa referente ao período de 31 

de dezembro de 2016 a 30 junho de 2017. 

Segundo o informativo, a população carcerária do Brasil é de 706.619 presos, sendo 

235.241 desses presos sem condenação definitiva. O sistema penitenciário brasileiro possui 

423.242 vagas, no total (INFOPEN, 2017).  

Aqui dois problemas já se apresentam de maneira contundente. O primeiro é a 

quantidade de pessoas presas sem condenação definitiva, revelando uma insuficiência de ordem 

normativa, porquanto seja a jurisdição criminal prestada em tempo desarrazoado gera-se, em 

virtude desse anacronismo, um transtorno na ordem prisional, acautelando situações criminais 

em excesso e sob uma cognição precária. 

O segundo problema remete a uma afirmação comum, de que o principal problema 

da superpopulação carcerária decorre das prisões cautelares. Isso não é totalmente verdadeiro. 

Fazendo um raciocínio com base em uma realidade hipotética onde não existisse segregação 

cautelar, ainda assim haveria um déficit no número de vagas. Obviamente que seria um déficit 

bem menor, por razões lógico-matemáticas, mas ainda assim, remanesceria o problema de vagas 

do sistema carcerário. O déficit atualmente é de 303.112 vagas em todo o sistema penitenciário 

(INFOPEN, 2017). 

Os estados com as maiores populações carcerárias são, em ordem decrescente, o de 

São Paulo, até mesmo por ser o mais populoso, contando com uma população carcerária 

226.463 presos, Minas Gerais com 74.981 presos, Rio de Janeiro com 52. 691 presos e Paraná 

com 40.291 presos.  Por sua vez, os estados com as menores populações carcerárias são 

Roraima, com 2.579 presos, Amapá com 2.806 e o Piauí com 4.368 pessoas encarceradas 

(INFOPEN, 2017). 
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Evidente que não se pode extrair conclusões absolutas, notadamente pelo fator de 

densidade demográfico ser heterogêneo entre os estados, todavia, é possível observar que há 

uma relação entre a população carcerária e a população total dos estados. Caso curioso é o 

Paraná, pois a Bahia é mais populosa, contudo, o primeiro possui população maior. Um fato 

que pode explicar isso é ser o Paraná o estado com maior presença do PCC, depois de São 

Paulo. 

Assim, entre os quatro estados com maior população carcerária, três deles são os 

estados onde as facções mais atuam, a saber, São Paulo e Paraná com o PCC, e o Rio de Janeiro 

com o Comando Vermelho. Nesse sentido, é sensível a questão das facções criminosas como 

elemento não apenas relacionado à violência nos presídios, mas também como fator 

criminógeno, que agrava ainda mais a superlotação carcerária. 

Nessa derradeira pesquisa realizada pelo DEPEN, se observa que houve uma 

diminuição na taxa de crescimento da população carcerária no respectivo período, porquanto 

tenha sido de 0,59%, comparado aos 3,37 do ano referência de 2016, o assustador 12,28% do 

ano referência de 2015, sendo essa a maior taxa de crescimento desde que se iniciou esse 

levantamento, em 2005. Antes disso, a maior taxa de crescimento registrado havia sido em 

2006, qual seja, 11,01% (INFOPEN, 2017). 

A partir dos anos 2000, a taxa anual média, de crescimento da massa carcerária 

brasileira é de 7,14%. Trata-se de uma redução de cerca de 0,16% por ano, se considerado o 

valor encontrado de 7,3% no levantamento referente a junho de 2016 (INFOPEN, 2017). Ocorre 

que essa redução é inexpressiva diante do tamanho da massa carcerária, e a superlotação dos 

estabelecimentos prisionais de uma forma geral. 

Esses números apresentados refletem uma generalidade de pessoas encarceradas, 

com fundamentos diversos, assim sendo, descrevendo sua composição, o número total 

apresentado refere-se aos custodiados no Brasil, de pessoas privadas de liberdade no sistema 

prisional estadual, nas carceragens das delegacias, bem como das custodiadas no Sistema 

Penitenciário Federal.  

Nesse ponto é preciso salientar que esses números são estimativas aproximadas da 

realidade prisional. Ocorre que muitos presos não aprecem nas estatísticas realizadas pelo 

DEPEN por ausência de informações de diversos órgãos objetos dessa pesquisa. Dito isso, 

segundo o informativo, o número de pessoas recolhidas em delegacias, no Brasil, é de 19.735 

presos, sendo 15.922 do sexo masculino e 1.216 do sexo feminino (INFOPEN, 2017). 
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Das 726.354 pessoas presas no Brasil, 685.929 são homens e 37.828 são mulheres, 

706.619 estão em estabelecimentos penitenciários estaduais e federais. Ressalte-se que o 

número de pessoas privadas de liberdade em delegacias de polícia pode ser bem maior do que 

o apresentado, haja vista que 13 estados não possuem informações sobre a quantidade de presos 

nesses órgãos (INFOPEN, 2017). 

Nota-se que o resultado dessa pesquisa não alcança os efeitos da decisão do STF, 

tomada em Habeas Corpus Coletivo, onde tratou da situação da gestante, HC 143.641. A Corte 

identificou existir uma significativa quantidade de mulheres gestantes, bem como na condição 

materna de crianças, submetidas à privação de liberdade, em estabelecimentos prisionais em 

desconformidade à legislação correspondente, ou seja, sem a realização de pré-natal, e demais 

adjacências do parto, além de carência de estrutura para os filhos dessas. 

O STF também se manifestou pela existência, na forma de pensar do Poder 

Judiciário, da denominada “cultura do encarceramento”, onde, através de uma imposição 

exacerbadas de medidas mais gravosas, como por exemplo as prisões cautelares, os juízes 

aplicassem às mulheres hipossuficientes, uma interpretação hiperbólica da legislação penal e 

processual penal, em detrimento de institutos alternativos, menos severo e mais humanitário, 

previsto no ordenamento jurídico. 

A Suprema Corte declarou a incapacidade do Estado em proporcionar às mulheres 

presas um tratamento condigno com sua condição de materna, nem ao menos em sua mínima 

exigência, impondo não somente à gestante e mãe tratamento ilegal, como principalmente aos 

nascituros e filhos dessas, sujeitos com direito a tratamento diferenciado, em decorrência de 

sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento.  

Ainda nesse sentido, avocou a autoridade de alguns documentos internacionais que 

estabelecem o dever de adoção de medidas alternativas à prisão, notadamente nos casos de 

cognição sumária, onde a natureza da decisão é provisória. 

Ademais, não sendo exclusividade da mulher presa, abrangendo esse tratamento os 

seus filhos, em observância à intrascendência da pena, constitucionalmente garantida, ou seja, 

nenhuma pena poderá passar da pessoa do condenado (art. 5º XLV, da CRFB), assim como 

impõe o art. 227 da Constituição, estabelecendo prioridade absoluta à concretização dos direitos 

das crianças e adolescentes. 

Nessa ordem de coisas, o STF decidiu pelo estrito cumprimento do Estatuto da 

Primeira Infância (Lei 13.257/2016), em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, 
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IV e V, do CPP, que prevê a possibilidade do juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 

quando o agente for: inciso IV - gestante; e inciso V - mulher com filho de até 12 (doze) anos 

de idade incompletos; 

Os dados referentes ao aprisionamento das mulheres após essa decisão 

paradigmática do STF não foram colhidos pela pesquisa, que lhe antecede, bem como não fora 

objeto de observação por outros estudos. 

Outro dado relevante do INFOPEN é a Taxa de Aprisionamento que consiste na 

razão entre o número total de pessoas privadas de liberdade e a quantidade populacional do 

país, multiplicada por 100 mil. Essa taxa tem como função analisar o crescimento carcerário de 

uma maneira proporcional à densidade demográfica, mitigando as repercussões dessas e 

permitindo uma comparação mais precisa entre os diferentes estados da federação. Segundo o 

relatório (INFOPEN, 2017, p. 12): 

Entre os anos de 2000 e 2017, a taxa de aprisionamento aumentou mais de 150% em 

todo país. Em junho de 2017, o Brasil registrou 349,78 pessoas presas para cada 100 

mil habitantes, conforme podemos observar com o gráfico abaixo. Desde o primeiro 

semestre de 2016, a taxa de aprisionamento vem apresentando redução (SANTOS, 

2017 e MOURA, 2018). 

 

De acordo com essas taxas de aprisionamento, o estado com maior taxa de 

aprisionamento é o Acre (754,93), depois o de Rondônia (630,36) e Mato Grosso do Sul 

(618,25). Os estados com menores taxas de aprisionamento são Bahia (109,67), Maranhão 

(125,23) e Piauí (135,68). Algo que pode explicar o aumento da taxa de aprisionamento mais 

elevado nos três primeiros estados é sua relevância territorial na rota do tráfico de droga como 

visto alhures. 

No que se refere à natureza das prisões, 43,57% das pessoas custodiadas no Brasil, 

estão submetidos a regime fechado, outros 33,29% estão presos provisoriamente, e 16,72% 

estão submetidos ao regime semiaberto. O estado com o maior número de presos provisórios, 

percentualmente, é o Piauí, correspondendo a 60% dos seus custodiados. O que possui menor 

percentual de presos provisórios é o Paraná com 11,22% (INFOPEN, 2017).  

Nesse ponto é preciso esclarecer que a existência de presos provisórios é uma 

análise complexa, não sendo preciso concluir, apenas com base nesse dado que a justiça 

criminal nesses estados seja célere ou não, porquanto, em relação às cautelares, pela sua própria 

normatividade, se faz imprescindível a análise casuística de cada processo. 

Todavia, o informativo apresenta outros dados que, conjuntamente analisados com 

esses, podem denunciar uma lentidão no processo crime, a saber, são os dados referentes aos 
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presos que estão presos, aguardando uma decisão judicial definitiva, com tempo superior a 90 

(noventa) dias. 

Nesse parâmetro aparecem pela ordem o estado do Ceará, com 26,2% dos presos 

nessa condição, o Espírito Santo com 25,6% e o Piauí com 23,8% dos seus custodiados. Assim, 

no caso do Piauí, além de ter, percentualmente, a maior quantidade de presos provisórios, o 

índice de lentidão no processamento desses, é o terceiro maior (INFOPEN, 2017). 

Dos estabelecimentos prisionais e sua tipologia, o informativo revela que 

aproximadamente 50% são destinados ao recolhimento de presos provisórios, 24,15% a presos 

em regime fechado, 11,75% a diversos tipos de regimes, 7,56% aos presos em regime 

semiaberto, 1,46% aqueles em regime aberto, 2,92% a outros de diversas finalidades 

(INFOPEN, 2017, p 108): 

As unidades construídas para serem ocupadas por presos provisórios perfazem o total 

de 754, em seguida temos àquelas construídas para o tipo de regime fechado, 

representando 364 unidades e 177 unidades foram construídas objetivando atender a 

diversos tipos de regime prisional. 

No que se refere à ocupação dos estabelecimentos por gênero, é possível observar a 

partir do gráfico 10 a tendência já expressa em levantamentos anteriores do Infopen 

(SANTOS, 2017 e MOURA, 2018), de que grande parte dos estabelecimentos penais 

foram construídos para custodiarem o público masculino. De todas as unidades 

cadastradas no Infopen, 74,8% destas destinam-se aos homens, 6,9% as mulheres e 

outros 18,1% são destinadas a ambos os públicos, havendo alas/celas destinadas para 

o aprisionamento de mulheres. 

 

  Um ponto importante do relatório se refere a questão da ocupação dos 

estabelecimentos prisionais já que um dos problemas mais graves do sistema penitenciário é 

justamente superlotação carcerária. Entre 2000 e 2017 a população carcerária cresceu em média 

a 7,14% por ano, saltando de 236 mil presos em 2000 para os atuais 726 mil custodiados. 

Segundo o informativo (INFOPEN, 2017, p. 108): 

Atualmente o Brasil possui 1.507 unidades ativas, perfazendo um total de 423.242 

vagas no sistema, disponibilizadas para uma população carcerária de mais de 726 mil 

pessoas. O que significa dizer que todos os Estados da Federação possuem déficit de 

vagas em seus respectivos sistemas prisionais. A diferença entre os números de vagas 

entre 2016 e 2017 se dá basicamente pelo não lançamento de dados de capacidade de 

monitoramento eletrônico. O Departamento Penitenciário Nacional decidiu orientar 

os Estados a lançar apenas vagas com correspondência em estrutura física construída 

em unidade prisional. 

 

O déficit total do sistema penitenciário em todo o país é de 303.112 mil vagas. O 

estado com maior deficiência é São Paulo com déficit de 89.150 vagas, seguido pelo Paraná 

com necessidade de 31.306 e Minas Gerais com 30.207 vagas deficitárias. Os estados com 

menores déficits são: Amapá (1.280); Roraima (1.345) e Santa Catarina (1.528).  
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Minas Gerais possui a maior quantidade de unidades ativas totalizando 244, em 

seguida, com 168 unidades prisionais, aparece São Paulo e, logo depois, o Ceará contando com 

149 unidades ativas. O Brasil totaliza 1.507 unidades prisionais em atividade. No que se refere 

à natureza da prisão, o informativo assim relata (INFOPEN, 2017, p. 108-109):  

Ao analisarmos o gráfico 13, é possível observarmos os modelos de ocupação do 

sistema prisional segundo a natureza da prisão ou tipo de regime penal ao qual o 

custodiado foi submetido. O regime fechado concentra 307.880 pessoas custodiadas, 

distribuídas em um total de 193.572 vagas. Já as pessoas custodiadas provisoriamente, 

representam 235.241 detentos, alocados em 139.267 vagas. Por fim, ressaltamos o 

total de 118.132 presos sentenciados no regime semiaberto, que se encontram detidos 

em 74.696 vagas.  

Em relação ao déficit total de vagas é possível inferir que há uma carência superior a 

300 mil vagas em todo o sistema penitenciário brasileiro. Concentrando a maior parte 

deste déficit no regime fechado, com uma necessidade de mais de 114 mil vagas, 

seguido pelos detentos em regime provisório - sem condenação, cujo déficit é acima 

de 95 mil vagas e os custodiados em regime semiaberto, no qual o déficit apresentado 

foi na ordem de 43.436 vagas. 

 

Há estados sem déficit para determinados tipos de prisão ou regime, mas 

apresentam déficit em outras categorias. É o caso de Santa Catarina, para presos provisórios, 

Rio Grande do Sul, para regime fechado ou Paraíba para regime semiaberto. O estado de 

Sergipe informou não possuir vagas ou déficit para regime semiaberto. 

Outro dado relevante do informativo se refere à Taxa de Ocupação que consiste na 

razão entre o número de pessoas privadas de liberdade e a quantidade de vagas existentes, no 

sistema prisional. Essa taxa não considera as vagas de delegacias para fins de seu cálculo, haja 

vista que não se trata de estabelecimentos com o escopo penitenciário, não obstante isso, são 

considerados nesses cálculos as pessoas presas em delegacias, pois apesar de estarem privadas 

de liberdade em local indevido, ainda assim são presos. 

A taxa de ocupação nacional, do sistema prisional brasileiro, em junho de 2017, foi 

auferida em 171,62% de ocupação. 

As maiores Taxas de Ocupação são nos seguintes estados: Paraná, 267%; 

Pernambuco, 260%; Acre, 230%; Alagoas 218%; São Paulo, 218%; Distrito Federal, 214%; 

Roraima, 209%; Ceará 202%. (INFOPEN, 2017). 

Por sua vez, os estados com as menores Taxas de Ocupação são: Santa Catarina, 

108%; Rio Grande do Norte, 135%; Rio Grande do Sul, 140%, Mato Grosso 144%; Maranhão 

144, Espírito Santo, 147%; Paraíba 153% (INFOPEN, 2017). 
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Outro dado importante revelado pelo informativo se trata do perfil carcerário, uma 

espécie censo do cárcere, abrangendo as principais características compartilhadas pelos presos. 

Sobre a coleta, esclarece o informativo (INFOPEN, 2017, p. 30): 

Aqui o leitor irá ter acesso a informações que buscam traçar o perfil socioeconômico 

das pessoas privadas de liberdade no Brasil. É importante destacar que o modo como 

a coleta dos dados é realizado só permite avançar em análises agregadas da 

informação. Assim, cruzamentos entre as diferentes variáveis que integram o perfil 

populacional não são possíveis de serem efetuados. Deste modo, serão apresentados 

dados relativos a estatística descritiva desta população. Como já salientado no 

relatório anterior (MOURA,2018), é importante destacar a realização de futuras 

pesquisas (amostrais ou censitárias) que possibilitem maior compreensão acerca das 

pessoas que são privadas de liberdade no Brasil. 

 

No que se refere à faixa etária, os dados são absolutamente conclusivos, trata-se de 

um sistema carcerário composto por jovens. Presos entre os 18 e 24 anos correspondem a 29,9% 

da população carcerária, 24,1% são de presos entre 25 a 29 anos, ou seja, como são considerados 

jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude, tem-se que 

esses totalizam 54% da população carcerária. Logo em seguida, temos 19,4% entre 35 a 45 

anos, e com 18,3% entre 30 e 34 anos. Idosos são a minoria, aproximadamente 7%, até mesmo 

pelas condições sanitárias e violentas, é uma consequente que não exista uma longevidade nos 

presídios (INFOPEN, 2017). 

O estado com o maior percentual de presos jovens, entre 18 e 24 anos, é o Acre com 

46,53%, depois o Rio de Janeiro com 38,71%, Sergipe 38,29% e o de Alagoas com 38,22%.  

Em relação a etnia, o levantamento também é bastante conclusivo (INFOPEN, 

2017, p. 31): 

Em relação ao dado sobre a cor ou etnia da população prisional brasileira, o gráfico 

abaixo (17) indica que 46,2% das pessoas privadas de liberdade no Brasil são de 

cor/etnia parda, seguido de 35,4% da população carcerária de cor/etnia branca e 17,3% 

de cor/etnia preta. Somados, pessoas presas de cor/etnia pretas e pardas totalizam 

63,6% da população carcerária nacional. Quando observamos os dados da PNAD 

Contínua 2017, percebemos que há uma representação da população preta e parda no 

sistema prisional brasileiro. Os dados da PNAD indicam, que somados, o total de 

pardos e pretos representam 55,4% da população brasileira. 

 

O encarceramento de pessoas negras e pardas perfaz a maior parte da população 

carcerária. Esses dados não são aleatórios, são consequências de problemas de ordem social, 

político-criminal, econômicos, de dogmático-penal, bem como histórico da cultura brasileira. 

O jogo democrático não é uma disputa entre iguais. Apesar de partir de uma 

construção abstrata de igualdade, quando se está no plano do exercício da democracia, 
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concretamente, o que se percebe é a seletividade de interesses dos mais fortes, ainda que 

minoritários, perante os mais fracos, frequentemente a maioria.  

Logo, entre a ideia de igualdade de cidadania, matéria-prima da democracia, e o seu 

produto que é a equidade, existem diversas intercorrências de ordem políticas, econômicas, 

sociológicas, antropológicas, cuja a incidência podem romper com o nexo causal pretendido, 

assim, através da interação do poder econômico nas decisões políticas, da cultura racista 

imanente à sociedade brasileira, da própria forma antropológica como é formada a relação da 

aplicação do direito, onde as autoridades e réus possuem cores e status sociais diversos, enfim, 

todos esses elementos colocam-se entre a democracia e a justiça, quebrando com sua relação 

abstratamente necessária. 

A análise percuciente sobre os fatores que geram essa massificação racial do 

sistema carcerário, certamente passa pelo enfrentamento das questões acima citadas. Todavia, 

o aprofundamento dessa complexa e importante problemática transbordaria o limite do objetivo 

desse trabalho. Contudo, enfrentar a superlotação do cárcere requer uma revisão dessa realidade 

à luz de uma visão mais democrática e igualitária. 

Esses dados, quando percebidos em conjunto com o nível de escolaridade da 

população carcerária, traz à tona uma verdade fartamente intuída, a saber, a síncope da educação 

brasileira e sua relação imediata com a criminalidade.  

De todos os dados levantados sobre o perfil dos presos brasileiros, o que se refere 

ao nível de escolaridade é o mais generalizante. Cerca de 88,78% da população carcerária não 

possui ensino médio completo. Sobre a especificidade desses dados, segue (INFOPEN, 2017, 

p. 34-35): 

No que concerne ao grau de escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil, 

é possível afirmar que 51,3% destas possuem o Ensino Fundamental Incompleto, 

seguido de 14,9% com Ensino Médio Incompleto e 13,1% com Ensino Fundamental 

Completo. O percentual de presos que possuem Ensino Superior Completo é de 0,5%. 

Ao analisarmos os dados de escolaridade da população brasileira, obtidos a partir da 

PNAD Contínua 2017, percebemos que não há uma representação no sistema 

prisional dos mesmos graus de escolaridade observados na sociedade brasileira. No 

sistema penitenciário, mais da metade das pessoas custodiadas possuem baixa 

escolaridade, ao passo que entre a população brasileira percebe-se maior dispersão 

entre todos os níveis educacionais. 

 

Considerando-se o fato de aproximadamente 60% dos presos se tratar de jovens 

entre 18 e 29 anos, esse perfil de escolaridade revela uma engrenagem social do crime. Dessa 

maneira, esses dados, em razão de suas majorantes contundências, permitem uma inferência 
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lógica sobre a relação necessária entre o colapso da educação e o cometimento de crime por 

jovens. 

Por fim, mas não menos importante, um dos dados relevantes do levantamento feito 

no informativo consiste na tipologia dos crimes pelos quais estão presos, os sujeitos que 

compõem a massa carcerária no Brasil.  

 Segundo o levantamento, existem registros de 520.251 infrações penais, tentadas 

ou consumadas, cujo consequente resultou na prisão, definitiva ou provisória, em todo o país. 

Nesse particular, os levantamentos realizados pelo DEPEN parecem incongruentes com a 

quantidade de presos existentes no país, ou seja, mais de 726 mil presos, haja vista que fere a 

lógica jurídica que existam mais pessoas presas do que delitos cometidos. Assim, 

aparentemente, deve ter sido realizado algum recorte metodológico cujo resultado tenha 

ignorado uma parcela das pessoas privadas de liberdade. Sobre a quantidade numérica, assim 

esclarece (INFOPEN, 2017, p. 45): 

Há pessoas que estão sendo processadas ou já foram condenadas por mais de um 

crime. Desse modo, não se confunde a quantidade de incidências penais com o 

quantitativo de pessoas privadas de liberdade. 

Em linhas gerais, podemos observar que o grupo drogas (Lei 6.368/76 e Lei 

11.343/06) registra um total de 156.749 pessoas detidas por crimes desta natureza. Os 

crimes contra o patrimônio somam 234.866 incidências e os crimes contra a vida 

representam 64.048. Ao compararmos a distribuição entre homens e mulheres, 

destaca-se a maior frequência de crimes ligados ao tráfico de drogas entre as mulheres.  

 

Como visto, quantitativamente, os crimes mais importantes são os classificados 

contra o patrimônio, seguido pelas pessoas presas por crimes de drogas e aqueles contra a vida. 

Os crimes contra a dignidade sexual e os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento 

também têm destaque nesse levantamento, ambos com mais de 20 mil presos. 

Os crimes dolosos contra a vida registram mais de 50 mil prisões. Das 234.866 

pessoas presas em razão de crimes contra o patrimônio, 154.253 dessas prisões se deram em 

crimes de natureza violenta, a saber, roubo, extorsão, latrocínio, dentre outros. Esses números, 

quando somados aos aproximadamente 20 mil crimes com natureza violenta contra a dignidade 

sexual, tem-se como insofismável a conclusão de que a sociedade brasileira, e por consectário, 

a do cárcere, possui uma realidade feroz e lancinante. 

Ainda no que se refere à dogmática penal, mais particularmente em relação ao 

tempo de pena da população carcerária, tem-se que 32,2% das pessoas presas cumprem pena 

entre 4 a 8 anos, seguido por 25,5% com penas entre 8 a 15 anos e 13,5% com cumprimento de 

penas entre 2 a 4 anos (INFOPEN, 2017). 
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Esses são os principais dados referentes às estatísticas carcerárias levantadas pelo 

DEPEN, através do INFOPEN, sobre o sistema prisional brasileiro, mais especificamente em 

relação ao quantitativo de presos, regime, tipologia penal, perfil censitário e os 

estabelecimentos prisionais. 

O estudo ainda possui algumas especificidades em relação a questão de idosos e 

deficientes, desconsiderados nesse substrato por não se relacionar diretamente aos problemas 

enfrentados a nível estrutural da questão prisional. 

Dessa maneira, conclui-se esse capítulo, relatando os três principais problemas 

selecionados como prioritários para o melhoramento da política carcerária, a saber, o poder 

exercido no sistema penitenciário pelas organizações criminosas, a crise de efetividade das 

normas que regem a pena e a prisão e, por derradeiro, a própria realidade material da crise que 

afeta o sistema carcerário. 

No capítulo seguinte, será examinado a efetividade do Estado de Coisas 

Inconstitucional como instrumento idôneo à solução dos referidos problemas.  
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3. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL, ANÁLISE DE SUA EFICIÊNCIA 

E ALTERNATIVAS 

 

O risco da ineficiência é a crítica mais relevante que se pode fazer ao Estado de 

Coisas Inconstitucional, justamente pelo fato de o instituto se valer de uma lógica 

consequencialista em que o instrumental é, alegadamente, necessário à superação de bloqueios 

estruturais, sendo imprescindível a atuação da jurisdição constitucional para coordenar os 

diversos atores envolvidos nesse mister. 

Daí decorre a importância de sua eficiência, pois é o seu próprio fundamento de 

legitimação, haja vista que, ao reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional, a Corte 

Constitucional transcende suas atribuições constitucionalmente delineadas para intervir de 

maneira atípica em um âmbito que lhe é heterodoxo. 

Ademais, acrescente-se que o desrespeito ou insuficiência das decisões judiciais é 

fator destacado de desprestígio institucional. Destarte, o nível de interferência, próprio dessa 

espécie de remédio judicial, pode provocar reações adversas dos poderes políticos no sentido 

de se recusarem a cumprir decisões.  

Sem embargo, a falha em assegurar um remédio adequado é contrária à função 

judicial e constitui um desvio substancial da proibição de decisões meramente consultivas. Há 

ainda o risco da importação de institutos estrangeiros, numa espécie de transplante legislativo, 

caso essa incorporação se dê sem a devida adequação à realidade brasileira.  

Essa preocupação se amplifica quando se tratar de um instrumento de ativismo 

judicial, como é o caso do Estado de Coisas Inconstitucional, pois permite que um órgão atribua 

a si mesmo poderes típicos de outros órgãos sem qualquer previsão legal ou constitucional, para 

tanto, e pior ainda, sem nenhuma hipótese de controle, preventivo ou repressivo. 

Nesse cenário, a proposta desse capítulo é demonstrar, a partir de tudo quanto já 

exposto, que, em relação à crise carcerária brasileira, o denominado Estado de Coisas 

Inconstitucional não somente é desnecessário como é igualmente ineficiente para solucionar o 

problema do sistema penitenciário nacional. 

3.1. Da Ineficiência do Estado de Coisas Inconstitucional como solução da Crise 

Carcerária Brasileira 
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O Estado de Coisas Inconstitucional se apresenta como um instrumento da 

jurisdição constitucional que diante de fatos flagrantemente incompatíveis com a ordem 

constitucional permite que determinado órgão estatal coordene ações entre diversos atores 

institucionais, dando, nesse sentido, concretude às normas da Constituição e corrigindo os 

problemas estruturais produtores de tais violações. 

O Estado de Coisas Inconstitucional chegou ao STF por meio da ADPF 347/DF, 

mais precisamente na análise de sua medida cautelar. A autoria da ação consubstanciada no 

Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, cuja pretensão requeria a declaração do Estado de 

Coisas Inconstitucional em relação ao sistema penitenciário brasileiro e a adoção de 

providências estruturantes contra as lesões decorrentes da violação de preceitos fundamentais 

titularizados pelos encarcerados. Para tanto, defendeu que o quadro decorria diretamente de 

ações e omissões dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal.  

Na inicial, defendeu estarem preenchidos os pressupostos do Estado de Coisas 

Inconstitucional, a saber: a) existência de um quadro de violação massiva de diversos preceitos 

fundamentais como o princípio da dignidade da pessoa humana, a vedação de tortura e 

tratamento desumano, o direito de acesso à Justiça e os direitos sociais à saúde, educação 

trabalho, e segurança dos presos; b) o quadro ser decorrente da multiplicidade de atos 

comissivos e omissivos dos Poder Público da União, Estados e do Distrito Federal, aí inclusos 

os de natureza normativa, administrativa ou judicial: falhas estruturais em políticas públicas; c) 

alcance da solução do problema por meio da adoção de medidas, voltadas à melhoria das 

condições carcerárias e à reversão do processo de exorbitância no encarceramento, por parte 

dos diferentes órgãos legislativos, administrativos e judiciais da União, Estados e Distrito 

Federal. 

O PSOL argumentou que, com a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional, 

o STF poderia impor ao Poder Público, dos diversos Entes, a adoção de medidas urgentes e 

necessárias à superação de violações massivas de direitos fundamentais, assim como 

supervisionar a efetiva implementação dessas medidas. Evidenciou ainda que, considerando o 

grau de intervenção judicial no campo das políticas públicas, a prática só pode ser levada a 

efeito em hipóteses excepcionais, quando presente violações graves e sistemática de direitos 

humanos e constatada a imprescindibilidade da atuação do Tribunal em razão de bloqueios 

institucionais nos outros poderes. Afirmou que essas condições vigoram no caso do sistema 

prisional brasileiro, a legitimar a atuação do STF. Defendeu que tal instituto não caracteriza 
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ofensa à democracia, pois se trata de atuação judicial voltada à proteção de direitos 

fundamentais, principalmente, quando envolvidas minorias impopulares, como é o caso dos 

presos. Sustentou que os poderes políticos não possuem qualquer motivação para resolver o 

problema ante a antipatia da opinião pública em face da população carcerária. 

Nesse contexto, a mídia exerce grande influência, apesar de não exercer um poder 

formal, é cediço que ante a massividade de seu alcance, assume papel de destaque na formação 

da opinião pública. Isso não difere no que se refere à visão em relação ao crime. Notícias 

referentes a crimes de grande repercussão são um produto valioso, pela própria natureza 

humana. Dessa forma, criminosos são condenados ou absolvidos, dependendo do que venha a 

ser divulgado e defendido pelos meios de comunicação de massa. Enfim, não se pode negar 

esse poder. 

Apesar da profunda alteração proporcionada pelos meios digitais de transmissão de 

informações, os meios de comunicação televisivos, visando seu produto que é a audiência, 

percebem nos cenários criminosos um forte apelo, ou seja, passaram a reconhecer o fato de que 

notícias ligadas ao crime, ao criminoso e à vítima caíram no gosto popular. 

Por se tratar de uma "cena de crime", atrai a atenção, e as pessoas ficam ali, presas, 

em busca de notícias sobre o fato criminoso. Muitos programas se especializaram no tema 

criminalidade. Na verdade, não podemos falar em especialização, mas sim em exclusividade de 

pauta, ou seja, são programas cujas pautas dizem respeito, exclusivamente, a notícias ligadas à 

criminalidade em geral. 

Infelizmente, embora esses programas discutam somente esse tipo de assunto, os 

jornalistas que neles atuam, narrando e emitindo suas opiniões, na maioria das vezes não 

conhecem, tecnicamente, a sua área de atuação, noutras palavras, esses apresentadores de 

programas policiais, não possuem o menor conhecimento da doutrina penal, processual penal, 

execução penal, ou mesmo da política criminal. 

Destarte, sem a menor autoridade, emitem suas conclusões, dão suas respostas a 

todos os problemas dessa ordem, vale dizer, possuem uma resposta rápida e imediata ao 

problema da criminalidade. Normalmente, essas respostas apontam sempre para o aumento das 

penas já existentes, para a criação de novos tipos penais, para a possibilidade de 

imprescritibilidade etc. 

Apregoam que o sistema é demasiado brando com aqueles que praticam uma 

infração penal e, por isso, pugnam por uma punição mais severa dos criminosos. A mídia, em 
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virtude de suas rotineiras intervenções, conjugadas com suas distorções da realidade, tem 

produzido uma evidente mudança comportamental nos cidadãos, que pretendem fazer da lei 

penal a salvação da sociedade contra os criminosos. 

Essa mobilização constante e ininterrupta da mídia conseguiu sacudir os alicerces 

do princípio da dignidade da pessoa humana no que diz respeito aos direitos dos presos. A 

sociedade, atemorizada pelos fatos expostos pelos meios de comunicação de massa, passou a 

concordar com as conclusões da mídia e a solicitar também uma resposta rápida, por parte do 

Estado, no que diz respeito ao aumento da criminalidade. 

Os direitos dos presos passaram a ser tratados com repúdio. A expressão “direitos 

humanos” começou a ser entendida de forma equivocada; a mídia se encarregou de perverter o 

seu real significado. Assim, quando a população em geral ouve dizer que os direitos humanos 

devem ser preservados, automaticamente faz ligação entre direitos humanos e direitos dos 

presos e, consequentemente, passam a questionar a sua necessidade. 

A indignação, basicamente, diz respeito ao fato de que a mídia, de forma pejorativa, 

somente menciona que estão tentando proteger os direitos humanos daquele que praticou uma 

infração penal, e se esquecem dos direitos da vítima, bem como dos da sua família. 

Dessa maneira, a mídia se encarregou de fazer com que a expressão “direitos 

humanos” fosse vista com desprezo pela sociedade, que, no fundo, alegra-se quando alguém 

que praticou uma infração penal é preso e sofre, ilegalmente, no cárcere. 

Assim, de nada adianta a existência de pequenos movimentos que lutam pela 

dignidade do preso, ou seja, daquele que ainda goza do status de ser humano e que, por algum 

motivo, praticou um comportamento que atingiu de forma grave os bens mais importantes e 

necessários ao convívio em sociedade, se a própria população, motivada pela mídia, alegra-se 

com esse tratamento indigno, entendendo-o como uma consequência natural para aquele que 

cometeu a infração penal. 

É preciso ressaltar, todavia, que o preso, por pior que tenha sido o fato por ele 

praticado, não perde a sua dignidade; por mais hediondo que tenha sido o seu comportamento, 

por mais que desperte a fúria da comunidade na qual se encontra inserido, ainda deve ter seus 

direitos preservados.  

O Estado não pode igualar-se ao delinquente. Não pode tratá-lo com o mesmo 

desrespeito com que o criminoso, eventualmente, tenha tratado a vítima do delito. O Estado, 

portanto, não tem esse direito. Pelo contrário, deve tratá-lo como ser humano que é; deve 
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respeitá-lo e impor tão somente aquilo que esteja previsto em seu ordenamento jurídico como 

sanção pelo fato por ele levado a efeito, isto é, pode privá-lo de sua liberdade, não mais que 

isso. 

Mas ainda existem ordenamentos jurídicos que, além da pena privativa de 

liberdade, adotam penas aflitivas, corporais, que agridem a dignidade da pessoa humana. Os 

presos, em alguns países, muitas vezes, são açoitados em praça pública, apedrejados, mutilados, 

empalados, enfim, toda a sorte de atrocidades é praticada oficialmente pelo próprio Estado, com 

desrespeito à dignidade da pessoa. 

Essas penas aviltantes, bem como as discussões sobre políticas carcerárias 

equivocadas, serão analisadas, mais adiante, em tópico próprio. Por ora, resta-nos afirmar que 

aquele que deveria ser o guardião da dignidade do ser humano acaba se transformando em seu 

maior agressor. Tal situação não pode prosperar, independentemente da cultura e das tradições 

existentes em cada país. O ser humano não pode ceder a caprichos históricos; sua dignidade 

deve falar mais alto, em qualquer situação. 

Dessa maneira, o objetivo lucrativo das grandes mídias, por vezes, acaba por 

agravar a problemática dos presos no campo político, tornando-se ainda mais esquecido e 

indesejáveis os sujeitos que estão submetidos à privação de liberdade.  

Ainda em relação à ADPF 347, mais precisamente sobre a necessidade de o STF 

declarar o Estado de Coisas Inconstitucional, o PSOL ressaltou não estar formulando pedidos 

cujos deferimentos implicassem em ordens judiciais rígidas e soluções encerradas pelo próprio 

Tribunal, mas sim a intervenção judicial por meio de ordens flexíveis que, baseadas no diálogo 

e cooperação entre os diversos poderes estatais, atribuam ao governo e ao legislador a 

possibilidade de formulação de planos de ação para a superação do Estado de Coisas 

Inconstitucional.  

Portanto, caberia ao STF, ou a quem esse eventualmente delegasse, a função de 

monitorar cada fase de execução das implementações de ações, auxiliado por instituições que 

possuíssem a técnica necessária para orientar a melhor estratégia a ser realizada, como uma 

espécie de amicus curiae. 

No que se refere ao Fundo Penitenciário Nacional, à época do julgamento da 

Medida Cautelar na ADPF 347, havia o contingenciamento, feito sistematicamente pela União, 

de aproximadamente 2,2 bilhões de reais, como restou claro na própria decisão do STF. Ocorre 

que a finalidade desse Fundo era que seus recursos fossem destinados ao financiamento de 
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medidas e programas voltados à modernização e humanização do sistema prisional brasileiro. 

A utilização do Fundo era manifestamente burocrática e rígida, o que de certa maneira 

justificava a baixa destinação desses recursos até 2013, correspondendo a apenas cerca de 20% 

desse quantitativo. 

Em relação aos pedidos cautelares, o requerimento desses foram realizados de 

forma mais específica, a saber: a) a imposição de que, na decretação ou manutenção de prisão 

cautelar, as autoridades judiciais expressassem os motivos pelos quais deixavam de aplicar 

outras medidas cautelares diversas da prisão; b) a aplicação imediata dos artigos 9.3 do Pacto 

dos Direitos Humanos, ordenando a todos os juízes e tribunais que passem a realizar, no prazo 

máximo de 90 dias, audiências de custódias; c) a determinação de que as autoridades judiciais 

façam juízos de valor, referentes à condição violadora dos direitos fundamentais, para, a partir 

disso, realizarem ponderações em face da aplicação da pena, cumprimento dessa e decretação 

de cautelares; d) que as autoridades judiciárias observem, quando possível, penas alternativas 

à prisão ante a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições muito 

mais severas do que as admitidas pela ordem jurídica; e) que aos juízes da execução penal fosse 

determinado o abrandamento dos requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos 

dos presos quando evidenciadas as condições de cumprimento da pena em condições mais 

severas que as estipuladas em lei; f) a determinação aos juízes das execuções penais que se 

realizem abatimentos do tempo de prisão da pena se evidenciado que as condições de efetivo 

cumprimento foram significativamente mais severas do que as previstas pela ordem jurídica, 

de maneira a compensar o ilícito decorrente dessa violação; g) que fosse determinado ao 

Conselho Nacional de Justiça a coordenação de mutirão carcerário a fim de revisar processos 

de execução penal; h) que fosse realizado, de imediato, o descontigenciamento das verbas do 

Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, bem como a proibição de futuros 

contingenciamentos. 

O STF, ao julgar a Medida Cautelar na ADPF 347, julgou parcialmente procedente 

os pedidos realizados pela parte autora para determinar às autoridades judiciais que, em 

observância aos artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até 90 dias, audiências de custódias, 

possibilitando a presença do preso perante a autoridade judicial, no prazo máximo de 24 horas, 

contados do momento do recolhimento, e à União que libere o saldo acumulado do Fundo 

Penitenciário Nacional para a finalidade para qual foi criado, vedando novos 
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contingenciamentos futuros. Segue um trecho da ementa do julgado da MC na ADPF 347 (STF, 

2015):  

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA 

PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil.  

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL- SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – 

CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS- FALHAS ESTRUTURAIS - CONFIGURAÇÃO. 

Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, 

decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação 

depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e 

orçamentária, caracterizando o sistema penitenciário nacional em um Estado de 

Coisas Inconstitucional. 

FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. 

Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação 

das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados 

os juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos 

e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até 

noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante 

autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 

 

Esse é o desenho do Estado de Coisas Inconstitucional realizado pelo Supremo. 

Para além da declaração do instituto, que por si só não altera em nada a realidade em comento, 

tem-se duas medidas de ordem prática, a saber, a determinação da realização das audiências de 

custódia e a o descontigenciamento do Fundo Penitenciário Nacional. 

Para a análise da eficiência do Estado de Coisas Inconstitucional passo a analisar 

individualmente cada uma das medidas adotadas, iniciando pela realização das audiências de 

custódias. 

 

3.1.1. Da Audiência de Custódia 

 

Apesar de ter ocorrido em setembro de 2015, desde o início desse mesmo ano, o 

Conselho Nacional de Justiça, ao vislumbrar a necessidade da implementação, de forma eficaz, 

da audiência de custódia no Brasil, lançou um projeto que busca combater a existente cultura 

do encarceramento no país. Posteriormente, o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do 

Direito de Defesa passaram a integrar o projeto, através de Termo de Cooperação Técnica, 

firmado com o intuito de viabilizar a sua difusão pelo país, estimulando o uso de medidas 

alternativas diversas da prisão, bem como a monitoração eletrônica. 
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O projeto, intitulado “Projeto Audiência de Custódia”, engloba o apoio técnico e 

financeiro para que haja a implementação de Centrais de Monitoramento Eletrônica, Centrais 

Integradas de Alternativas Penais e Câmaras de mediação penal, bem como para fomentar a 

ampliação de medidas alternativas à prisão, elaborar diretrizes e promover a política de 

monitoração eletrônica em todos os estados brasileiros Para este fim, o projeto analisa a 

implementação dessas audiências, através do monitoramento das audiências de custódia 

realizadas no país, com o intuito de estudar os resultados coletados e efetivar a sua 

implementação de forma profícua. 

Um dos aspectos mais relevantes da definição da audiência de custódia refere-se à 

extensão da expressão “sem demora”, encontrada no Convenção Americana de Direitos 

Humanos quanto no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. É importante 

mencionar que a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 

Fundamentais exige que o cidadão preso seja apresentado imediatamente ao juiz. A condução 

da pessoa presa em juízo “sem demora” consiste numa maneira célere que objetiva que a prisão 

ilegal seja relaxada imediatamente, de forma a não haver uma pessoa presa nos casos em que a 

lei admita a sua liberdade, em atendimento às garantias constitucionais compreendidas nos 

incisos LXV e LXVI, art. 5º da Constituição Federal. 

No passado, sobre o tema em comento, a Corte Internacional de Direitos Humanos 

reconheceu a violação do direito à audiência de custódia pela ofensa à celeridade exigida pela 

Convenção Americana de Direitos Humanos em alguns casos de condução do preso à presença 

do juiz, como no prazo de quase uma semana após a prisão, quase cinco dias após a prisão, 

aproximadamente trinta e seis dias após a prisão, bem como quatro dias após a prisão. Embora 

os Tratados mencionados não apontem o prazo limite para apresentação do preso à autoridade 

judicial, denota-se, tanto com base na aplicação no exterior quanto pela razoabilidade pautada 

nas normas já expedidas sobre o tema, que, na implementação da audiência de custódia no 

Brasil, a tendência é que o prazo seja de vinte e quatro horas. Isso porque, no âmbito nacional, 

conforme será demonstrado adiante, tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei que, 

conforme as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelece o prazo 

máximo de vinte e quatro horas para realização da condução do preso ao juiz. Esse mesmo 

prazo está previsto nas resoluções dos Tribunais de Justiça sobre o tema. 

Existem diversos posicionamentos contrários à maneira que está sendo 

implementada a audiência de custódia no Brasil ou à implementação da audiência de custódia 
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em si. Um dos argumentos de destaque está pautado no entendimento de que o Brasil já está 

cumprindo, devidamente, ao Pacto de São José da Costa Rica, mais precisamente seu artigo 7º, 

do qual é signatário.  

Depreende-se, da leitura do dispositivo, que a pessoa detida deverá ser conduzida à 

presença de um juiz ou “outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais”, 

evidenciando não haver, nesse contexto, qualquer caráter de exclusividade em relação à 

apresentação do preso à figura do juiz. Atualmente, o preso já apresentado à uma autoridade, 

qual seja, o delegado de polícia, e que este é autorizado por lei a exercer funções judiciais, posto 

que a Constituição Federal e outras legislações o autorizam ao exercício de funções tipicamente 

judiciais, tais quais o arbitramento da fiança como condição para concessão da liberdade do 

preso em flagrante, a apreensão de bens relacionado à um determinado crime, a homologação 

de prisão em flagrante e o recolhimento à prisão, bem como quando promove o indiciamento, 

por consistir em ato com os mesmo atributos de decisão judicial, conforme explicita  o § 6º, do 

art. 2º, da Lei nº 12.830 de 2013, que determina que o “indiciamento, privativo do delegado de 

polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá 

indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias”. 

Ademais, não seria razoável acreditar que um indivíduo seja preso em flagrante 

indevidamente, que o Delegado de Polícia ratifique a prisão ilegal e indevida, o Promotor 

concorde com essa ilegalidade e que o Defensor Público se omita. Nesse prisma, os apoiadores 

desse entendimento defendem que, considerando que o delegado de polícia está inserido no 

conceito de autoridade previstos no Pacto de São José da Costa Rica e demais tratados de 

direitos humanos, o Brasil está em compasso com os mencionados tratados. 

Outro aspecto fortemente debatido sobre o tema refere-se à inconstitucionalidade 

formal da resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, considerando que, por se 

tratar de matéria de Direito Processual Penal, a sua regulamentação deveria ser realizada através 

de lei com iniciativa da União, conforme o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. 

Ademais, há o entendimento de que, considerando que evitar o aumento da 

população carcerária no Brasil seja a finalidade primordial da audiência de custódia, a 

implementação da audiência de custódia consiste no incentivo à impunidade à crimes que 

merecem a prisão, para apenas aplicá-la de fato nos crimes mais graves e reiterados, gerando a 

liberdade de indivíduos que deveriam estar presos. 
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Ante todo o exposto, resta a análise do impacto dessas audiências de custódia na 

realidade carcerária. Para tanto, se vale esse trabalho de dados fornecidos pelo próprio Conselho 

Nacional de Justiça. 

Segundo as estatísticas extraídas através do sistema de informação SISTAC -  

Sistema de Audiência de Custódia, entre o período de janeiro de 2016 e dezembro de 2019, 

tem-se que em 60% das audiências de custódia há a decretação de prisão preventiva. Em 37% 

dos casos há a determinação de liberdade provisória. Em 1% dos casos há o relaxamento da 

prisão. Os 2% restantes foram não informados ao sistema (CNJ, 2019). 

Note que o impacto das audiências de custódia perante a crise carcerária é 

irrelevante sob o ponto de vista numérico, impactando de maneira irrisória na realidade 

carcerária. 

No que se refere à realidade de presos provisórios, notadamente em crimes 

violentos, o problema da celeridade ou não do processo crime tem pouca relevância para as 

estatísticas prisionais, é que, nesse particular, dada a própria natureza dos crimes e o tipo de 

investigação que lhe é ínsita, há uma sólida tendência da custódia cautelar se transformar em 

pena.  

Ocorre que, nos crimes violentos, a grande parte dos elementos de convicção para 

uma condenação criminal coincidem com aqueles utilizados para a decretação de uma prisão 

preventiva. Dessa maneira, apesar de ser essencial para réus, vítimas, Estado e sociedade a 

razoabilidade do tempo processual, em relação à superlotação carcerária, os reflexos são 

numericamente inexpressivos. 

Em 18% das audiências de custódia há apreensão de drogas. Dentre essas, a 

tipologia é a seguinte: 41% se trata de maconha; 35% de cocaína; 19% de crack e 3% outras 

drogas. Em 2% dos casos houve investigação de tortura. Em apenas 7% houve apreensão de 

arma. 

Desde que fora iniciado o registro no SISTAC das audiências de custódia, tem se 

os seguintes números: 584.404 audiências realizadas nacionalmente; 430 prisões domiciliares; 

233.795 liberdades concedidas; 350.185 prisões preventivas; 24.382 encaminhamentos a 

serviços sociais; 33.053 relatos de maus tratos e tortura (CNJ, 2019).  

 

3.1.2. Do Descontingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional 
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Aqui está o ponto nevrálgico de toda a questão envolvendo a declaração do Estado 

de Coisas Inconstitucional. A concessão da cautelar para a liberação dos valores 

contingenciados ao longo dos anos pelo Fundo Penitenciário Nacional, foi a única medida 

verdadeiramente disruptiva da ADPF 347, haja vista que a audiência de custódia já era 

mecanismo positivado em nosso ordenamento.  

O Fundo Penitenciário foi criado pela Lei Complementar 79 de 1994, no âmbito do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ser gerido pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen), com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as 

atividades e os programas de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário nacional. 

O Fundo é constituído por recursos provenientes do: a) dotações orçamentárias 

própria da União; b) doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que 

venha a receber de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem 

como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; c) recursos provenientes de 

convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, 

internacionais ou estrangeiras; d) recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens 

perdidos em favor da União Federal, nos termos da legislação penal ou processual penal, 

excluindo-se aqueles já destinados ao Fundo de que trata a Lei nº 7.560; e) multas decorrentes 

de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado; f) fianças quebradas ou perdidas, 

em conformidade com o disposto na lei processual penal; g) rendimentos de qualquer natureza, 

auferidos como remuneração, decorrentes de aplicação do patrimônio do FUNPEN; h) outros 

recursos que lhe forem destinados por lei, conforme dispõe o art. 2º da referida LC 79/94, com 

redação dada pelas Leis 13.500/2017 e Lei 13.756/2018. 

No que se refere à aplicação dos recursos desse Fundo – FUNPEN, o art. 3º 

determina que seja aplicado na: a) construção, reforma, ampliação e aprimoramento de 

estabelecimentos penais; b) manutenção dos serviços e realização de investimentos 

penitenciários, inclusive em informação e segurança; c) formação, aperfeiçoamento e 

especialização do serviço penitenciário; d) aquisição de material permanente, equipamentos e 

veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento e à segurança dos estabelecimentos 

penais; e) implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao trabalho profissionalizante do 

preso e do internado; f) formação educacional e cultural do preso e do internado; g) elaboração 

e execução de projetos destinados à reinserção social de presos, internados e egressos, inclusive 

por meio da realização de cursos técnicos e profissionalizantes; h) programas de assistência 
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jurídica aos presos e internados carentes; i) programa de assistência às vítimas de crime; j) 

programa de assistência aos dependentes de presos e internados; l) participação de 

representantes oficiais em eventos científicos sobre matéria penal, penitenciária ou 

criminológica, realizados no Brasil ou no exterior; m) publicações e programas de pesquisa 

científica na área penal, penitenciária ou criminológica; n) custos de sua própria gestão, 

excetuando-se despesas de pessoal relativas a servidores públicos já remunerados pelos cofres 

públicos; o) manutenção de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de violência doméstica; 

p) implantação e manutenção de berçário, creche e seção destinada à gestante e à parturiente 

nos estabelecimentos penais, nos termos do § 2º do art. 83 e do art. 89 da Lei nº 7.210; q) 

programas de alternativas penais à prisão com o intuito do cumprimento de penas restritivas de 

direitos e de prestação de serviços à comunidade, executados diretamente ou mediante 

parcerias, inclusive por meio da viabilização de convênios e acordos de cooperação; r) 

financiamento e apoio a políticas e atividades preventivas, inclusive da inteligência policial, 

vocacionadas à redução da criminalidade e da população carcerária. 

Nota-se que tanto o custeio do Fundo possui origem eclética, sendo seus recursos 

provenientes de diversos espectros, de natureza criminal ou não. Assim também é a aplicação 

desses recursos, se destinando a uma diversidade de fins, mas todos em consonância para o 

aperfeiçoamento e manutenção do sistema penitenciários e seus serviços e estruturas correlatas. 

Por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, o contingenciamento 

dos valores desse Fundo ultrapassava os 2 bilhões de reais. Uma verdadeira poupança. Esse 

“congelamento”, a despeito da possibilidade de tredestinação para outras áreas, se manteve 

contingenciado em razão da falta de consenso entre os entes federativos e o gestor desse Fundo, 

qual seja, a DEPEN.  

Se por um lado existia a reclamação por parte dos estados que alegavam uma 

excessiva burocracia por parte da União na liberação desses valores, noutro giro, tem-se a União 

afirmando o descumprimento de requisitos essenciais por parte dos Entes, para a 

disponibilização dos recursos. 

Existe uma voluntariedade no que se refere às transferências dos recursos do Fundo 

Penitenciário, inexistindo uma imposição normativa a esse respeito. Nesse sentido, esses 

recursos fazem parte do que se costuma denominar de “base contingenciável”, havendo uma 

discricionariedade do governo federal sobre a formação de um superávit primário, nos termos 

do art. 9º da Lei Complementar 101 de 2000. Esse contingenciamento se traduz na escolha 
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pelo adiamento ou, até mesmo, da não execução de uma fração das despesas insertas nas 

previsões orçamentárias. Assim sendo, inexiste certeza quanto à execução da totalidade da 

despesa prevista no planejamento orçamentário.  

Esse cenário se altera quando do julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, 

pois, ao enfrentar a matéria, o STF decidiu não somente pelo descontigenciamento dos 

recursos do Fundo, bem como decretou a proibição de contingenciamentos futuros. Por 

ocasião desse julgamento, determinou a Suprema Corte a liberação do saldo acumulado. O 

propósito dessa decisão é permitir a utilização desses recursos para os fins definidos no 

momento de sua criação, ou seja, a melhoria e manutenção do sistema carcerário. 

Nesse contexto, ressalte-se que em maio de 2017 foi editada a Medida Provisória 

781, convertida na Lei 13.500/17, que retirou do Fundo, recursos referentes à 

correspondência de 50% do total das custas judiciais recolhidas em favor da União, 

provenientes ao serviço forense. 

Por oportuno, é válido mencionar os efeitos decorrentes da Emenda 

Constitucional 93, que além de prorrogar a Desvinculação das Receitas da União até o 

período de 2023, aumentou o percentual de liberalidade em relação à disposição do governo 

federal, bem como criou a possibilidade de desvinculação para Estados, Distrito Federal e 

Municípios.  

Em razão da natureza das receitas que o constitui, o Fundo Penitenciário, por 

exemplo, recursos provenientes de loterias federais e concursos de prognósticos, onde 

incidem contribuições sociais, há um reflexo indireto da Emenda no montante resultante do 

Fundo. 

A Desvinculação de Receitas da União (DRU) é um instrumento controvertido, 

isso porque ela mitiga a obrigatoriedade do orçamento, permitindo ao governo federal a 

utilização dessa parcela orçamentária de maneira mais flexível, autorizando o 

remanejamento dos valores provenientes de tributos federais, legalmente afetados a um 

Fundo ou Despesa. 

Logo, aparentemente tem-se um conflito de regimes jurídicos no que se refere ao 

descontingenciamento do Fundo Penitenciário, e a vedação decretada pelo STF na MC da 

ADPF 347 e a possibilidade decorrente da DRU, no caso de ser possível para o executivo 

federal desvincular parcelas de recursos desse Fundo, reduzindo os valores disponíveis, já 

insuficientes.    
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   Esse conflito pode esvaziar o conteúdo da referida declaração de Estado de 

Coisas Inconstitucional, porquanto o descontingenciamento desses valores do Fundo 

consubstanciam a parte mais importante da referida decisão. Caso se entenda pela 

possibilidade de aplicar DRU ao referido Fundo Penitenciário, o risco de perda finalística 

dessas reservas é alto, dada a dificuldade e o custo de promover melhorias no sistema 

carcerário brasileiro. 

O descontingenciamento do Fundo Penitenciário, pela sua própria natureza, foi a 

medida efetivamente transcendente decorrente da declaração do Estado de Coisas 

Inconstitucional, pois, através da construção jurisprudencial desse instituto, o STF outorgou-

se nos poderes para impor destinação orçamentária, atividade que é eminentemente 

executiva. 

É certo que a atividade de gestão orçamentária, pela distribuição de poderes e 

funções realizada pela Constituição da República é própria do Poder Executivo, em regra. 

Ao determinar a liberação dos valores contingenciados no Fundo Penitenciário, o STF 

invadiu atribuições constitucionalmente reservadas a outro poder, a saber, o mérito 

administrativo. 

É cediço que a jurisdição não pode se substituir à vontade do administrador. A 

vontade do administrador é o mérito administrativo. Logo, não é possível ao Estado-Juiz, 

através da substituição jurisdicional, se sub-rogar ao Estado-Administração e, dessa maneira, 

administrar no lugar do gestor. Trata-se de questão elementar à separação dos poderes e a 

teoria geral do direito público.  

Sobre a separação dos poderes, mais precisamente sobre o controle judicial de 

atos administrativos, é pacífico o entendimento de que apenas diante de manifesta 

ilegalidade, e na medida exata de sua correção, é que se autoriza o judiciário a interferir na 

órbita de gestão da coisa pública, obviamente quando se trata de agentes que não lhe 

constitua. Nesse sentido é a lição de Bonavides (2011, p.179): 

Enfim, quando se trata do judiciário, verificamos que esse poder exerce também 

atribuições fora do centro usual de sua competência, quando por exclusão de outros 

poderes e a maneira legislativa estatui as regras do respectivo funcionamento ou a 

maneira executiva, organiza o quadro de servidores, deixando assim a distância os 

poderes que normalmente desempenham funções dessa natureza. 

Sua faculdade de impedir, porém só se manifesta concretamente quando esse poder - 

o judiciário - frente as câmaras decidem sobre inconstitucionalidade de atos do 

legislativo e frente ao ramo do poder executivo profere a ilegalidade de certas medidas 

administrativas. 
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Todavia, no que se refere à questão do contingenciamento, o que se percebe é a 

mais pura manifestação do mérito administrativo, mais especificamente, uma decisão política 

em sentido estrito. Portanto, não haveria espaço para a interferência da jurisdição determinando 

qual deve ser a escolha a ser tomada, porquanto não há ilegalidade no contingenciamento, 

mesmo diante do colapso do sistema carcerário. 

Não obstante a Lei 13.500 de 2017 tenha acrescido o art. 3-A impondo à União o 

dever de repassar aos fundos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a título de 

transferência obrigatória e independentemente de convênio ou instrumento congênere, os 

seguintes percentuais da dotação orçamentária do Funpen, ocorre que esse repasse não é 

automático, devendo os entes obedecerem às exigências contidas no § 3º do mesmo art. 3-A da 

Lei Complementar 79. 

O dispositivo ao tratar do repasse dos recursos do Fundo condiciona, em cada ente 

federativo, às seguintes exigências: I - existência de fundo penitenciário, no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, e de fundo específico, no caso dos Municípios; II – existência de órgão ou 

de entidade específica responsável pela gestão do fundo de que trata o inciso I deste parágrafo; 

III - apresentação de planos associados aos programas a que se refere o § 2o deste artigo, dos 

quais constarão a contrapartida do ente federativo, segundo critérios e condições definidos, 

quando exigidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública; IV -  habilitação 

do ente federativo nos programas instituídos; V - aprovação de relatório anual de gestão, o qual 

conterá dados sobre a quantidade de presos, com classificação por sexo, etnia, faixa etária, 

escolaridade, exercício de atividade de trabalho, estabelecimento penal, motivo, regime e 

duração da prisão, entre outros a serem definidos em regulamento; VI - existência de conselhos 

estadual ou distrital penitenciários, de segurança pública, ou congênere, para apoio ao controle 

e à fiscalização da aplicação dos recursos do fundo de que trata o inciso I deste parágrafo, no 

caso dos Estados e do Distrito Federal. 

Conforme se observa há uma discricionariedade regrada, ou técnica, no que se 

refere ao repasse desses recursos, uma vez que a própria implementação dos requisitos 

legalmente exigidos, passa inexoravelmente por um juízo valorativo do administrador.  

Segundo informações do DEPEN no ano de 2016, houve um repasse de R$ 

1.209.179.999,88 (um bilhão, duzentos e nove milhões, cento e setenta e nove mil, novecentos 

e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) para todos os estados, destinados à construção, 

aparelhamento e custeio (DEPEN, 2019). 
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Em 2017, o repasse foi de R$ 509.625.000,01 (quinhentos e nove milhões, 

seiscentos e vinte e cinco mil reais e um centavo) para todos os Estados, referentes ao capital e 

custeio. No ano de referência de 2018 o repasse se deu apenas em face do capital, perfazendo 

o montante de R$ 61.464.281,73 (sessenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, 

duzentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos). Importante salientar que o DEPEN 

possui Instruções Normativas orientando a execução do recurso, abordando assistência social, 

à saúde, a utilização dos recursos, referentes à atividade educacional e laboral, escâner pessoal, 

bloqueadores de celular, detector de metal, qualificação dos servidores do sistema penitenciário, 

dentre outros (DEPEN, 2019).  

Todas essas razões eram entraves para que o STF determinasse o 

descontingenciamento do Fundo Penitenciário. Todavia, não foi o que ocorreu. Ciente dessas 

barreiras políticas e jurídicas, a Suprema Corte valeu-se da importação de um instituto 

estrangeiro que justificasse sua intromissão indevida na esfera de outro poder.  

Assim, através de argumentos tautológicos, o STF avocou para si a decisão de 

descontingenciar os mencionados recursos, sob a alegação de que existem falhas estruturais 

gravíssimas envolvendo o sistema penitenciário em todo o território nacional, e que, por isso, 

há a necessidade da Suprema Corte intervir na situação, para sanar as graves violações massivas 

de direitos fundamentais. 

Não se ignora, nesse contexto, a existência de modelos positivos de utilização do 

referido instituto do Estado de Coisas Inconstitucional, e suas sentenças estruturais, a exemplo 

da experiência na África do Sul e seu “compromisso significativo”, como aponta Isabelly Maia 

(2018, p. 127-128):  

Apesar da baixa eficácia das decisões da Corte Constitucional sobre a efetivação de 

direitos fundamentais e, consequentemente, da estratégia do compromisso 

significativo, entende-se que um aspecto positivo do modelo de sentenças estruturais 

sul-africano é que evidenciou que direitos sociais não serão implementados pela 

simples judicialização, mas que o principal papel das demandas judiciais é mostrar 

aos setores políticos a existência de reclames sociais, os quais contribuem para 

evidenciar falhas em sua atuação, para que possam aprimorá-la. 

O problema do Compromisso Significativo é que o Judiciário não exercia qualquer 

intervenção sobre ele, até mesmo o procedimento de fiscalização é delegado às 

organizações não governamentais. 

  

Ao longo desse trabalho, restou evidente que o cárcere brasileiro, em sua imensa 

maioria, é uma ambiência em ampla desconformidade com a constituição, bem como as demais 

normas que disciplinam a execução da pena e os estabelecimentos prisionais. Dessa forma, é 
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inegável a dramaticidade das circunstâncias fáticas que envolvem o sistema penitenciário 

brasileiro. Isso é notório e insofismável.  

Contudo, a decisão do STF, após declarar o Estado de Coisas Inconstitucional, 

avocando para si poderes inerentes ao gestor público, invadindo questões de cunho 

orçamentário, é uma decisão sem respaldo na técnica jurídica, em desacordo com os preceitos 

da Teoria Geral do Estado, e com fundamentação improcedente. 

Para se imiscuir na atividade de execução do orçamento, o STF fundamentou que 

as suas ações eram necessárias. Havia a necessidade de a Suprema Corte determinar a liberação 

dos recursos, pois, segundo a decisão, existe um problema de ordem estrutural, somente 

superável através da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional. 

Em que pese a importância do STF nas tutelas dos direitos fundamentais, toda a 

argumentação jurídica realizada é falaciosa. A tautologia é evidente. Note que se trata das 

palavras do próprio Supremo, onde se pode observar da própria ementa da decisão do Estado 

de Coisas Inconstitucional no bojo da MC na ADPF 347 (STF, 2015):  

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL- SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – 

CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS- FALHAS ESTRUTURAIS - CONFIGURAÇÃO. 

Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, 

decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação 

depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e 

orçamentária, caracterizando o sistema penitenciário nacional em um Estado de 

Coisas Inconstitucional. 

 

 É categórico em afirmar que a superação da crise carcerária depende 

necessariamente do Estado de Coisas Inconstitucional em razão da exigência de medidas 

abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, por decorrerem de falhas 

estruturais e falência das políticas públicas. 

Além de presumir a inépcia dos outros poderes, se outorgando a condição 

proficiente em normatizar, gerir e decidir a melhor política pública, como se isso não fosse 

suficientemente presunçoso, se declara como a solução viável para solucionar a questão, em 

uma espécie de absolutismo judicial. 

Ademais, utiliza expressões lacônicas em sua fundamentação para esconder, através 

da retórica, a carência de fundamentação jurídica. Afinal, o que significa falhas estruturais? A 

quais estruturas se refere? Quais são as falhas? 

 Nenhuma dessas respostas é aferível a partir da leitura do julgado. E a razão é 

simples, não houve demonstração das argumentações utilizadas, são apenas expressões que não 
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guardam correlação com nenhum suporte lógico ou fático. É consenso, no atual estado da arte 

da Teoria Geral do Direito e do Estado, que o déficit de representatividade do Poder Judiciário, 

é compensado pelo seu dever de fundamentar suas decisões, extraindo a partir da racionalidade 

do Direito, sua própria legitimidade.  

Essa é a razão principal que torna a declaração do Estado de Coisas 

Inconstitucional, notadamente a sua indevida interferência em decisões orçamentárias, uma 

manifestação ilegítima da Suprema Corte, principalmente por se conceder uma autorização para 

legislar, gerir, executar, além de julgar. 

A argumentação da necessidade como fundamento para a declaração do Estado de 

Coisas Inconstitucional não é corroborada por nenhum dado levantado. Não há nenhuma ação 

realizada pelo STF que demonstre sua necessária intervenção como via única para a superação 

do problema.  

A única ação da Suprema Corte foi se substituir na posição do administrador. Assim, 

qual a providência de ordem estrutural realizada pelo Tribunal que, em suas palavras, modificou 

a falhas existentes? 

A resposta é nenhuma. A decisão do STF não é juridicamente corroborável, logo, 

não possui amparo na ciência jurídica, trata-se de uma manifestação do arbítrio da Corte que, 

além de menosprezar os demais agentes da República, carece de legitimidade por sua 

insuficiente fundamentação e, principalmente, por invadir a esfera de atribuição de outros 

poderes. 

Aparentemente, além de transparecer um escopo de autopromoção, o que se extrai 

do julgado, é a pretensão de criar um instituto jurídico, ou incorporar à jurisdição constitucional 

brasileira, em que, pontualmente, a Suprema Corte possa se investir de funções segundo seu 

próprio arbítrio. 

Ademais, as medidas promovidas pelo STF, mediante o Estado de Coisas 

Inconstitucional, em nada alteraram a estrutura do sistema penitenciário. Trata-se apenas e tão 

somente de um rótulo a justificar uma prática recorrente do Tribunal, a saber, a judicialização 

da política através de seu irrestrito ativismo judicial.   

Retrospectivamente, quando resgatamos do segundo capítulo deste trabalho os três 

principais problemas enfrentados no sistema carcerário brasileiro, nenhum desses problemas é 

de fato enfrentado por intermédio do instituto em comento.  
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No que se refere ao combate das organizações criminosas dentro dos presídios, não 

há nenhum nexo de causa e consequência imediata entre a audiência de custódia e o 

enfrentamento da problemática. Da mesma maneira, o descontigenciamento é absolutamente 

irrelevante, porquanto não se resumir a questão do crime organizado apenas com a construção 

de presídios. Como visto, é um problema multifacetado, exigindo soluções igualmente 

complexa. 

Em relação à crise de normatividade na ambiência da execução da pena, a decisão 

da Medida Cautelar na ADPF 347 passou ao largo do enfrentamento dessas questões. É preciso, 

nesse substrato, uma execução de política carcerária que dê maior efetividade às previsões da 

Lei de Execução Penal e todos os diplomas correlatos. 

Por fim, em face das condições materiais dos presídios, das questões sociais 

relacionadas à massa carcerária, os aspectos criminológicos, censitários, e de estrutura física 

dos estabelecimentos prisionais, o STF apenas reproduziu a notória realidade carcerária 

brasileira, não se aprofundando no enfrentamento dessa problemática. 

Obviamente que a liberação de recurso para os entes, que devem utilizar essas 

verbas para os objetivos estipulados pela Lei Complementar 79, gera uma melhoria, ainda que 

eventualmente irrisória para a realidade carcerária. Todavia, não é essa a questão analisada, mas 

sim se o STF possui legitimidade para decidir isso. 

Ocorre que não basta a liberação dos recursos para solucionar a crise. Se assim 

fosse, certamente o Poder Executivo já teria feito. Conforme o relatório informativo do 

Departamento Penitenciário, 33,3% dos presos, nacionalmente (existem estados com mais de 

50%), cumprem pena em estabelecimentos onde não existe atendimento médico (INFOPEN, 

2017). 

Segundo o informativo apenas 10,58% da população prisional no Brasil está 

envolvida em algum tipo de atividade educacional, entre aquelas de ensino escolar e atividades 

complementares (INFOPEN, 2017). 

No que se refere às atividades laborais, a média nacional é de 17,54% de pessoas 

envolvidas com uma atividade profissional, estando a maior parte deles desprovidos de um 

trabalho (INFOPEN, 2017). 

Por todas as razões expostas, a decisão do STF não possui corroboração jurídica, 

portanto, desnecessária sua intervenção na esfera da administração pública, não existindo na 

declaração do Estado de Coisas Inconstitucional nenhuma ação de ordem estrutural do sistema 
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penitenciário, bem como inexiste atributo especial exclusivo da Suprema Corte capaz de 

legitimá-la como via necessária à solução do problema carcerário brasileiro. Portanto, a 

fundamentação dessa decisão resta falseada, sob o ponto de vista da ciência jurídica. 

 

3.2. Das alternativas ao Estado de Coisas Inconstitucional 

 

Apesar de ter analisado a realidade carcerária brasileira a partir de três perspectiva, 

a saber, criminológica com relação às organizações criminosas, normativa no que se refere à 

legislação pertinente e política em relação aos números do sistema prisional, essa divisão é 

puramente didática, porquanto o problema do sistema carcerário além de não se esgotar nessa 

abordagem, é um amálgama dessas circunstâncias que lhes são indissociáveis. 

Dito isso, e considerando a ineficiência do Estado de Coisas Inconstitucional à 

brasileira, como um instrumento hábil ao enfrentamento da realidade penitenciária, passa-se a, 

de forma propositiva, apontar alguns instrumentos alternativos, cuja a aplicação conjunta 

podem eventualmente impactar positivamente o cárcere. 

Por oportuno convém esclarecer dois pontos. O primeiro é que, não obstante se 

reconheça a importância das escolhas legislativas no que se refere a criminalização de 

determinadas condutas, bem como o seu reflexo no sistema carcerário, a abordagem aqui 

realizada pautar-se-á no estado atual do ordenamento jurídico, não ingressando no debate 

político e legislativo da criminalização de determinados tipos penais. Em segundo, também não 

se ignora a relevância das medidas alternativas à prisão e seus reflexos no sistema penitenciário, 

todavia, como igualmente dependem da atividade legiferante, não serão objetos de análise nesse 

substrato, que tem por escopo demonstrar como as soluções para o problema carcerário 

brasileiro podem ocorrer através de uma política penitenciária adequada, sem a necessidade de 

uma Corte dotada de superpoderes. 

 

3.2.1. O Controle dos Presídios 

 

Essa é a medida mais emergencial a ser enfrentada, logo, o ponto de partida para 

solucionar as mazelas do cárcere. Antes de tudo é preciso compreender que as facções 

criminosas estão em guerra contra o Estado, conflito esse declarado. 
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A partir dessa perspectiva, é igualmente necessário entender que o colapso do 

sistema penitenciário representa o êxito do crime, consubstanciado por essas organizações 

criminosas. Em assim sendo, é preciso recuperar os presídios, seu controle, suas condições 

físicas, e o mais importante, sua disciplina. Isso porque no estado de coisas atual o sistema 

carcerário é uma moeda de barganha, perante o Estado e a sociedade, nas mãos do crime 

organizado; é da crise carcerária que as facções retiram seu poder. 

 Dito isso, o mais grave dos problemas no que se refere ao sistema carcerário no 

Brasil é a sua superlotação, como já explorado no capítulo anterior. É logicamente impossível 

controlar um sistema que, nos moldes atuais, agride sistematicamente a condição humana, como 

é o caso das prisões.  

A pena, nos parâmetros estabelecidos pela Constituição e demais legislação 

infraconstitucional, é a medida devida. O Estado ao monopolizar a justiça, através da jurisdição, 

e eleger a privação de liberdade como consequente, lhe torna necessária, dessa maneira, a 

natureza jurídica do presídio não é escolar. 

Todavia, tão importante quanto essa percepção é a de que o preso tem direito a uma 

pena humanizada, que somente é devida a pena nos limites jurídicos estabelecidos. Salutar 

entender a manutenção do status de pessoas daqueles que cumprem pena. É um dever do Estado, 

tão quanto é a educação, a saúde, a previdência e outros direitos sociais.  

Ainda que impopulares, os investimentos no sistema penitenciário são imperativos. 

Por mais que se tenha opções políticas e ideológicas, sobre a seletividade de alguns bens 

jurídicos tutelados pelo direito penal, mais precisamente sobre os crimes da Lei de Drogas e 

seu caráter não violento, os números não podem ser ignorados, o Brasil é um país violento, 

também é dever do Estado garantir a segurança, logo, não se trata apenas de opções políticas 

sobre quais condutas devem ser criminalizadas, é um problema social, notadamente porque não 

é possível simplesmente não punir a violência, sob o risco de romper com o próprio tecido 

social. 

Assim sendo, inevitável a construção de presídios. Por mais que se defenda teses 

de encarceramento em massa, de seletividade penal, o fato é que as vagas existentes no sistema 

penitenciário são insuficientes para a quantidade de presos. 

Segundo estimativas do DEPEN, para o ano de 2020, haverá a criação de um total 

de 5.946 vagas em todo o sistema carcerário do Brasil. É uma ampliação insuficiente para o 

tamanho do déficit (DEPEN, 2019).  
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Em meio à grave questão social de criminalidade, a reincidência penal permanece 

um problema crucial, lamentavelmente os programas de reintegração social apresentam alcance 

muito limitado sobre a população carcerária, e egressos do sistema prisional representam um 

extrato social fadado à invisibilidade e à ausência absoluta de acompanhamento. 

No propósito de contribuir com a visualização do déficit de vagas no sistema 

prisional apresentamos abaixo números que contextualizam as dificuldades existentes para o 

enfrentamento da superlotação nos estabelecimentos penais brasileiros, disponíveis no 

Levantamento de Informação Penitenciárias (INFOPEN, 2017): a) 726.712 mil presos (em 

todos os regimes); b) 368.049 vagas existentes; c) 358.663 de déficit de vagas; d) 197% de taxa 

de ocupação; e) 352,6 presos para cada grupo de 100 mil habitantes; f) 55% são jovens e têm 

entre 18 e 29 anos de idade. 

Diante da precisão dos números, os dados e as projeções estatísticas nos mostram 

que o percentual de aumento da população carcerária, na média anual de 8,30%, não consegue 

ser acompanhado da geração de novas vagas na mesma proporção. O descompasso irrefutável 

que marca a criação de vagas no sistema prisional versus o crescimento da população carcerária, 

nos apresenta uma realidade que do ponto de vista econômico e político é praticamente 

impossível de ser superada. Em termos objetivos o estado brasileiro, para resolver o problema 

da superlotação, de modo que o número de vagas consiga corresponder ao número de presos, 

teria de, praticamente, dobrar o sistema carcerário existente no lapso temporal de um ano, o que 

corresponde a construir uma penitenciária com capacidade de mil vagas ao dia. 

Por essa razão o enfrentamento dos problemas de superlotação carcerário deve ser 

multifacetado, contando com outras políticas além da necessária ampliação de vagas nos 

presídios. Caso não haja intervenções eficazes para o combate à superlotação carcerária, as 

projeções demostram que a situação pode se tornar irreversível. 

As projeções para a taxa de crescimento anual da população carcerária no Brasil 

apontam a insustentabilidade econômica para investimentos voltados, unicamente para 

construção de estabelecimentos penais ordinários. Caso o cenário atual se mantenha, em 2025 

serão necessários mais de R$ 25 bilhões para zerar o déficit (considerando o gasto com 

construções convencionais), valores estes que representam 70 vezes a receita total prevista para 

Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para o exercício de 2019 (INFOPEN, 2017). 

Diante da complexidade dos problemas que marcam o sistema penitenciário 

brasileiro, não é possível pautar a ação do Estado em soluções simples, as inúmeras mazelas 
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que identificamos em nossas prisões não decorrem, unicamente da ausência de políticas 

públicas para construção de estabelecimentos penais, é preciso ampliar os instrumentos que 

permitam a implementação de projetos e ações que possam representar alternavas à gestão 

prisional tradicional, onde seja possível conciliar com equilíbrio direitos e deveres 

fundamentais à nossa sociedade, como segurança, prevenção, dignidade da pessoa humana, 

punição e ressocialização. 

Para além da criação de vagas, o sistema penitenciário custa mais do que sua 

estrutura física, pois necessita de agentes, serviços e outros custos operacionais. Afinal de 

contas é preciso oferecer alimentação, saúde e outras assistências aos presos. Tudo isso tem um 

custo. 

A superação da crise humanitária dentro dos presídios é o primeiro passo para 

enfrentar o poder paralelo das facções criminosas, que atualmente dominam o sistema de tal 

sorte que determinam a manutenção da ordem e disciplina carcerária, numa completa inversão 

das finalidades das prisões. 

 

3.2.2. Da Ressocialização dos Presos 

  

Permeia o imaginário popular o senso comum de que a privação de liberdade em si 

já é suficiente à ressocialização dos delinquentes, daí muito provavelmente se origina a maior 

parte da impopularidade no que se refere à questão carcerária, ou pelo menos a indiferença 

social a esse problema.  

Ocorre que a denominada ressocialização envolve um plexo de fatores que vão da 

psicologia criminal, passando pelas condições do cárcere em sua realidade material e 

sociológica e, principalmente, o afastamento dos presos, durante o cumprimento da pena, vida 

criminosa. 

A experiência tem mostrado que os países que obtiveram melhores resultados em 

eficiência da pena, ou seja, a não reincidência criminal, foram aqueles cuja política carcerária 

se aliou a outros fatores da vida, sociais, familiares, religiosos e econômicos da vida dos presos, 

pois, logicamente, nem toda a vida do preso se resume a cumprir pena, e se o preenchimento 

do ócio não ocorrer com atividades que tenham o potencial de restaurar a sociabilidade desses 

indivíduos a pena ao invés de solucionar a vida criminosa, passa a incorporá-lo apenas e tão 

somente como uma etapa acidental. 
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Considerando que o sistema carcerário integra a própria segurança pública, sendo 

o degrau derradeiro da luta contra a violação das regras, o seu objeto é comum tanto ao Estado 

mínimo como também ao maior dos modelos estatais, assim, o que se busca é investigar se, há 

ganho de eficiência, ou não, nos modelos de Estados mínimos, pela decorrência simples de 

possuírem atuações sociais mais restritas. Para tanto, passa-se a analisar algumas informações 

sobre a realidade prisional dos Estados Unidos e do Reino Unido, países reconhecidos por suas 

tendências minarquistas.  

No que concerne ao modelo americano, baseados na ideia de estrito e rigoroso 

cumprimento da lei e da ordem, o sistema criminal compõe-se de uma austeridade normativa e 

de um fortalecido aparato policial. 

A política criminal de enfrentamento às drogas também é responsável por grande 

parte da movimentação desse aparelho estatal, sendo notório o crescimento da população 

carcerária relacionados ao tráfico de drogas, notadamente a partir dos anos 1980. Atualmente, 

segundo dados federais e estaduais, estima-se o número de aproximadamente 206 mil pessoas, 

no cumprimento de penas por crimes referentes a drogas em presídios estaduais e outros 82 mil 

em prisões federais (BAUER, 2019). 

Há hodiernamente uma tendência no Departamento de Justiça dos Estados Unidos 

de mudança em relação à política carcerária, com o intuito de permutar a utilização de prisões 

privadas na custódia federal. Não obstante tenham sua importância histórica, o modelo 

apresenta algumas dificuldades, dentre elas, o desempenho inferior em relação às prisões 

administradas pelo Estado. Outro aspecto importante, refere-se à área correcional, pois a 

metodologia privada além de não reduzir os custos operacionais e não oferecem a mesma 

qualidade quanto à segurança e disciplina. 

Apesar de ser uma transformação que afeta diminuta parcela carcerária, porquanto 

apenas 12% dos presos federais estejam submetidos à custódia em estabelecimentos 

administrados pela iniciativa privada, pois a maior parte das prisões privadas são estaduais ou 

locais. 

Trata-se de tendência decorrente do ímpeto em melhorar a fiscalização, em razão 

de que prisões privadas têm registrado maior número de agressões, rebeliões, ingresso de 

objetos não permitidos, bem como menor eficiência comparativa em relação à reabilitação, 

programas educacionais e de treinamento profissional da administração estatal. 
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Há uma queda no número de presos em unidades federais de 220 mil no ano de 

2013 para menos de 195 mil atualmente, esse número retrata apenas uma diminuta parcela da 

população carcerária americana, que tem algo em torno 2,2 milhões de pessoas (BAUER, 

2019). 

Para além das estatísticas, nota-se uma mudança na própria ambiência político, mais 

precisamente o debate sobre justiça criminal. Ocorre que tanto a ala liberal quanto a 

conservadora são favoráveis à reformas e redução da população carcerária.  

Há um certo consenso entre a população, mais especificamente uma objeção à 

sistemática privada. Esse cenário favorece o diálogo no sentido de que a sociedade entende a 

administração de Justiça, punição e segurança pública, como algo restrito ao poder de império 

do Estado, cuja atuação é incompatível, por essência, à lógica privada.  

Um dos maiores fatores de fracasso do modelo é a lógica de mercado ser 

incompatível com os propósitos da pena, logo, o fato lucro, imanente à atividade empresarial 

acaba por criar circunstâncias prejudiciais aos fins prisionais, por exemplo, o investimento na 

qualificação dos agentes que trabalham nas prisões, o alto custo de atividades correcionais e 

educativas. 

Os norte-americanos iniciaram a utilização de prisões privadas, durante a década de 

80, em uma tentativa de revide a uma onda de criminalidade crescente; inicialmente, a iniciativa 

privada atuou em prisões locais e estaduais, e durante a década de 90, em alcançou as prisões 

federais. 

Ocorre que há outro lado nessa moeda, pois quando o Estado fiscaliza 

adequadamente o cumprimento dos contratos, e esses são bem elaborados, há ótimos índices de 

desempenho.  

Entre nós, no Brasil, há um debate político sobre a participação da iniciativa privada 

na gestão de presídios, consubstanciado na forma de um projeto de lei, cujo objeto trata da 

contratação de parceria público-privada, com o objetivo de construção e administração de 

prisões. 

A questão além de ser calorosamente discutida tanto no meio acadêmico, político e 

social, divide opiniões, havendo aqueles que defendem não só a possibilidade e harmonia com 

o ordenamento jurídico pátrio, bem como postulam ser uma eficaz solução para a crise de 

excesso da população carcerária brasileira, aos problemas sanitários do cárcere e a questão das 

organizações criminosas que atuam ostensivamente nos presídios. 
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Noutro giro, há aqueles que se opõem à privatização, sob o argumento de que tal 

iniciativa agrave ainda mais a questão de superpopulação carcerária, sem efetivas melhorias nas 

condições ou redução de custos, ou ainda, que essa circunstância possa causar uma 

mercantilização da pena. Através da parceria público-privada, o Estado instrumentalizaria a 

construção de novas unidades prisionais por intermédio do capital privado.  

No Brasil, há a possibilidade de parceria entre o governo e o setor privado, todavia, 

nossa ordem jurídica não permite a delegação do chamado poder de polícia a particulares, sendo 

assente esse posicionamento, em sede doutrinária e jurisprudencial, sendo inclusive a teleologia 

do ordenamento, nesse particular.  

O poder de polícia, em seu sentido estrito, é a relação jurídica, decorrente do poder 

de império do Estado, que tem como escopo intervir de maneiras abstratas e gerais, ou concreta 

e especificamente, do Poder Executivo, com o fito de limitar a atividade de um particular para 

que se alcance fins sociais pretendidos, nesse sentido, é a lição de Celso Antônio Bandeira de 

Mello.  

A jurisprudência tanto do STF - ADI nº 2.310-MC, quanto do STJ (REsp. 

817.534/MG) é uníssona em não admitir a delegação do poder de polícia, no que se refere a 

aplicação de sanção. Assim sendo, dentre os ciclos de polícia, a atuação privada no sistema 

penitenciário brasileiro não poderia ocorrer no âmbito da disciplina dos custodiados, por 

envolver a aplicação de sanções, eventualmente. 

Os EUA gastam em média meio bilhão de dólares anuais com seu sistema prisional. 

Ocorre que a taxa de reincidência nesse país é bastante alta, em torno de 77%, um nítido sintoma 

de ineficiência da pena (BAUER, 2019).  

Diante da situação dramática pela qual passa o Sistema Penitenciário Brasileiro, 

impõe-se buscar novas fontes de receita, mesmo contrariando a legislação em vigor, que veda 

quaisquer vinculações de receita a determinado órgão, fundo ou despesa, conforme dispõe o 

art. 98, § 2º, da Lei n.º 11.514, de 13 de agosto de 2007 – Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Conquanto a estabelecer maior autonomia financeira e administrativa em favor dos 

recursos voltados à segurança pública, em especial dos dotados no FUNPEN, a serem 

transferidos, de forma automática, nos moldes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 

e Fundo Constitucional do DF, com critérios claros e objetivos de distribuição e rateio a serem 

depositados de forma direta e automática na conta dos estados, deve-se ter em mente, a priori, 
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as disposições legais que restringem a distribuição legal de recursos, de forma vinculada a fundo 

ou despesa, mesmo que a legislação assim autorize a transferência automática. 

Todavia, em que pese considerar as exigências de ordem legal acerca das 

transferências voluntárias dos recursos da União aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios, quanto às exigências proclamadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 25, e 

às contidas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, o Tribunal de Contas da União (TCU), em 

decisões proferidas em atendimento a consultas formuladas, respectivamente, pela Comissão 

de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e pelo Ministro de Estado da 

Justiça, por meio dos Acórdãos nº 1.640/2003 – Plenário e 770/2006 – Plenário, entende que 

tais legislações não constituem óbice à realização das referidas transferências (CPI, 2009).  

Não existem dados ou informações reais confiáveis sobre o custo do preso em 

nenhum dos estados brasileiros, assim como não há informações fidedignas sobre o déficit 

orçamentário do sistema carcerário. Sabe-se, porém, que a sociedade brasileira paga um preço 

muito caro para manter um interno dentro do sistema prisional nacional como um todo. 

De igual maneira, não existem informações precisas sobre os custos de um preso 

na fase policial e, muito menos, durante a instrução e julgamento na esfera judicial. Também 

não existem dados sobre os custos privados do preso com a família, com advogado, 

testemunhas, perícias e outras. Mesmo na fase de execução da decisão judicial, em que o preso 

se encontra à disposição do Estado, os dados são relativos em face da informalidade do sistema 

e da sonegação de informações. 

Não há, por exemplo, informações seguras sobre a quantidade e o custo com as 

escoltas. Não há informações sobre os custos com rebeliões e reformas de estabelecimentos. 

Da mesma forma, não existem dados seguros sobre o custo de implantação de uma vaga no 

sistema carcerário. Durante suas diligências, a CPI do Sistema Carcerário constatou disparidade 

no custo do preso em diferentes estados, com variações entre R$ 500,00 e R$ 1.700,00 por mês. 

Para o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) é de R$ 1.300,00 o custo médio mensal 

de cada preso em presídios comuns e de R$ 4.500,00 nos presídios de segurança máxima (CPI, 

2009). 

Em alguns estados, os diretores das unidades prisionais ou secretários de 

administração penitenciária declararam valores distorcidos, que não tinham relação com a 

realidade presenciada por esta Comissão. Nas unidades prisionais diligenciadas, constatou-se 

que os estados não fornecem uniformes, colchões, lençóis ou cobertores que, na verdade, são 
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fornecidos pelas famílias. Os estados não fornecem material de higiene, que igualmente são 

levados pelos familiares ou comprados nas mercearias das cadeias a preços superfaturados. 

Portanto, imprescindível que o Brasil procure modelos de sucesso para seu sistema 

carcerário em crise, sempre se pautando em suas peculiaridades enquanto Estado e sociedade. 

Não é possível, entre nós, gastar valores equivalentes aos realizados pelos supracitados 

exemplos, a realidade brasileira possui prioridades que não existem em ambos os panoramas.  

Nesse sentido algumas medidas podem se mostrar auxiliares e mitigadoras dos 

problemas carcerários atuais. Seguem algumas delas. 

A metodologia das APACs como alternativas à gestão carcerária é um exemplo 

frutífero de eficiência da prisão, possuindo ótimos índices de reincidência dos seus egressos. 

As Associações de Proteção e Assistência aos Condenados – (APAC) são entidades civis sem 

fins lucrativos, com personalidade jurídica própria. 

Elas podem ser formadas por qualquer grupo de pessoas da comunidade, que 

objetivam auxiliar os Poderes Judiciário e Executivo na execução penal e na administração do 

cumprimento das penas privavas de liberdade, nos regimes fechado, semiaberto e aberto. O 

propósito delas é gerar a humanização das prisões, sem deixar de lado a finalidade punitiva da 

pena. 

Amparadas pela Constituição Federal de 1988 para atuar nos presídios brasileiros, 

a metodologia APAC é baseada na Lei de Execuções Penais, sob o enfoque utilitarista da pena, 

executando a liberdade progressiva, priorizando a humanização e a recuperação social da 

pessoa em privação da liberdade, com o objetivo de: I - Recuperar o preso; II - Proteger a 

sociedade; III - Socorrer a vítima; e IV - Promover a Justiça. 

Com o propósito de evitar a reincidência no crime e proporcionar condições para 

que o condenado se recupere e consiga a reintegração social, o método estabelece um senso de 

auto disciplina e responsabilidade por meio de um programa lastreado em 12 elementos: I - 

Participação da Comunidade; II- Recuperando auxilia outro recuperando; 3. Trabalho; 4. 

Espiritualidade; 5. Assistência jurídica; 6. Assistência à saúde; 7. Família; 8. O Voluntário e o 

curso para sua formação; 9. Centro de Reintegração Social – CRS; 10. Mérito; 11. Jornada de 

Libertação; 12. Valorização Humana.  

Ele foi criado com o propósito de complementar o sistema tradicional de execução 

penal, funcionando como uma alternativa para as pessoas em privação da liberdade que 

pretendam trabalhar na própria recuperação. É estabelecida uma rotina baseada na 
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profissionalização da mão de obra e na humanização do ambiente prisional, a partir de valores 

como autovalorização e compromisso social. O método tem como filosofia "matar o criminoso 

e salvar o homem", a partir dos supracitados doze elementos, estando cada um deles 

estritamente alinhados com dois princípios básicos, que regem a execução penal no Brasil: a 

dignidade humana e a individualização da pena. 

Importante salientar que as metodologias das APACs conseguem sintetizar soluções 

poliédricas para diversos problemas aqui enfrentados ao longo desse trabalho, sendo seus 

resultados um indício de eficiência do modelo.  

Por fim, salienta-se que a participação da sociedade civil é indispensável no 

processo seja por intermédio de ações diretas através do terceiro setor, seja no amplo e fértil 

campo da vida privada, no setor empresarial, a partir de incentivos estatais na adoção de 

medidas ressocializantes. 

Dessa maneira, sem a finalidade de exaurir os problemas que envolvem o cárcere, 

apenas demonstrando alternativas praticáveis através de uma política pública séria e 

responsável, é possível revitalizar o sistema penitenciário brasileiro, cuja a realidade é a mais 

degradante violação humanitária do Brasil hodierno. 
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CONCLUSÕES 

 

A declaração e instituição do Estado de Coisas Inconstitucional por parte do 

Supremo Tribunal Federal, no cenário nacional, fundamentou-se na afirmação de existir no 

sistema penitenciário brasileiro uma falha estrutural que impede a execução devida das 

políticas, das normas e da gestão orçamentária.  

Portanto, argumentou o STF que seria necessária a utilização desse instrumento, 

para a superação desses bloqueios estruturais, mediante ações normativas, políticas, 

orçamentárias e mandamentais.  

Nesse contexto, a questão da legitimidade da decisão do STF em declarar o Estado 

de Coisas Inconstitucional e, a partir daí transcender aos limites de sua jurisdição constitucional 

para determinar a execução de medidas eminentemente políticas exsurge com destaque. É 

cediço que um dos papeis da Corte é de salvaguarda dos direitos fundamentais, contudo, não se 

pode olvidar de outros valores, como a força normativa das competências constitucionais, os 

valores democráticos, e, nesse caso, principalmente a separação dos poderes. 

Ocorre que a legitimidade, nesse caso, não é uma questão puramente teórica, 

abstrata, mas dependente da verificação empírica dos pressupostos próprios do Estado de 

Coisas Inconstitucional e da atuação judicial como instrumento idôneo à superação dos 

bloqueios institucionais.  

Conforme se depreende do julgamento da ADPF 347, a legitimidade dessa 

atribuição elástica assumida pelo STF decorre diretamente da necessidade, sendo esse o pilar 

sobre o qual a Corte construiu a fundamentação da utilização desse instrumento, sendo a via 

necessária para a transformação do quadro de violações generalizadas de direitos fundamentais 

e de omissões e falhas estruturais persistentes no sistema penitenciário nacional. 

O Estado de Coisas Inconstitucional é uma inovação ante a enorme distância entre 

as promessas insertas na Constituição de 1988 e nossa realidade social, uma inovação 

alegadamente necessária, segundo o STF. 

Ainda sobre a legitimidade desse tipo de jurisdição, tem-se que essa análise 

extrapola o limite do próprio instituto e da função jurisdicional, sendo necessária uma reflexão 

sobre o nosso contexto social e político. Normalmente, falhas dos poderes políticos em 

responder a demandas sociais ou mesmo incentivos desses poderes resultam no protagonismo 

da Corte em conduzir o projeto constitucional. 



 

 

 

 

161 

Todavia, considerando as razões expostas, carece à decisão do STF corroboração 

da ciência jurídica, porquanto, a utilização desses expedientes se mostraram ineficientes e com 

características diversas da sua própria definição, não existindo em seu conteúdo nenhuma ação 

estruturante em relação ao sistema penitenciário brasileiro, sendo portanto desnecessária a 

atuação do STF, consubstanciando apenas uma mera intervenção na esfera da administração 

pública, pois não existindo na declaração do Estado de Coisas Inconstitucional nenhuma ação 

de ordem estrutural do sistema penitenciário, a razão de aplicação do instituto perece. 

Ademais, o referido instituto bem faz parecer que existe um atributo especial 

exclusivo da Suprema Corte capaz de legitimá-la como via necessária à solução do problema 

carcerário brasileiro. O que não ocorre na prática, não há qualquer expertise. Portanto, a 

fundamentação dessa decisão resta falseada, sob o ponto de vista da ciência jurídica. 

Apesar de ter analisado a realidade carcerária brasileira a partir de três perspectiva, 

a saber, criminológica com relação às organizações criminosas, normativa no que se refere à 

legislação pertinente e política em relação aos números do sistema prisional, essa divisão é 

puramente didática, porquanto o problema do sistema carcerário além de não se esgotar nessa 

abordagem, é um amálgama dessas circunstâncias que lhes são indissociáveis. 

Dito isso, e considerando a ineficiência do Estado de Coisas Inconstitucional à 

brasileira, como um instrumento hábil ao enfrentamento da realidade penitenciária, passa-se a, 

de forma propositiva, apontar alguns instrumentos alternativos, cuja a aplicação conjunta 

podem eventualmente impactar positivamente o cárcere. 

É categórico em afirmar que a superação da crise carcerária depende 

necessariamente do Estado de Coisas Inconstitucional em razão da exigência de medidas 

abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, por decorrerem de falhas 

estruturais e falência das políticas públicas. 

Além de presumir a inépcia dos outros poderes, se outorgando a condição 

proficiente em normatizar, gerir e decidir a melhor política pública, como se isso não fosse 

suficientemente presunçoso, se declara como a solução viável para solucionar a questão, em 

uma espécie de absolutismo judicial. 

Ademais, utiliza expressões lacônicas em sua fundamentação para esconder, através 

da retórica, a carência de fundamentação jurídica. Afinal, o que significa falhas estruturais? A 

quais estruturas se refere? Quais são as falhas? 
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 Nenhuma dessas respostas é aferível a partir da leitura do julgado. E a razão é 

simples, não houve demonstração das argumentações utilizadas, são apenas expressões que não 

guardam correlação com nenhum suporte lógico ou fático. É consenso, no atual estado da arte 

da Teoria Geral do Direito e do Estado, que o déficit de representatividade do Poder Judiciário, 

é compensado pelo seu dever de fundamentar suas decisões, extraindo a partir da racionalidade 

do Direito, sua própria legitimidade.  

Essa é a razão principal que torna a declaração do Estado de Coisas 

Inconstitucional, notadamente a sua indevida interferência em decisões orçamentárias, uma 

manifestação ilegítima da Suprema Corte, principalmente por se conceder uma autorização para 

legislar, gerir, executar, além de julgar. 

A argumentação da necessidade como fundamento para a declaração do Estado de 

Coisas Inconstitucional não é corroborada por nenhum dado levantado. Não há nenhuma ação 

realizada pelo STF que demonstre sua necessária intervenção como via única para a superação 

do problema, o que acaba por fulminar todo o fundamento de existência do próprio instituto 

denominado de Estado de Coisas Inconstitucional. 

Ademais, não há indicativos de superação do estado de coisas reconhecidos como 

inconstitucionais cuja a percepção deveria ser sensível ao menos em dois critérios: o primeiro, 

indicadores do processo, um diagnóstico sobre a redução ou eliminação das falhas estruturais 

na execução da política penitenciária; o segundo, é indicadores de resultados, consistindo no 

exame dos avanços na proteção dos direitos fundamentais em favor dos segmentos afetados.  

Noutras palavras, significa dizer que os mesmos critérios utilizados pela Corte 

Constitucional para declarar a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional devem guiar 

a avaliação da superação dessas circunstâncias, ou seja, desde que uma análise informada e 

detalhada mostre não estar mais presentes as condições de processo e resultado 

fundamentadoras de sua declaração. 

A fixação desses parâmetros busca tornar objetiva a análise sobre a superação das 

circunstâncias fáticas violadoras das normas constitucionais, de forma que, nas hipóteses de 

quadros de violação a intensidade dessas violações é que determinarão quantitativamente a 

melhoria necessária para que seja considerada exitosa a utilização desse remédio.  

Esse patamar objetivo ainda se mostra necessário para evitar a manutenção perpétua 

de aplicação do referido instrumento judicial, sendo pautado justamente por um mínimo de 

gozo dos direitos fundamentais dos presos, antes massiva e generalizadamente violados. 
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Acrescente-se igualmente que o processo deve ser continuado, sistematicamente, por se tratar 

o Estado de Coisas Inconstitucional de um mecanismo temporário e extraordinário da jurisdição 

constitucional. 

Trata-se de uma medida dirigida a avaliar a efetividade e eficiência da intervenção 

da Corte, mas que também reduz os riscos de crise institucional ao colocar limites objetivos 

para a excepcionalidade do referido remédio estrutural. Dessa forma, quanto menor a 

intervenção, seja sob o aspecto da profundidade, seja quanto ao tempo de sua duração, menor 

será a repercussão de sua (i)legitimidade. 

A legitimidade do ativismo judicial promovido através do Estado de Coisas 

Inconstitucional reclama, além do rigor na identificação dos seus pressupostos de 

fundamentação, que os remédios estruturais possuam a virtude de alimentar o diálogo 

institucional, e não a supremacia judicial. Esse diálogo é alcançado por meio de ordens flexíveis 

e pelo procedimento de monitoramento da implementação das decisões desde que aberto à 

discussão com os poderes políticos e com os setores interessados da sociedade. É uma questão 

de assegurar a legitimidade democrática de sua intervenção, aumentando as chances de 

efetividade e eficiência das decisões do STF. 

Conforme revelou os dados expostos ao longo desse trabalho, não houve uma 

melhoria no que se refere ao plano fático reconhecido como violador massivo e generalizante 

dos direitos fundamentais dos presos. Em relação ao critério indicativo do processo, não há nos 

dados levantados sobre a política penitenciária melhorias nas deficiências estruturais que 

justificaram a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional. 

Com efeito, no particular, a ausência de melhoria decorre de uma verdadeira inercia 

do instrumento em face da estrutura dessa política pública, haja vista que nenhuma mudança 

estruturante fora realizada com a decisão, ou mesmo a partir dessa. Note que não se altera a 

organização dos agentes envolvidos, igualmente não se modifica suas funções e atribuições. De 

igual maneira a adoção do referido instrumento não promoveu nenhuma alteração nos processos 

de tomada de decisão das políticas públicas em comento, continuando a sua execução nos 

mesmos moldes anteriores à sua declaração. 

Em relação ao critério de resultado, o Estado de Coisas Inconstitucional, segundo 

os dados aqui examinados, igualmente se mostrou estéril. A crise carcerária foi analisada sobre 

o prisma da questão das facções criminosas, problemática recorrente em quase a totalidade das 

unidades prisionais do país, cujas consequências afetam direta e drasticamente a execução da 
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política carcerária constitucionalmente estabelecida. A força exercida por essas organizações 

criminosas, paralelamente ao Estado, impacta no cumprimento da pena não somente dos seus 

integrantes, mas também daqueles que, excepcionalmente, não desejam integrá-las. No que se 

refere a essa relação real de poder, o instrumento não demonstrou nenhuma melhoria, sendo 

logicamente inócuo a superá-lo, porquanto não se propõe a sequer enfrentar a questão.  

O que se percebe é justamente o avanço dessas facções criminosas no seu ímpeto 

criminoso, ampliação dos seus quadros de integrantes, conquista de novos domínios, rebeliões 

coordenadas em presídios, fortificação de suas estruturas de poder, atuação interligada em 

outros presídios, execução e comando, a partir do interior dos presídios, de outras atividades 

delitivas fora dos presídios. Como agravante, a consolidação do Brasil na rota do tráfico 

internacional, para além da mercancia interna, eleva ainda mais a força econômica, bélica e 

política dessas organizações criminosas, fortalecendo ainda mais suas lideranças. 

As medidas tomadas a partir da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional 

não se mostraram aptas a combater essa problemática. 

Sob uma perspectiva de eficiência normativa, o remédio em comento igualmente se 

mostrou incapaz de promover a concretização dos direitos e deveres dos presos, muito menos 

de melhorar a organização do sistema penitenciário nacional.  

Diferentemente do que ocorre em relação às facções criminosas, as medidas 

tomadas na ADPF 347 buscaram enfrentar diretamente os problemas de execução da política 

penitenciária, notadamente pelo descontingenciamento das verbas do FUNPEN, mas também 

pela imposição das audiências de custódias. Contudo, a realidade carcerária continua submetida 

a uma superlotação de seus estabelecimentos, mesmo tendo sido o propósito maior do Estado 

de Coisas Inconstitucional, o déficit de vagas no sistema carcerário ainda é progressivo. 

De igual maneira, os resultados em relação a outras questões envolvendo a realidade 

prisional continuam em absoluta desconformidade com as previsões normativas da política 

penitenciária.  

Com altas taxas de reincidência, o sistema se mostra infrutífero no processo de 

ressocialização dos presos. As condições sanitárias do cárcere não melhoraram após a 

declaração do remédio judicial em exame. A oferta de trabalho, elemento essencial do processo 

de reformulação da vida dos presos é excepcional, em suas diversas modalidades, acentuando 

através do ócio a vida criminosa dos encarcerados. De igual forma, o acesso a educação é 

escasso, sendo a prestação desse direito do preso bastante raro na realidade carcerária brasileira, 
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dificultando, assim como na escassez do trabalho, a remissão do tempo de pena, por consectário 

lógico, agravando a questão da superpopulação dos presídios. 

Outros direitos dos presos permanecem igualmente violados, de maneira 

generalizada e massivamente, como outras prestações de cunho material da ambiência prisional, 

a questão de apoio ao egresso, de saúde, demonstrando assim a ineficiência do Estado de Coisas 

Inconstitucional, nos moldes delineados na ADPF 347, como mecanismo idôneo à superação 

dos alegados bloqueios estruturais responsáveis pela incongruência entre os programas 

normativos estabelecidos para os presos, e a realidade penitenciária no Brasil. 

Em relação à estrutura organizacional do sistema penitenciário, e da melhoria dos 

estabelecimentos prisionais, os efeitos da referida decisão, passaram ao largo de enfrentar esses 

pontos, sendo o impacto de sua declaração irrisório nesse particular, não alterando diretamente 

qualquer estrutura ou melhorando a execução da pena. 

Todas essas afirmações se consubstanciam através das informações expostas nesse 

trabalho, seja através do levantamento de dados objetivos, tanto pelo juízo de avaliação 

realizado pela doutrina e opinião especializada. 

Por tudo quanto fora exposto, conclui-se pela ineficiência do Estado de Coisas 

Inconstitucional, no modelo estabelecido pelo STF, na Medida Cautelar na ADPF 347, como 

instrumento apto a superar os problemas ensejadores de sua declaração.  

Portanto, sendo utilitário seu fundamento de legitimação, ou seja, não sendo um fim 

em si mesma, pautando-se numa lógica consequencialista, em que sua razão de ser depende 

absolutamente do sucesso de seu resultado, conclui-se o presente trabalho, pela inferência de 

não ser o Estado de Coisas Inconstitucional um mecanismo idôneo a seus propósitos.  

Em assim sendo, não possui corroboração com os fatos da política penitenciária, os 

fundamentos de sua implementação, qual seja, a necessidade, aparentando falaciosa a sua 

fundamentação, um mero sofisma justificador para um indevido ativismo judicial.     
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