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Contudo, qual a origem das penas, e em que se

funda o direito de punir? Quais as punições que se

de em aplicar aos diferentes crimes? A pena de

morte será verdadeiramente útil, necessária,

imprescindível para a segurança e a estabilidade

social? Serão justos os tormentos e as torturas?

Levarão ao fim proposto pelas leis? Quais são os

meios mais apropriados para prevenir os delitos?

As mesmas penas serão igualmente úteis em todas

as épocas? Qual a influência que exercem sobre

os costumes?

Cesare Beccaria
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OLIVEIRA Ednaldo Ribeiro de. O Sentido das Penas. 55pp. (Monografia

apresentada ao Programa de Graduação do Curso de Direito da Universidade

Federal do Ceará - UFC).

RES O

Esta Monografia tem como escopo principal analisar o sentido das
penas e sua evolução nos diversos períodos da história das sociedades. Num primeiro
momento procuramos apresentar os mais variados conceitos, fundamentos e origens
das penas de forma geral e específica no Brasil, explorando, inclusive o tipo de modelo
político-criminal adotado no País, as vias de combate e controle da violência criminal
apontando como exemplo os métodos utilizados por outros-países no tocante as penas
alternativas. Em seguida tem-se uma análise acerca dos tipos penais e de sua aplicação
na Legislação Brasileira. A abordagem estende-se ao Sistema Penitenciário Brasileiro
e em especial o cearense. Por último, a discussão centra-se nas origens e
fundamentações das Penas Alternati as de forma geral e específica e suas variadas
formas de aplicação no âmbito da legislação penal brasileira, bem como de suas
perspectivas.



OLIVEIRA Ednaldo Ribeiro de. EL Significado de Ias penalidades. 55pp.
(Monografia presentada al Programa de Graduación del Curso de Derecho de Ia
Universidad Federal de Ceará - UFC) ..

RESUME

Este trabajo há sido de gran responsabilidad y de placer pues há
permitido hacer un análisis de Ias penalidades y de su evolución en los diversos
períodos de Ia historia de Ias sociedades. En el primer momento buscamos
presentar los más variados concepto , fundamentos y orígenes de Ias penalidades
de forma general y específica en Brasil, explorando, incluso los tipos de modelos
político-criminales adoptados en el país, Ias vías de combate y control de Ia
violencia criminal apuntando como ejemplo los métodos utilizados por otros
países relativos a Ias penas alternativas. Há sido también analisado sobre los tipos
penales y su aplicación en Ia legi lación brasileiía. EI abordaje exténdese aI
Sistema Penitenciario Brasileão en especial a 10 cearense. Por último, Ia
discusión se centraliza en Ias orígenes y fundamentaciones de Ias penas
alternativas de forma general específica como también sus variadas formas de
aplicación en el ámbito de Ia legislación penal brasileõa además de sus
pers pectivas.
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CONSIDERAÇÕES I ICIAIS

A humanidade, ao longo dos tempos, têm se apoiado nos mais variados

suportes para um convívio harmônico-social. Os profissionais da segurança pública,

em particular, utilizam-se dos mais variados métodos para alcançar essa harmonia. O

legislador, por excelência, na representação dos anseios da sociedade vem, ao longo

dos séculos, criando as mais variadas leis no intuito de preservar a paz social. E a

busca da realização desta, tem levado os mais variados seguimentos sociais a discursos

e pesquisas científicas junto às universidades, os problemas que hoje mais afligem a

todos, que é o problema da segurança pública, e por via de conseqüência, a

aplicabilidade das penas e os problemas carcerários.

O homem, ser social e sociável, busca ao longo de sua existência

mecanismos para uma convivência mútua entre seus semelhantes, capaz de torná-lo

realizado. E, um dos valores que ele instituiu como maneira de socializar-se é a

educação. A ausência desta, certamente leva o indivíduo ao cometimento de algum ato

típico e antijurídico, que por sua ez, terá um tipo sancionador punitivo, cuja punição

deve ter sentido de reeducação criando-se, portanto, um paradoxo entre esses

conceitos: educação, punição e reeducação.

Este trabalho de pesquisa tem como foco, procurar compreender e, ao

mesmo tempo, explicar a evolução e sentido das penas, nos diferentes contextos

históricos, suas finalidades e de que maneira são efetivadas no Brasil diante do modelo

político-criminal adotado no Estado Democrático de Direito, pós-Constituição Federal

de 1988.

A pesquisa concentra-se na discussão da ongem das penas dentro da

perspectiva jurídica e político-criminal adotada no Brasil. O aspecto principal é

realizar uma breve análise critico-reflexiva acerca do modelo político criminal,

historicamente adotado em relação ao sistema penal.
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É certo que a trajetória do tratamento desumano, degradante e fossilizador

existente no sistema penal brasileiro, há muito vem sendo alvo de críticas e debates.

Parte-se do pressuposto de que sob a ótica das concepções do Direito Penal Clássico

positivista-legalista, a política criminal e o sistema penal não lograram qualquer êxito

no curso de todo o seu processo existencial.

Depara-se, no presente momento, sob o prisma de dois pontos claramente

crucíaís, quaís sejam: o crescimento exacerbado da violência que aumenta dia após dia

e que assola e aflige toda a população brasileira. E, por conseguinte, a criação de leis

enrigecedoras da sanção penal quanto à aplicação da sanção penal privativa de

liberdade que, conseqüentemente, tem contribuído muito para o aumento da população

carcerária e, naturalmente, da superlotação das celas. O que urgentemente, merecem e

devem ser reestudados todos esses fatos a partir do seu curso processual histórico no

que tange a legislação penal que se nega a uma aplicação penal voltada a penas

alternativas.

A bem da verdade a rigidez do sistema penal brasileiro quanto ao

confmamento de seres humanos, quando em situações de crimes que comportem a

aplicação de penas alternativas, mas que não há previsão legal, tem gerado

dificuldades concretas e intransponíveis ao sistema carcerário. No que em muito tem

contribuído para a realização de inúmeras rebeliões e em proporções cada vez mais

acentuadas favorecendo ao fortalecimento do crime organizado, tomando reféns, tanto

a sociedade civil, quanto às instituições e agentes públicos. Põe-se em questão, não

somente a política criminal, mas a própria soberania do Estado brasileiro. Tanto que,

nos dias atuais, os meios de comunicação defmem essa organização criminal como

uma espécie de "quarto poder" que desafia a tudo e a todos.

Ao longo de todo o processo histórico do sistema carcerário brasileiro tem

se demonstrado, conforme debates e discussões de um modo geral que o mesmo já

.nasceu falido, visto que o surgimento das prisões tem tido como propósito vigiar, punir

e registrar continuamente o indivíduo e sua conduta impor-lhe limites de espaço e
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tempo. Pode-se perceber também que nessa trajetória está acoplada ainda, suas

transformações e contradições.

A importância das penas alternativas tem um condão crucial na punição dos

culpados, visto que não implica em ausência de punibilidade, mas dá oportunidade ao

transgressor para que este melhor reflita sob sua conduta típica, antijuridica e ainda

impõe a necessidade de reparar o mal causado, quando possível, bem como oferece a

vítima à possibilidade de reaver o bem jurídico protegido (quando possível). E ainda

não estará expondo o transgressor a um amontoado de seres humanos confmados a um

sistema carcerário que na sua grande maioria não regenera ninguém ao convívio

social, muito pelo contrário, contribui em muito para uma formação criminosa com

maior potencial ofensivo.

No caso em tablado, a realização dessa pesquisa está relacionada ao fato da

necessidade de se discutir a possí el extensão da aplicação de penas alternativas na

legislação penal brasileira; do vínculo profissional do pesquisador enquanto estudante

de direito, bem como por conhecer de perto o problema carcerário brasileiro na

condição de policial militar que sou há mais de-vinte anos; e pela necessidade de se

questionar tal situação para uma possível provocação ao poder público competente

para que este produza mecanismos com penas eficientes, que para tanto, enfocamos

vários questionamentos, dentre os quais destacamos: Como a legislação penal tem

tratado as sansões penais no curso de seu processo histórico? A partir de quando e

como tem sido tratada a questão das penas alternativas no Brasil? O que mudou em

termos de penas alternativa com o advento da Lei n°. 9.099/95?

Certamente que todos esses questionamentos devem ser desenvolvidos no

decorrer deste trabalho, bem como outros que surgirão no seu desenrolar e a partir daí,

faremos novas pesquisas objetivando encontrar outras fontes que contemplem a

temática e nos levem a conclusões fundamentadas cientificamente.
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Não se trata apenas de abordarmos a questão da sanção penal brasileira,

mas sim, analisarmos esse processo punitivo brasileiro ou o modelo político-criminal

adotado no Brasil e, ao final propor possíveis sugestões de melhoramento desse tipo de

sansão disciplinador penal. Com efeito, o processo de transformação social enquanto

representação do real refaz-se, reformula-se, a partir de mudanças que insurgem e as

leis, por via de conseqüência, sofrem mutações justamente para se adequarem a uma

nova ordem social ou mesmo adequar a sociedade a uma nova ordem jurídica.

A pesquisa é como um horizonte sem fronteiras, onde o começo é você

mesmo, o seu caminho é a trajetória pela qual deve passar, e o fim, é o ponto em que

se deseja parar. O que se pretende aqui é traçar apenas parte das tramas que perturbam

e deturpam o sistema penal brasileiro. A elaboração da pesquisa está sempre voltada

para o que se expressou ou se manifestou de forma pública ou privada. Essa

manifestação, no ato mesmo de se projetar na sociedade, adquire, ao ser trabalhado

sociologicamente, uma dimensão cronológica ou mesmo temática que, em princípio,

não resgata a reação ou dimensão do vivido a que o acontecimento ou o fato provocou.

A pesquisa opera sempre com o que está dito, com o que é colocado para e pela

sociedade, em algum momento, em algum lugar desses elementos, o pesquisador

constrói sua narrativa, sua versão, seu mosaico.

Portanto, temos como objetivo maior neste trabalho, além de percorremos a

trama desse processo disciplinador social quanto à aplicabilidade das sanções penais e

de seus reflexos sociais, de analisar a viabilidade da extensão de sanções penais, da

efetividade maior do Estado na aplicação de uma punição cujo objetivo maior deve ser

o de corrigir o infrator ou infratora conscientizando-o (a) do malferililento a norma

disciplinadora e de maior eficiência penal.

Para alcançar os objetivos pretendidos aprofundaremos a pesquisa nas

mais variadas fontes que abordam o tema do trabalho voltado para o pensamento de

possível melhoramento quanto à aplicação de medidas corretivas aqueles que por

ventura venham a cometer alguma conduta típica e antijurídica.
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Metodologicamente, esta pesquisa é de cunho exploratório-

bibliográfico, dar-se-a a partir de material já produzido que se relacione com o tema

proposto. Essa consulta deverá abranger a Constituição Federal de 1988, o Código

Penal Brasileiro, o Código de Processo Penal Brasileiro, Lei das Execuções Penais,

Lei de criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e alguns teóricos e

doutrinadores que abordam o assunto. As idéias dessas consultas estarão concatenadas

em três capítulos dispostos neste trabalho.

Inicialmente, discutimos os conceitos e fundamentos da categoria

pena de forma genérica. Em seguida, o debate foca, especificamente, sobre a questão

penitenciária no Brasil e no Ceará procurando mostrar seus dilemas e paradoxos. Por

último, o debate centra-se sobre as penas alternativas e sua aplicação punitiva no

Estado brasileiro. A discussão gira em tomo da Lei N°. 9.099/95, como um exemplo

pioneiro de penas alternativas no Brasil. Atentar-se há para os reflexos causados na

aplicação dessas penas a partir da referida lei, da sua processualidade, de sua agilidade

e da sua efetividade em tempo real.

Ao se observar a praticidade do mecanismo punitivo do Estado, ou seja, a

aplicação das sanções penais rígidas no Brasil, percebe-se, claramente que só tem

contribuído para o aumento da criminalidade, bem como com o acúmulo de seres

humanos nas penitenciárias, onde nem mesmo sobre os confinados o Estado tem

conseguido controlar as ações desses descumpridores das normas disciplinadoras,

sabendo-se que menos tem controle esse mesmo Estado quando se trata do "Crime

Organizado", visto que, com freqüência tem-se noticias de presos chefiando quadrilhas

de dentro dos próprios presídios.

Procura-se no passado, muitas vezes, a compreensão do presente, e neste, a

projeção do futuro, pois como seria possível compreender os problemas, as

dificuldades, os acontecimentos e os fatos que ora nos cercam, e ainda, como se

planejar o amanhã se não tiver neste presente uma compreensão real do que está

acontecendo? Eis, então, a necessidade e importância de se apegar a essa pesquisa e
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tentar encontrar explicações e possíveis sugestões que possam nos guiar a uma trilha

que viabilizem aos anseios sociais, evitando, assim, a repetição e continuidade de um

sistema enrijecido que não está dando certo.



CAPÍTULO 1

SOBREPE AS

É que, para não ser um ato de violência contra o cidadão, a

pena deve ser, de modo essencial, pública, pronta,

necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias

dadas, proporcionada ao delito e determinada pela lei.

Cesare Bonesana
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CAPÍTULO 1

SOBRE PENAS

1.1- Penas: conceitos e fundamentos

o vocábulo "pena" nos dicionários modernos é definido como sendo

sinônimo feminino originário do grego poiné e do latim poena. Como ressalta Costa

(2000), talvez fosse mais adequado terminologicamente, falar em sanção penal ao

invés de pena. Todavia, utiliza-se a terminologia pena em função desta encontrar-se

oficializada pelo Direito Penal brasileiro nos diversos diplomas legais, tais como o

Código Penal Brasileiro (CPB) Constituição Federal (CF) etc. Neste sentido, a

definição de pena no presente trabalho tem significado de punição imposta pelo Estado

ao delinqüente ou contraventor, em processo judicial de instrução contraditória,

relativo a crime ou contravenção que tenham cometido, com o fim de exemplá-los e

evitar a prática de novos delitos. Esta definição coaduna-se com a definição de que

pena é a "sanção aflitiva imposta pelo Estado, através de processo, ao autor de um

delito, como retribuição de seu ato ilícito e para evitar novos delitos" (MARQUES,

1966: 22).

Na Idade Antiga, no Ocidente, as penas eram diversas, de cunho

privado e predominava a pena de morte. Isto pode ser constatado a partir do Código de

Hamurábi, Deuteronômio, Lei de Manu e Lei das XII Tábuas. Mesmo com o advento

do Direito Romano não houve muita diferença (Bíblia Sagrada, 1986).

Na Idade Média (Século V-XV, d.C,), seguiu-se à pena capital, com

os Tribunais da Inquisição (chamada pela Igreja católica de "Santa Inquisição"), que

tinha no poder laico a responsabilidade de aplicar a sentença de pena de morte.

Entretanto, é nesse período que surgem as prisões com a finalidade de punir religiosos

pecadores e a leigos com a expiação. Segundo Gonzaga (1994), a pena de expiação era
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cumprida em mosteiros ou conventos até o século XIII e tinha como função a reflexão

sobre a conduta dos infratores para que estes se redimissem e ganhassem a salvação.

No Brasil, as Ordenanças Afonsinas, de 1446, traziam em seu bojo,

livro V, um direito penal afastado da realidade da época. Em seguida vieram as

Ordenanças Manuelinas, vigentes de 1514 a 1603, que tratava acerca do Direito Penal

a ser aplicado na Colônia, em seu livro V, porém ficando a mercê do juizo dos

donatários. A partir de 1603, surgiram as Ordenanças Filipinas cujas matérias sobre

Direito Penal e Processual penal estavam contidas também em seu livro V, todas

oriundas da metrópole portuguesa. O caráter punitivo dessas Ordenanças quando não a

pena de morte, o castigo rigoroso corporal. Todavia, as Ordenanças quase não tiveram

aplicabilidade em terras brasileiras em razão da sociedade à época ser formada quase

que totalmente por tribos de nati os e, devido aos costumes, não estavam adaptadas ao

jugo das Leis escritas (Costa, 2000).

Com efeito, com o advento da Independência do Brasil, em 1822 e,

posteriormente, 1824, com a outorgação da primeira Constituição brasileira é que

surge uma nova ordem jurídica dentro do modelo do Estado Burguês Liberal e seus

princípios humanitários definidos pelos ideais iluministas em fins do século XVIII. A

partir dessa nova ordem as formas de punir no Brasil tomaram algumas limitações

levando em conta, o princípio da legalidade; a igualdade de todos perante a lei; a

personalidade da pena e a utilidade pública da lei penal. Com estas medidas, a hipótese

de aplicação da pena capital foi reduzida de 70 (setenta) para 03 (três). Finalmente, em

1830, sob os auspícios de Bernardo Pereira de Vasconcelos, o primeiro Código

Criminal do Império foi aprovado. E tinha como objetivo principal: não deixar o

infrator impune, porém, não permitir que o inocente fosse castigado. Conforme Costa

(2000), este Diploma Penal foi considerado um marco na história do Direito Penal de

tal modo que serviu de base para as legislações penais de países como a Espanha e

muitos outros da América Latina.
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o Código Criminal do Império somente foi substituído pelo Código

Penal Republicano de 1890, elaborado e organizado pelo Conselheiro Batista Pereira e

que trouxe mudanças significativas, tais como a eliminação da possibilidade de

aplicação da pena de morte e a redução da pena privativa de liberdade para o máximo

de 30 anos. Porém, apresentando déficits no âmbito legislativo e por ter sido elaborado

às pressas, o Código Penal Republicano te e sua validade até 1940, quando no período

do Estado Novo, de Getúlio Vargas, sob o escrutínio do humanista Alcântara Machado

foi criado o atual Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei n". 2.848/40).

Sob outro pnsma, embora reconhecendo o percurso evolutivo da

humanização das penas, é racional analisarmos qual seu sentido ou porque punir? A

busca de responder tais inquietações pode nos reorientar ou nos levar a um campo

multifacetado de interpretações acerca do sentido das penas.

Do ponto de vista do sociólogo Émile Durkheim (1978) as penas

devem ser aplicadas para evitar a ameaça geral à segurança das pessoas e de seus bens

para fortalecer as normas sociais do direito e da moral tomando-as mais integradas e

mais coesas. Todavia, faz-se necessário saber qual a verdadeira função das penas. Para

isto, é preciso saber o que é realmente crime e qual sua natureza. Existe uma grande

dificuldade em se aplicar uma pena condizente com o crime em função de uma

legislação penal lenta e conservadora do Estado burguês que não acompanha o

desenvolvimento progressivo da sociedade e da indefinição de crime.

Com efeito, se o crime é uma doença, a pena é o remédio para ele e não pode ser
concebido de modo diferente; assim. todas as discussões que levanta incidem sobre
a questão de saber em que deve consistir para desempenhar o seu papel de remédio.
Mas, se o crime não tem nada de mórbido, a pena não pode ter como objetivo curá-
10e a sua verdadeira função deve ser outra (DURKHEIM, 1978: 122).

A questão da punibilidade a seres humanos está enraizada nos mais

remotos tempos. Isto é uma realidade inequívoca em função de seu objeto causador, o

crime, acompanhar a humanidade como uma sombra sinistra desde que os seres

humanos passaram a viver coletivamente na Terra. este sentido, cabe então discutir:



20

qual a origem das penas? Quem pode punir? Quais seus sentidos? A quem punir? Para

que punir? Como punir? Talvez se estas questões tivessem ocupado as faculdades

mentais de nossos legisladores muitos equívocos no âmbito das sanções punitivas

fossem evitados.

o jusfilósofo Hegel (2003) esclarece que na moderna ciência positiva

do direito, a teoria da pena é uma das matérias que mais infeliz sorte tiveram. Isto se

dá em virtude de se conceber o crime como um mal e sua supressão depender de um

outro mal que é a pena, a qual se constitui numa intimidação, ameaça, correção,

coação ou restrição. Para Hegel (op. cit.), esse conceito está equivocado. A questão

não se trata do crime como um mal ou como um bem, o que deve ser levado em

consideração é o que é justo e o que é injusto, ou seja, se a pena é justa em si e para si.

Nesta discussão apenas se trata do seguinte: o crime, considerado não como
produção de um mal, mas como violação de um direito tem de suprimir-se, e, então,
qual é a existência que contém o crime e tem de suprimir-se? Esta existência é que
é o verdadeiro mal que importa afastar e nela reside o ponto essencial. Enquanto os
conceitos nao forem conhecidos claramente, a confusão tem de reinar na noção de
pena (HEGEL, 2003: 88).

Não podemos discutir sobre as origens das penas e suas formas de

aplicação sem as argamassas epistemológicas do pensamento originário de Cesare

Beccaria (1982, 2002) e de Montesquieu (1982), expoentes da Escola Penal Clássica e

defini dores do princípio da reserva legal, segundo a qual "não há crime sem ter lei

anterior que o defma. ão há pena sem prévia cominação legal" (ART. 1°, CPB). De

acordo com o magistério de Beccaria, as penas passaram a existir, a partir do momento

em que as pessoas, fatigadas de viverem no estado de natureza, no qual havia uma

guerra de todos contra todos e cansados de uma liberdade cuja incerteza de conservá-Ia

tomava inútil, resolveram firmar um pacto social sacrificando parte dessa liberdade,

visando desfrutar a outra parte com maior e melhor segurança. Isto significou a criação

do Estado Moderno como possível resolutor das questões digladiadores entre os seres

humanos e elege o Estado com o legítimo punidor dos indivíduos. Esta posição

beccariana corrobora com as idéias contratualistas de Thomas Hobbes (1979).
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Conforme magistério de Costa (2000), quando a pessoa passa a

conviver em sociedade, esta cede parte de seus direitos e também recebe direitos e

obrigações concedidos pelo Estado. A pena é a resposta do Estado ao infrator dessas

obrigações determinadas pelo Estado. Destarte, "O Estado dita as regras que devem ser

cumpridas por toda a coletividade e estabelece a pena a ser aplicada ao infrator destas

regras" (COSTA, 2000: 19).

Entretanto, Beccaria (op. cit.), ressalta que a pena deve ser equivalente

ao delito e não mais que isso. Deste modo, as penas aplicadas não devem ter sentido

vingativo, mas infalível, corrigível e nao podem castigar além da condição humana de

suportá-Ia. Portanto,

Não é a crueldade das penas um dos maiores freios dos delitos, senão a
infalibilidade delas... a certeza do castigo, ainda que moderado, causará sempre
maior impressão que o temor de outro castigo mais terrível mas que aparece unido
com a esperança da impunidade (BECCARIA, 1982:71-72).

Ao longo da história do homem as penas foram sendo modificadas de

acordo com a evolução de sua mola propulsora: o crime. Este, sendo uma ação típica,

antijuridica e culpável no decorrer de sua trajetória exigiu também mecanismos

decifradores e previsíveis por parte da ciência penal. Neste sentido, Noronha (1995),

afirma que "a história do Direito penal é a história da humanidade. Ele surge a partir

do aparecimento do homem e o acompanha ao longo dos tempos, isso porque o crime,

qual um vislumbre, nunca do homem se afastou" (In: XAVIER 2007: 29). Com efeito,

as penas modificam-se de acordo com as legislações efetivadas nos diferentes

contextos sociais. Na antiguidade a pena tinha como função vingar o delito, aplicando

ao infrator o mesmo mal ou dano que ele praticara. Este tipo de pena foi chamado de

talião ou lei de talião no sentido de retaliação, talionato.

A evolução das punições tem sido diferenciada ao longo da história

das sociedades. Na Roma antiga e durante a Idade Média, as celas eram construídas

apenas para manter, temporariamente o réu até sua condenação final: castigos

corporais ou pena capital. Não havia nenhuma legislação vigente com o objetivo de
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assegurar direitos e garantias fundamentais e não se podia falar ainda em sistema

prisional ou carcerário.

No modelo inquisitório puro que predominou nos ordenamentos da Europa
continental desde o século XIll até a Revolução de 1789, as provas legais
constituíam urna forma de garantia para os acusados, na medida em que somente
uma certa "quantidade" de elementos incriminadores podia levar à condenação.
Nesse sistema, para os delitos considerados mais graves (heresia, bruxaria, lesa-
majestade etc.), era prevista a prova privilegiada, solução que permitia qualificar
como plena uma prova meramente Indicíária, atendendo ao princípio in atrocissimis
leviores coniecturae sifficiunt, et licet iudici iura transgredi (GOMES & CERVINI,
1997: 42).

Com o advento do Estado Moderno absolutista (1500-1789) e a teoria

do poder divino do Rei, estruturou-se no âmbito das punições, uma Sociedade de

Soberania cujas penas eram tirânicas. esta sociedade, os rituais punitivos dos Reis e

do Clero atendiam aos desejos e as paixões de seus egos. Foi contra esses rituais de

castigos vingativos e de cunho pessoal que Beccaria (op. cit.), influenciado por

pensadores como Rousseau, Montesquieu, Diderot e BufIon levantaram a voz em

nome da humanidade e da racionalidade. Beccaria foi mais além e se opôs à tradição

jurídica e a legislação penal de seu tempo, denunciando os julgamentos secretos, as

torturas para a obtenção de confissões de crimes, à prática de confiscação dos bens dos

condenados etc.

Com a instalação do Estado Moderno Burguês Liberal (segunda

metade do século XVIII em diante), teremos a presença da Sociedade Disciplinar com

conseqüente modelo de sistema prisional. Foucault (2001a) analisa a transição da

Sociedade de Soberania para a Sociedade Disciplinar no final do século XVIII.

Conforme Foucault com a presença dessa Sociedade Disciplinar surgiu, entre outras

coisas, um modelo de sistema penitenciário. Este novo modelo de sistema

penitenciário, surgido no final do século XVIII e início do século XIX serviu, entre

outras coisas, como um laboratório para a docilização, domesticação e constituição de

um corpo de saberes sobre os criminosos e seus atos delituosos. Neste caso, as prisões

do novo sistema prisional funcionam como políticas tecnológicas sobre os apenados.

Conforme Foucault (op. cit.), inicialmente, as prisões na Sociedade Disciplinar foram
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criadas para vigiar, pumr e registrar, continuamente, os apenados, bem como sua

conduta, além de limitar seus espaços e controlar o seu tempo. Para cumprir essas

missões, as prisões foram criadas de acordo com o projeto arquitetônico de 'poder

panóptico do jurista inglês Jeremy Bentham, em fins do século XVIII, descrito por

Foucault apudDreyfus & Rabinow (1995: 207):

Ele consiste num amplo terreno com uma torre no centro e, em sua periferia, uma
construção dividida em níveis e celas. Em cada cela, duas janelas que permitem a
vigilância das celas. As celas são como 'pequenos teatros", onde cada ator está
sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. O detento, deste
modo, torna-se visível ao supervisor, porém apenas a este, ele é privado de
qualquer contato com as celas contíguas. Ele é "objeto de uma informação, jamais
sujeito numa comunicação ... Foucault ressalta que isto se dava através da indução
do detento a um estado de objetividade, de permanente visibilidade. O detento não
pode ver se o guarda está ou não na torre, portanto, deve se comportar como se a
vigilância fosse constante. infinita e absoluta. A perfeição arquitetônica é tal que o
guarda não esteja presente, o aparelho de poder contínua a funcionar (In: Xavier,
2007: 190).

Esse novo modelo de prisão surgido na Europa em fins do século XVIII,

revela-se como um panoptismo contínuo, disciplinar e anônimo. Consoante Foucault (op.

cit), as prisões a partir desse novo paradigma funcionam como um modelo disciplinar, sendo

ao mesmo tempo, vigilância e observação, segurança e saber, isolamento e transferência. No

entanto, como observou Foucault (2001a), as prisões desde o seu nascimento, até então, não

corresponderam ao seu principal objetivo: transformar criminosos empedernidos em cidadãos

normais.

Segundo Deleuze (1992), a Sociedade Disciplinar analisada por Foucault foi

substituída a partir da segunda metade do século XX por um novo tipo de Sociedade: a de

Controle. Neste tipo de Sociedade há um panoptismo mais intenso em função das tecnologias

informatizadas e do uso de câmeras, de chips, coleiras eletrônicas etc. Neste caso, as penas

devem acompanhar o progresso desta Sociedade de Controle exigindo, assim, penas

alternativas, as quais podem ser cumpridas com a vigilância desses dispositivos eletrônicos.

1.2 - Do modelo-político criminal adotado no Brasil

Ao invés da criação de políticas públicas sociais visando diminuir as

flagrantes desigualdades - que ao meu ver - são determinantes para o aumento da
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violência, cnou-se no Brasil uma forte demanda por políticas criminais duras que

exigem do poder do Estado respostas cada vez mais repressivas, criminalizadoras e

penalizadoras. A partir, sobretudo da década de 1990, essas políticas criminais duras

passaram a ser efetivadas com mais intensidade. Primeiro foi com a tentativa de

combate ao narcotráfico com a Lei 6.368/76, em seguida com a Lei 8.072/90 contra os

crimes hediondos e em seguida com a Lei 9.034/95, contra o Crime Organizado. este

sentido é que com freqüência se fala em 'guerra' contra o crime, reafirmando-se,

assim, uma visão positivista da criminalidade e esquecendo-se que o crime é um

fenômeno presente em todas as comunidades, conforme já foi observado pelo
sociólogo Émile Durkheim (1978). Ora, se o crime é um fenômeno universal atinente a

toda comunidade, significa, pois, que esse fenômeno terá de ser resolvido pela e com

essa comunidade. Vale dizer que não é com política criminal dura que se consegue a

redução dos delitos.

O modelo político-criminal no Brasil é sustentado pelo Direito

clássico-positivista-legalista e prima pela repressão determinando um estado da Law

and Order. A experiência tem demonstrado que esse tipo político-criminal ao invés de

controlar a violência e a criminalidade tem contribuído para reproduzi-Ias no âmbito

institucional. Outro problema que se verifica nesse tipo de política criminal é que

termina por dividir a sociedade em duas classes de pessoas: os "bons cidadãos ou

cumpridores da Lei" e os "maus cidadãos ou os fora-da-lei". Para estes, o Estado terá
de usar sempre a força punitiva máxima por exigência daqueles.

o maniqueísmo do modelo ora examinado é patente: a sociedade é dividida em dois
grupos, isto é, há os homens de bem (cumpridores e respeitadores da lei) e há os
malvados, os selvagens, os anormais (em linguagem soj/) ou os "bandidos", os
"vagabundos" (em linguagem hard). O discurso é este: nós, os homens "íntegros"
(que somos incapazes de cometer crimes, nenhum crime, nem sequer infração de
trânsito, tráfico de influência ou crime eleitoral, que não praticamos nenhuma
falsidade, que não sonegamos impostos, que não compramos produtos de
"descaminho" nem nunca fomos "executivos de fronteira", que não praticamos a
cultura do "jeitinho", que, como comerciantes, nunca deixamos de emitir uma só
nota fiscal, que nunca nos apropriamos de nada, nem de recuerdos, etc.), queremos
restabelecer a "paz e a ordem", exigimos uma sociedade "pura", cristalína, sadia,
livre da delinqüência e dos delinqüentes (que são sempre "os outros") para que
nossa família, nossos bens e nossa sociedade sejam profilaticamente isolados dessa
"chaga" que se chama crime (GOMES & CERVINI, 1997: 37).
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A política em segurança pública no Brasil nunca foi levada a sério

como deveria ser. Assim como acontece com outros serviços sociais públicos, a

história da segurança enquanto serviço público esteve sempre sendo utilizada de forma

privatizada por oligopólios historicamente construidos neste País. É uma pena que

numa Nação construída sob a égide do autoritarismo e regada com sangue de seres

humanos despatriados, humilhados, coisificados e escravizados durante cerca de 04

(quatro) séculos, em pleno regime que se diz ser democrático não tenha a seriedade

merecida. Finalmente, pensamos que é oportuno citar a posição dos juristas e cientistas

sociais Luiz Flávio Gomes e Raul Cervini:

Nunca houve no Brasil nenhuma política criminal séria em matéria de prevenção da
delinqüência. Muito pelo contrário, centenas de fatores criminógenos foram
incrementados: falta de educação, analfabetismo, desemprego, baixos salários,
escassa qualidade de vida, desagregação familiar ... (p. 46).

Não se pode negar que no ano de 1995, com a efetivação da Lei n".

9.099 houve um considerável avanço na política criminal do País. Por essa Lei, os

delitos considerados de menor potencial ofensivo são apurados com os Termos

Circunstanciados de Ocorrências (T.C.Os) e encaminhados aos Juizados Especiais

Cíveis e Criminais. A partir de então, houve uma certa celeridade na processualística e

na aplicação de sanções sociais aos culpados. Entretanto, não fugindo à regra no

Brasil, muitos apenados que de eriam pagar suas punições em determinadas

Instituições Públicas conseguem sempre burlar essas punições ou pelo compadrismo

(com alguém influente que interfere junto a quem é responsável pela a Instituição) ou

pela falta de fiscalização e acompanhamento de pessoas da própria sociedade civil

(Faoro, 2001a). Mas, considera-se que isso é apenas um dos prismas que pode ensejar

outras reformulações na legislação penal do país, sobretudo no Código Penal que é de

1940 e na Lei das Execuções Penais (Lei n". 7.210/84) que ao contrário de tentar

ressocializar o apenado transforma-o em criminoso cada vez mais periculoso.

Sob outro prisma, ao invés de fazer essas reformas que são

primordiais para um melhor funcionamento dos organismos policiais e da própria

Legislação penal como um todo, os governos têm primado pela política criminal
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repressiva a todo custo. Embora se saiba que esse modelo é ineficaz, mas continua em

vigência, e ele é preferível porque é menos complexo de se aplicar e sai muito mais

barato em sua execução.

Neste sentido, acreditamos que, enquanto os organismos policiais não

forem coordenados e fiscalizados pela sociedade civil e não mantiverem uma

integração efetiva com essa comunidade pouco ou nenhum êxito se terá no controle da

violência e da criminalidade. Como aponta VELHO (2002), somente "govemantes

legitimados democraticamente pela sociedade civil e voltados para os direitos

humanos terão alguma possibilidade de exercer com sucesso o poder e a força contra a

criminal idade" (p. 26-27).

1.3 - Das vias de combate e controle da violência criminal

Tradicionalmente sabemos que existem duas vias de controle e

combate à violência criminal: a repressão e a prevenção. No caso da repressão esta tem

por função precípua punir o infrator, ou seja, a repressão é política criminal post

factum quando o crime já ocorreu. Este tipo de política criminal não deve ser a mais

interessante para ser aplicada. A segunda via de combate/controle da violência

criminal é a prevenção. A prevenção é política criminal ante faetum, ou seja,

antecipar-se a ocorrência do crime prevenindo-o antes que ocorra o delito penal.

Segundo Gomes & Cervini (1997), a política criminal de prevenção divide-se em

primária, secundária e terciária. A primeira procura identificar as causas da

delinqüência. É a forma de prevenção mais demorada e exige profundas políticas

sociais que proporcionem educação, emprego, moradia, saúde, qualidade de vida etc.;

"é política para médio e longo prazos, mas nem por isso deixa de ser a verdadeira e

melhor política preventiva do delito. É preciso que se crie oportunidades para que as

pessoas tenham amor à vida, à segurança, ao bem-estar" (p. 44).

No caso da prevenção secundária seu objetivo é criar obstáculos aos

criminosos. Para isso, é necessário o emprego de mais policiais, mais viaturas, mais
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armamento, enfim, mais investimentos. Não se preocupa com as causas da

delinqüência. ''Não é política preventiva ideal, principalmente quando não é

acompanhada da primeira. Seu efeito negativo mais pernicioso é o de provocar o

deslocamento do crime" (idem).

A política de prevenção terciária procura evitar a reincidência

criminosa. Cuida da não reiteração delitiva. Age sobre quem já delinqüiu. É política

criminal post factum, ou seja, é repressora e aplicada após o cometimento do delito.

Em conclusão: de todas, a melhor política criminal preventiva é indiscutivelmente a

primeira (prevenção primária).

Segundo Xavier (2007), a prevenção primária Via educação é

reconhecidamente a melhor política criminal, porém esse tipo de política criminal não

é preferível aos govemantes por dois motivos principais: primeiro porque esse tipo de

política criminal exige, de imediato, uma política econômica menos iníqua com uma

maior e eqüitativa distribuição de renda tomando-se, assim, mais complexidade em

sua aplicação. Em segundo lugar, a política de prevenção primária é para execução em

médio e longo prazos e exige reformas estruturais no sistema de segurança pública, no

sistema criminal, no Poder Judiciário e no Poder Executivo.

Mas a polêmica em tomo da via a ser escolhida (repressão ou prevenção) parece
não ter chegado ainda ao seu final. Em conferência pronunciada na Escola Paulista
da Magistratura, a diretora da Seção de arc6ticos do Departamento de Justiça dos
Estados Unidos, Mary Lee arren, posicionou-se em sentido contrário e enfatizou
a necessidade de uma colaboração multilateral, internacional, porque é muito
dificil, diante do crime organizado. que um país. agindo sozinho. proteja a si
mesmo (GOMES & CERVINI 199 : 34-35).

Entretanto, como adverte Xavier (op. cit.), em função de anseios por

soluções imediatas, os planos, programas, projetos e estratégias para o combate e

controle da violência criminal no Brasil têm demonstrado sempre a efetivação de

medidas emergenciais que funcionam apenas como paliativo passageiro e nem sequer

amenizam o problema. Destarte, a escalada da violência criminal no Brasil vem

ascendendo de forma preocupante. Na década de 1960, a escalada da violência

criminal no Brasil foi atribuída ao intenso êxodo rural para os grandes centros urbanos.
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Na década seguinte (1970), a violência criminal continua numa crescente em função

do aprisionamento desordenado por parte do autoritarismo do Regime Militar. Nesta

década, nas principais penitenciárias do País são formadas as organizações criminosas,

como foi o caso da fundação do Comando Vermelho no presídio de Cãndido Mendes,

na Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro (Amorim, 1993). as décadas seguintes,

além do aumento da violência criminal comum, o fenômeno do Crime Organizado se

expandiu de forma perigosa pondo em questão, inclusive a soberania estatal e

comprometendo a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil (Gomes

& Cervini, 1997). A eleição de um sistema repressor por meio de leis rígidas mesmo

que de forma simbólica (apenas no papel) tem demonstrado que é ineficaz, pernicioso

e demagógico.



CAPÍTULO 2

TIPOS DE PENAS

A pena de prisão é um remédio opressivo e violento, de

conseqüências devastadoras sobre a personalidade humana.

Lins &. Silva
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CAPÍTULO 2

TIPOSDEPE S

2.1- Das espécies de penas e de sua aplicações

o Código Penal Brasileiro - CPB, nos arts. 32 e 33 combinados com

os arts. 5°, XLVI; 84, XII, da Constitui ao Federal - CF e arts. 2° e 3°, da Lei n°.

7.210/84, estabelecem três tipos de penas: as privativas de liberdade, as restritivas de

direitos e as penas de multa. As penas privati as de liberdade dividem-se em pena de

reclusão (prisão) e de detenção. pena de reclusão deve ser cumprida em regime

fechado, semi-aberto ou aberto. pena de detenção deve ser cumprida em regime

semi-aberto, ou aberto, exceto quando ha er a necessidade de transferência a regime

fechado. No regime fechado, o cumprimento da pena se dá em estabelecimento de

segurança máxima ou média. o regime semi-aberto, a pena é cumprida em colônia

agrícola, industrial ou similar. o aso de regime aberto, a pena é cumprida em casa

de albergado ou semelhante. As penas pri ativas de liberdade devem ser cumpridas de

maneira progressiva de acordo om as respectivas condenações dos apenados. Essas

penas devem ser aplicadas observando o que preceitua a Lei de Execução Penal - LEP

vigente, Lei N°. 7.210/84.

As penas restriti a de direitos são definidas pelo CPB (Art. 43) como

sendo: prestação pecuniária; perda de bens e valores; prestação de serviços à

comunidade ou a entidades públicas' interdição temporária de direitos e/ou limitação

de fim de semana.

As penas restriti as de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; TI - o réu não for
reincidente em crime doloso; m - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente (ART. 44, CPB).
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As penas de multa são previstas no art. 49, do CPB. Consistem no

pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-

multa. É, no mínimo, de dez e, no máximo, de trezentos e sessenta dias-multa. "O

valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do

maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes

esse salário" (Art. 49, § 1°). A multa aplicada ao apenado deve ser fielmente paga no

prazo de dez dias depois de transitada em julgado a sentença. "A requerimento do

condenado e conforme as circunstâncias o juiz pode permitir que o pagamento se

realize em parcelas mensais" (Art. 50). De todas as penas se considera como sendo as

mais degradantes e de maior potencial ofensivo à pessoa humana, as penas privativas

de liberdade em regime fechado, ou eja, a prisão.

O termo prisão neste trabalho tem como significado imediato cárcere,

cadeia, privação da liberdade. A prisão aqui retratada é um espaço institucional

administrado pelo Poder Judiciário e pertence ao Sistema Criminal arquitetada de

forma a acolher pessoas condenadas pela Justiça. Fisicamente, as prisões são locais

com janelas e portas de ferro, gradeados, com muros altos e dotados com guaritas de

segurança. As prisões atuais são originárias daquelas descritas e estudadas por

Foucault (2001a), surgi da no final do século XVIII e início do século XIX, conforme

abordagem anterior. Além de objetivar o disciplinamento e a docilizção corpórea, as

prisões foram criadas com as funções de reeducar e de recuperar criminosos a fim de

que estes, após cumprir um certo tempo de pena privativa de liberdade pudessem ser

novamente inseridos no convívio social. Todavia, segundo Foucault as prisões nunca

corresponderam às exigências para as quais foram destinadas, ou seja, nunca foram

capazes de transformar criminosos em pessoas sociáveis por elas mesmas (ln: Xavier,

2007).

Entretanto, na visão foucaultiana a análise deve girar não em tomo do

fracasso das prisões, mas a que objetivos ou ensinamentos podemos tirar com esses

fracassos prisionais. Neste sentido é possível compreender que a prisão e o castigo

devem ser destinados não como remodelagem social ou extingui dores das infrações
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penais, mas devem ser usadas criteriosamente e de acordo com os tipos penais

distributivamente "não visando tomar dóceis àqueles que estão prontos para

transgredir as leis, mas que eles tentem organizar a transgressão das mesmas numa

tática geral das sujeições" (DREYFUS & RAB OW, 1995).

2.2 - Do Sistema Penitenciário no Brasil

o Brasil administra um dos maiores sistemas carcerários do mundo

estando entre os dez primeiros. Conforme a LEP, a população de apenados está

disposta nos seguintes estabelecimentos penais: 1° - a Penitenciária, destinada ao

condenado à pena de reclusão, a ser cumprida em regime fechado; 2° - as Colônias

Agrícolas, Industriais ou similares, re ervadas para a execução da pena de reclusão ou

detenção em regime semi-aberto; 3° - a Casa do Albergado, prevista para acolher os

condenados à pena privativa da liberdade em regime aberto e à pena de limitação de

fim de semana; 4° - o Centro de Observação, onde serão realizados exames gerais e o

criminológico; 5° - o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que destina aos

doentes mentais, aos portadores de desenvolvimento mental incompleto ou retardado e

aos que manifestam perturbação das faculdades mentais; e, 6° - a Cadeia Pública, para

onde devem ser remetidos os presos provisórios (prisão em flagrante, prisão

temporária, prisão preventiva ou em razão de pronúncia) e, finalmente, os condenados

enquanto não transitar em julgado a sentença. (arts. 86 e seq. da LEP).

Com efeito, a LEP pode ser considerada como um guia essencial à

administração penal e regulamenta os deveres e direitos do apenado. A LEP foi criada

com o objetivo de proteger os direitos substantivos e processuais dos encarcerados,

garantindo-lhes, inclusive assistência jurídica, educacional, sócio-cultural, religiosa e

material (Arts. 10,12 & 13). As diretrizes da LEP foram baseadas no modelo de

tratamento de prisioneiros estabelecido pela Organização das Nações Unidas - ONU.

Juntamente com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP

(1984) a LEP tem por objetivo regulamentar com eficiência a administração da Justiça

Criminal na execução das penas e nas medidas de segurança que devem ser
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dispensadas aos presos. O CNPCP, por exemplo, adotou ações complementares para a

Administração Criminal e Penitenciária estabelecendo, por meio das resoluções n''s 16,

de dezembro de 2003 e 03, de setembro de 2005.

A Política Criminal acostada no bojo da própria LEP pre ê a

conscientização de que não deve persistir como processo indiferente ou marginal às

preocupações do Estado e da comunidade quanto aos problemas de Política Criminal e

Penitenciária, de Estatísticas de planificação geral de combate ao delito, de avaliação

periódica e sistemática do Sistema Criminal para sua adequação às necessidades do

País, de estímulo e promoção das in estigações criminológicas, de elaboração do

programa nacional penitenciário e de formação e aperfeiçoamento do servidor, de

estabelecimento de regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais,

de inspeção e fiscalização dos estabelecimentos carcerários e dos poderes de

representação, sempre que ocorra violação das normas de execução ou quando o

estabelecimento estiver funcionando sem as condições adequadas. Reconhecemos a

importância de todas essas providências da Política Criminal, atualmente. Entretanto a

realidade do Sistema Penitenciário Brasileiro - SPB é bem diferente.

o sistema penal, em um significativo número de casos, especialmente em relação
aos delitos patrimoniais - que são a maioria -, promove condições para a criação de
uma carreira criminal. Particularmente, dentre as pessoas originárias das camadas
mais humildes da sociedade, o sistema seleciona aqueles que, tendo caído em uma
primeira condenação, surgem como bons candidatos a uma segunda criminalização,
levando-os ao ingresso no rol dos desviados, como resultado do conhecido
fenômeno psicológico do "bode expiatório". Induvidosamente, isto constituiu uma
inqualificável violação dos Direitos Humanos, e o sistema penal, ao insistir com a
pena, nada mais faz do que engrossar esse rol, e até leva o individuo à destruição
(ZAFFARONI & PIRANGELI, 1997, p. 76).

Um aspecto que é deixado por conta do acaso é a aplicabilidade dos

direitos constitucionais dos presos, que no momento citamos os princípios

fundamentais previstos no Art. 1°,N da CF de 1988, quanto à dignidade da pessoa

humana, ou ainda no seu Art. 3°, Constituem objetivos fundamentais da Republica

Federativa do Brasil: "Ill - "erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as

desigualdades sociais e regionais ou ainda no seu Art. 5°, Ill - "ninguém será

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante".
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Conforme observou Xavier (2007), o Sistema Carcerário no Brasil

padece de males que vêm se acumulando ao longo do tempo a começar pela falta de

construção de presídios, sobretudo na esfera federal. As celas brasileiras não estão de

acordo com o previsto na LEP.

Ao invés da construção de celas presidiárias individuais, com 6 (seis) metros
quadrados, com pia, ventilação, acompanhamento individualizado do preso,
parlatório e trabalho, cárcere no Brasil, em regra geral apresenta um flagrante
quadro de violação dos direitos da pessoa humana São celas esburacadas, úmidas,
fedidas, sem qualquer higiene que comportam dezenas de seres humanos apenados,
quando deveriam comportar 4 (quatro) ou 5 (cinco) presos no máximo OCAVIER,
2007:207).

o que é mais comum nas penitenciárias do Brasil é justamente o

descumprimento das leis para com os presos que são colocados em penitenciárias que

mais parecem um depósito de seres humanos, em que seus direitos apenas existem tão

somente no texto Iegislativo, porque na prática é totalmente ao contrário e que pelas

péssimas condições a que são impostos, e o contato direto com os mais variados tipos

de delinqüentes, e até mesmo por uma questão de luta pela sobrevivência, acabam se

tomando peritos do mundo do crime.

Segundo pesquisa divulgada pelo Departamento Penitenciário

Nacional - DEPEN, no último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso - FHC,

2002, o Sistema Carcerário Brasileiro abrigava 239.345 apenados, entre homens e

mulheres. Em dezembro de 2006, o registro era de 401.236 presidiários de ambos os

sexos. Isto significa um aumento de 67% a mais de presos. Na variável homem/mulher

verificou-se uma estabilidade, ou seja, em 2002, 95,7% dos presos eram homens,

enquanto que em 2006, eram 94,25%, diferença mínima de 1,45%>.A pesquisa iniciou-

se no ano de 2000 e o crescimento de encarcerados, fora constante. Em 2003, segundo

Mauricio Kuhene, diretor do DEPE , o aumento de apenados foi mais significativo.

Isto se dá porque entram mais presos do que saem do Sistema Penal. O registrado, em

média mensal, um excedente de 3.000 (três mil) presos no SPB (Xavier, 2007).
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Referindo-se ao fracasso do SPB, o Diretor do DEPE , Maurício Kuehne afirmou:

"Estamos enxugando gelo" (DIÁRIO DO NORDESTE, 20/05/08, p. 02-, Editorial).

O descaso com as políticas criminais em relação ao SPB chegou ao

caos. O aumento da delinqüência, da ação repressiva da polícia e o maior número de

condenações por parte da Justiça têm superlotado intensamente as cadeias de todo o

País de modo a tornar insustentável a situação atual. Atualmente a concentração, em

1.150 prisões, é de 423 mil detentos. De janeiro de 2007, até maio de 2008, o

crescimento da população carcerária foi de 50 mil (13%). Mesmo com os problemas

de falhas nas estatísticas estaduais sobre o contingente de apenados retirado de

circulação, existe um déficit de 185 mil agas para contemplar presos não recolhidos

por falta de condições para o cumprimento de suas respectivas penas sem falar nos

mais de 550 mil mandados de prisão não cumpridos. Entretanto, mesmo reconhecendo

não ser o aumento de cadeias a soluçao para os graves problemas do sistema carcerário

brasileiro, o governo federal planeja investir na construção de presídios, neste ano de

2008, 550 milhões de reais para a abertura de 11.750 novas vagas em presídios. Como

a gestão do sistema carcerário é compartilhada entre União e os governos estaduais,

questões mais graves se projetam, como a ociosidade da massa de detentos, a

reincidência da prática delituosa e as rebeliões. "O sistema prisi onal, para mudar,

exige transformações estruturais de peso, antes de sua inviabilidade total" (idem).

2.3 - A questão penitenciária no Ceará

O Fundo Penitenciário acional - FUNPEN, criado em 1994, é o

órgão responsável em fornecer recursos aos Estados visando à modernização e o

aprimoramento do SPB. Por meio do FUNPEN, já foi aplicado mais de 1 bilhão de

reais em projetos para a criação de novas unidades penitenciárias no âmbito federal e

estadual. Além disso, o FUNPE tem disponibilizado recursos financeiros para a

execução de programas de reintegração social e assistência ao egresso preso. Só no

ano de 2006, o FUNPEN disponibilizou mais de 300 milhões de reais para

investimentos no SPB no âmbito federal e estadual (Xavier, 2007).
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No período de 2003-2005, o Estado do Ceará recebeu do FUNPEN

cerca de 12,45 milhões de reais para aplicação na área carcerária visando à construção

de mais casas de detenção, ampliação de unidades penais, programas de qualificação

profissional, ensino de presos e ações relacionadas com as penas alternativas.

No dia 31/08/06, o governador do Ceará, Lúcio Alcântara e o Diretor do
Departamento Penitenciário acional - DEPEN do MJ, Maurício Kuehne,
assinaram acordo de cooperação que autorizou o repasse de R$ 2,175 milhões da
União ao sistema penitenciário estadual. Os recursos do FUNPEN serão destinados
à construção da cadeia Pública de Crateús, para 152 vagas (XAVIER, 2007: 194-
195).

Porém, o descompasso entre a construção de presídios e o crescimento

da população carcerária tem como e emplo o caso do Ceará. No fmal do ano de 2006,

o governo do Estado construiu casas de detenção para 1.600 vagas a fim de desafogar

os Distritos Policiais, mais parecidos como depósitos de presidiários. Mas, decorridos

menos de dois anos, a superlotação anterior voltou e os Distritos Policiais estão

novamente superlotados por apenados que deveriam está em ambiente próprio para o

cumprimento de suas penas, ou seja, em presídios estaduais e à disposição da Justiça

estadual.

o Ceará, seguindo o exemplo do Estado do Paraná, tentou melhorar

seu sistema carcerário permitindo ao setor privado a construção e administração de

Penitenciárias industriais como as dos municípios de Sobral e de Juazeiro do Norte.

Porém, logo houve proibições, apesar da sensível diferença entre a administração das

penitenciárias privadas e as administradas pelo poder público. As diferenças estão no

fato de que nas Penitenciárias industriais a massa carcerária não fica totalmente ociosa

como é no caso dos presídios administrados pelo poder público. Não tendo o que fazer

os apenados desses presídios públicos organizam constantemente motins e rebeliões

destruindo seus objetos existentes nas celas e exigindo uma vigilância panóptica mais

intensa. Isto significa mais oneração para o Estado que tem de dispor mais policiais

para a segurança desses presídios bem como mais gastos com material de consumo

renovado. Com efeito, além desses problemas que geram despesas ao poder público, a
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falta de administração adequada nas penitenciárias em todo o Brasil e em especial no
Ceará tem possibilitado a formação de organizações criminosas a partir do próprio

cárcere (Xavier, 2007).
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CAPÍTULO 3

DAS PE AS ALTERNATIV AS

À proporção que os tormentos se tomam mais cruéis, a

alma, idêntica aos fluidos que sempre ficam no mesmo

nível dos objetos que os circundam, enrijece-se pela

renovação do espetáculo da barbárie.

Cesare Bonesana
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CAPÍTULO 3

DASPE ALTE ATIVAS

3.1 - Penas Alternativas: origens e fundamentos

Com a falência em cumpnr seus objetivos e a verificação de

conseqüências funestas à pessoa humana., a pena de prisão vai sendo questionada pelos

operadores do Direito Penal de modo a procurarem, dentro do escopo legal, novas

formas de penas para que os infratore das normas jurídicas sejam responsabilizados

por seus delitos. Essas penas, chamadas de Penas Alternativas e/ou Restritivas de

Direitos têm caráter mais humano e. em tese, são mais eficientes e eficazes na busca

de atingir o sentido das penas: a reeducação e a ressocialização do infrator, seja pela

intimidação, seja pela sua neutraliza ão. Destarte, o Estado cria a possibilidade de

proteger os bens jurídicos. Para es e fim, conforme as lições de Costa (2000) cabe ao

Estado um papel pedagógic educador, atendendo de forma especifica, cada

condenado, individualmente tilizando-se da instrumentalização do direito, numa

espécie de dirigismo intelectual que e reflete sobre os costumes da cidadania" (p.40).

Com efeito a história da pena é a história de sua humanização, de sua

limitação. Como a pena pri ativa de liberdade já provou ser ineficaz na recuperação e

reinserção de condenados ao meio so ial, mas ao contrário, traz males funestos ao ser

humano, outras alternativas sao racionais. As penas alternativas adotadas pelo Código

Penal são penas executadas sem a pri ação da liberdade, de modo descontínuo e

apenas em substituição a penas pri ati as de liberdade. Como se explica isso?

A natureza das penas alternativas deve ser perquirida na história da

execução penal; Neste sentido, o Estado possuidor do jus puniendi, ao não alcançar seu

objetivo com a pena privativa de liberdade, seja de detenção ou reclusão, busca outros

caminhos na tentativa de retomar o projeto inicial em transformar criminosos

empedernidos em cidadãos sociáveis.
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Na medida em que a pena busca humanizar-se, a Ciência do Direito

Penal procura novos caminhos na busca de alternativas punitivas capazes de recuperar

a conduta social do ser humano. Neste sentido, necessário se faz divagarmos um pouco

no tempo em busca das origens das penas alternativas. As penas privativas de

liberdade, previstas no Direito laico tiveram início a partir do século XVI, quando em

1595, foi construído o estabelecimento carcerário Rasphuis de Amsterdã para a

execução das condenações. Vale ressaltar que a reforma prisional somente surgiu no

fim do século XVIII, com a obra do humanista John Howard, State of Prisions (1777).

No entanto, consoante magistério de Costa (2000), os pnrnerros

vestígios de flexibilização das penas são revelados ainda no Direito Romano quando o

pretor podia substituir, nos crimes de incêndios, provocados por negligência, a pena de

fustigação pela Severa lnterlocutio e desta, o simples surgimento da Admoestação

Judicial, preconizada por Justinianus.

Pelo Direito Canônico, a Admoestação Judicial foi substituído pelo

Monitio Canânico, pelo qual os juízes eclesiásticos, apesar de não terem nenhuma

fundamentação em diploma legal, suas decisões tinham força de lei em função de

legado papal. Neste diapasão, os juizes eclesiásticos detinham autoridade para

determinar a suspensão de todas as penas temporais e espirituais impostas aos

condenados que retomassem à sua presença, implorando-lhes o perdão, desde que não

mais praticassem os atos delituosos ou repudiados, anteriormente cometidos, sob pena

das penas suspensas serem executadas. Por seu caráter não-jurídico o Monitio

Canônico, com o passar do tempo foi abolido.

Com o surgimento do humanismo e as idéias iluministas, as penas

continuaram no debate entre os racionalistas e contratualistas que passaram a exigir

que as leis definissem, imparcialmente, as punições.

Com o advento das idéias humanitárias do iluminismo no Estado Moderno e,
posteriormente. no Estado-Nação Liberal. a razão prevalecia e, portanto, os
govemantes deveriam agir à base do racionalismo humano, do manto da lei.
Influenciado pela proposta lockeana de um poder legislativo, Montesquieu definirá
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a arte de legislar como instmmento capaz de evitar as contradições dos códigos e
adequar as leis à natureza e aos princípios dos governos (XA VIER, 2007: 31).

Prosseguindo com o caminho humanitário as penas começam a se

flexibilizar a partir de sanções a menores, na Inglaterra. Em 1847, com o

funcionamento do Instituto Juvenile Offenders, era facultado ao juiz omitir a sentença

de condenação para apenas declaração de culpabilidade, com simples admoestação ou

substituir a pena corporal pela pecuniária. Em 1879, na Inglaterra, com a criação do

Summary Jurisdiction Act, foi instituído a suspensão condicional da pena. Todavia,

cabia ao infrator a obrigação de pagar as causas processuais ao juiz e a garantia de uma

conduta ilibada, efetuando pontualmente o pagamento das despesas processuais e o
ressarcimento econômico fiel dos danos que resultaram da infração penal. A partir de

1886, com a aprovação do Probation of FírSI Offenders ACI, o beneficio da suspensão

da pena foi estendido a outros delitos não somente culposos, desde que a pena não

ultrapassasse a dois anos de reclusao e que fosse prestada uma caução e uma conduta

idônea do infrator durante o período estipulado pelo tribunal. De 1907 em diante, o

último instituto passou a ser o único válido na Inglaterra, sendo revogados todos os

outros anteriores com relação à suspensão da pena (Costa, 20(0).

Nos Estados Unidos da América - EUA, vamos encontrar os

fundamentos jurídicos para a suspensão condicional das penas numa legislação de

correção também de menores, por meio do Reformation and Industrial School. Nessas

Escolas industriais, em 1869, os menores delinqüentes primários, a critério do Juiz,

podiam continuar gozando da liberdade sob vigilância constante de um Conselho de

Administração. Em função dos resultados positivos do Reformation and Industrial

School, em 1878, através do Probation Ojjice for Adults, os benefícios da liberdade

vigiada aos menores foram estendidos também aos delinqüentes primários adultos,

tendo como finalidade verificar, mediante rigorosa fiscalização em tomo da vida

pregressa dos infratores e de suas capacidades de recuperação sem a necessidade da

pena de reclusão.
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Essa inovação na legislação penal dos EUA foi tão significativa que

em pouco tempo foi reconhecida e amplamente divuIgada tomando-se obrigatória a

sua aplicação por todos os magistrados em todo o território do Estado de

Massachusetts, por força de lei, em 18 de maio de 1891.

A partir dos exemplos da Inglaterra e EUA, outros países do

continente europeu adotaram em seus ordenamentos jurídicos a flexibilização no

âmbito penal, concedendo, gradativamente, a suspensão condicional das penas

privativas de liberdade. Foi o caso da Bélgica, através do Ministro da Justiça Jules de

Jeune, em 31 de maio de 1888; a França, com a Lei Bérenger, de 26 de março de 1891;

a Suíça, com o Código de euchatel, de 29 de maio de 1891; Portugal, a partir de

1893; a Noruega, a partir de 1894; Espanha, 1907; e assim por diante. No Brasil, a

adoção de suspensão condicional da Pena somente entrou em vigor a partir do Decreto

n? 16.588, de 06 de setembro de 1924, tendo como base a Lei Bérenger adotada na

França desde 1891 (Costa, 2000). A aceitação dessa flexibilização nas penas privativas

de liberdade possibilitou, paulatinamente, o advento das penas alternativas.

Com a Escola da" ova Defesa Social" liderada pelo Francês Marc

Ancel, a partir da segunda metade do século xx, a tentativa de recuperar os direitos

fundamentais da pessoa humana aliada à crise ética porque passava o Direito Penal em

manter as penas privativas de liberdade foram fatores decisivos para a instalação

definitiva das penas alternativas. Conforme Bitencourt (1993), a Rússia foi à pioneira a

inserir em sua legislação penal as penas alternativas, com prestação de serviços à

comunidade. No Brasil, a possibilidade de penas alternativas surge a partir do Decreto-

Lei n°. 2.848/40 (atual Código Penal).

3.2 - Penas alternativas na Legislação Brasileira

A chamada transação no Direito penal aplicada no Brasil tem sua

origem no Direito norte-americano, no instituto da plea bargaining. Segundo Teles

(2004), a plea barganing significa a realização da justiça mediante negociação entre
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acusador e acusado, por meio da qual este se considera culpado em troca do beneficio

de receber pena por crime menos grave, ou por menor número de crimes. Já no Direito

italiano, o instituto que mais se aproxima do nosso é o patteggiamento, que significa

um acordo por meio do qual o acusador e acusado propõem ao juiz a aplicação de

sanções substitutivas das inicialmente previstas em lei.

Com o Decreto-Lei n". 2.848, de 1940, que deu origem ao Código

Penal vigente, três foram às penas restritivas de direitos, apontadas como penas

alternativas, que visavam proporcionar ao condenado uma recuperação sociável fora

do cárcere. "As penas restriti as de direitos são: I - prestação de serviço à

comunidade; 11- interdição temporária de direitos; 111- limitação de fim de semana'

(Art. 43, CPB).

Com a abertura política na década de 1980, houve a reforma da Parte

Geral do Código Penal por meio da Lei n°. 7.209/84, antes mesmo da promulgação de

nossa Constituição Federal vigente que é de 1988. Essa reforma dava os primeiros

sinais de modificação nas execuçoes penais no País rumo às penas alternativas. Com

efeito, a referência de política criminal alternativa no Brasil está aportada na Lei n".

9.099, de 26 de setembro de 1995, como instituto da transação penal que alcança os

crimes de menor potencial ofensivo - aqueles crimes cuja pena máxima é igual ou

inferior a dois anos, excetuando os casos em que a lei preveja procedimentos especiais

contidos no CPB (Lei n". 2.848/40) e os delitos previstos nas Leis de Contravenções

Penais - LCP (Decreto-Lei n°. 3.688/41) - e permite aplicação imediata de pena não

privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Destarte, uma das características

gerais da Lei n°. 9.099/95, é a celeridade da aplicação penal através dos juizados

especiais, conforme preceitua os arts. 72 ss.

A transação da Lei n? 9.099, além de aplicar-se apenas aos crimes de menor
potencial ofensivo e às contravenções penais, é da iniciativa do Ministério Público,
que a proporá ao agente do fato. Se este aceitar, a proposta será levada ao juiz, para
homologá-Ia. Discute-se se essa iniciativa é exclusiva da acusação, ou se,
preenchidos seus requisitos, a transação seria um direito do agente do crime (feles,
2004: 377).
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É racional ressaltar que para ocorrer à transação penal faz-se

necessário as seguintes condições; 1) - não ter, o autor da infração, sido condenado

pela prática de crime, à pena privativa de liberdade em sentença definitiva; 2) não ter

sido o autor beneficiado nos últimos cinco anos em outra transação penal; 3) ter o

autor bons antecedentes, como conduta social e personalidade irreprováveis,

motivando ser a transação penal suficiente para a prevenção e reprovação do crime, de

modo que o juiz aplicará pena restritiva de direito ou multa.

Demonstrando resultados positivos, foram acrescidas outras penas

alternativas na legislação brasileira. Com a criação da Lei n°. 9.714, de 25 de

novembro de 1998, alterou os arts. 43 e seguintes do CPB, tendo sido criadas outras

alternativas à pena de prisão: prestação pecuniária, perda de bens e valores e prestação

de serviços à entidades públicas. Ressalte-se que foram vetados dispositivos da Lei n".

9.714/98, que previam o recolhimento domiciliar e a advertência (pena inferior a seis

meses).

A inovação legislativa de 1998, a prestação pecuniária trata-se de

pagamento, em dinheiro, de um valor determinado pelo juiz, entre um e 360 salários

mínimos, a ser efetuado à própria vítima ou a seus dependentes, ou, quando o crime

não tiver atingido interesse jurídico de particular, à entidade pública ou privada com

finalidade social. É salutar mencionar que a lei fala em dependentes e não em

sucessores,

daí que se, por ocasião da sentença, a vítima tiver morrido sem deixar dependentes,
a prestação pecuniária será paga à entidade, pública ou privada... Se a vítima ou a
entidade beneficiária da prestação concordar, o pagamento em dinheiro poderá ser
substituído por prestação de outra natureza, como serviços, bens e outros valores. É
evidente que a substituição será objeto de deliberação pelo Juiz da Execução Penal,
a fim de que seja preservada a natureza penal da condenação e evitadas transações
lesivas do interesse público. O interesse primordial continua sendo a sanção penal,
secundariamente, a reparação do dano ... A prestação pecuniária paga à vítima ou
dependentes é uma antecipação, na esfera da jurisdição penal, da indenização
reparatória a que tiver direito o ofendido, daí por que seu valor será deduzido do
montante de eventual condenação civil, desde que os beneficiários sejam os
mesmos. (1ELES, 2004: 378-379).
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A pena restritiva de perda de bens e valores consiste na transmissão,

para o patrimônio do FUNPEN, de bens e valores pertencentes ao condenado. Os bens

e valores do condenado, a serem pagos ao Fundo Penitenciário deve ser compatível ao

prejuízo causado ou do proveito obtido em razão do crime cometido.

Entretanto, como observou Teles (op. cit.), a pena de perda de bens e

valores não se confunde com a perda do produto do crime ou do bem auferido com o

crime. "O valor do proveito do crime é apenas o parâmetro para a fixação da pena, que

terá como teto máximo o maior valor - o do prejuízo causado ou do proveito auferido"

(ibidem). Corroborando com Teles (op. cit) a pena alternativa de perda de bens teria

sido melhor se tivesse sido instituída para certos crimes de natureza econômica, como

os de colarinho branco, e não como pena alternativa à prisão.

A pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas

é espécie de pena que consiste na realização gratuita, pelo condenado, de tarefas junto

a entidades públicas assistenciais, tais como: hospitais, escolas, orfanatos, em

programas comunitários desenvolvidos pelo Poder Público. O objetivo é a produção de

beneficios visando o social. Para este fim, é notório utilizar os apenados de serviços à

comunidade ou a entidades públicas de acordo com suas devidas aptidões ou

qualificações. Além disso,

[o] trabalho do condenado será realizado na proporção de uma hora por dia da
condenação, fixado de maneira a não prejudicar sua jornada de trabalho. Se a
substituição for de uma pena de detenção de um ano, o juiz determinará a prestação
de 365 horas de serviços à comunidade. Se for de um ano e seis meses, serão
365+180 = 545 horas, que deverão ser distribuídas de modo a não prejudicar a
atividade laboral do condenado, podendo ser prestadas nos períodos noturnos dos
dias de semana ou nos sábados e domingos (idem, p. 380).

A condenação à prestação de serviços à comunidade ou a entidades

públicas pode ser cumprida descontinuamente e em variados dias e com totais de horas

diferenciadas, desde que componha o montante de horas semanais prefixado pelo Juiz

executor. Além disso, esse tipo de pena não pode ser confundido com o trabalho

escravo e o condenado ao recusá-Ia terá sua conversão a qual será efetivada em pena
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privativa de liberdade. As atividades desse tipo de pena não podem interferir no labor

do apenado de sustento de si e de sua família. Esse tipo de pena tem um papel duplo:

ao mesmo tempo em que o condenado produz beneficios sociais está também se

beneficiando ao ter um convívio com os mais diversos profissionais que servem de

exemplos e de ensinamento para sua recuperação e inserção social. Induvidosamente,

este é o tipo de pena alternativa mais eficaz e tem alcançado, atualmente, um total de

mais de 422 mil apenados (Diário do ordeste, 20/05/08).

É válido advertir que de acordo com o § 1° do Art. 181 da LEP, a pena

de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas será convertida em

privativa de liberdade quando o condenado não for encontrado por estar em lugar

incerto e não sabido; não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em

que devia prestar serviços; recusar-se, sem justificativa, a prestar o serviço que lhe foi

imposto como pena; e, praticar falta de natureza grave.

As penas de interdição temporária de direitos são: I - a proibição do

exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato e1etivo; Ir - a

proibição do exercício de profissão, atividade ou oficio que dependam de habilitação

especial, de licença ou autorização do poder público; IJI - suspensão de autorização

para dirigir veículo; IV - proibição de freqüentar determinados lugares (Art. 47, CPB,

com redação da Lei n", 9.714/98). Conforme Teles (2004), as penas de interdição

temporária de direitos não devem ser confundidas com a supressão de direitos e

garantias haja vista que essas penas atingem certos direitos efetivamente, porém, por

certo tempo e não defmitivamente, mas proibir o exercício desse direito pó um lapso

temporal. O titular desse direito não o perde, apenas é proibido de exercê-lo por algum

tempo nas seguintes circunstâncias: o condenado não perde o cargo, função ou

atividade pública e tampouco mandato eletivo. A pena consiste na proibição de exercê-

los, o cargo, a função, a atividade ou o mandato. Mas, ele não o pode exercê-lo, pelo

tempo previsto na sentença. Somente pode ser condenado a esse tipo de pena aquele

que tiver cometido o crime no exercício do cargo, profissão, oficio, da função ou

atividade, com violação dos deveres que lhe são inerentes (Art. 56, CPB). Os apenados



47

por interdição temporária de direitos são aqueles que praticam certos tipos de crimes

previstos no Título XI da parte Especial do CPB, tais como: peculato culposo,

prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, violência

arbitrária, abandono de função, violação de sigilo funcional.

As penas de interdição temporária de direitos podem ser con ertidas

em penas privativas de liberdade quando: o condenado não cumpnr,

injustificadamente, a restrição imposta; se o condenado encontrar-se em lugar incerto e

não sabido ou se não atender intimação por edital.

As penas restritivas de direitos quando multas, podem ser aplicadas

independentemente de cominação, como substitutiva da pena de liberdade,

cumulativamente com pena restritiva de direitos, no caso de crimes cu1posos cuja pena

privativa de liberdade seja igual ou superior a um ano (Art. 44, CPB). O pagamento da

multa deve ser efetuado dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado a

sentença penal condenatória (Art. 50, CPB). Devemos relatar que o Art. 51 do CPB,

combinado com a redação da Lei n°. 7.209/84 - a da Reforma Penal-, previa que se o

condenado a pagar multa, não o fizesse, seria essa pena convertida em pena de

detenção, correspondendo cada dia-multa a um dia de detenção, no prazo máximo de

um ano. Porém, com o advento da Lei n". 9.268, de 1° de abril de 1996, o Art. 51 do

CPB, passou a definir a pena de multa, depois de transitada em julgado, passa a ser

considerada dívida da Fazenda Pública. Destarte não se pode falar em conversão da

pena de multa em privativa de liberdade, mas que o condenado é o devedor, cujo

credor é o Estado. Não havendo o pagamento da multa cabe à procuradoria do estado,

ou à advocacia geral da União, promover a ação de execução fiscal, com o próprio

costume dos executivos fiscais, conforme a Lei n". 6.830, de 22 de setembro de 1980.

3.3 - Penas Alternativas: perspectivas

As Penas Alternativas têm demonstrado não somente um caráter

humanitário em relação às penas, mas também o caminho para o sentido das prisões.
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No Brasil, as Penas Alternativas, sobretudo a prestação de serviços à comunidade ou a

entidades públicas tem sido um referencial da magistratura na aplicação de execução

penal. Essas penas têm sido, inclusive, apontadas como o mecanismo responsável pela

não implosão definitiva do sistema carcerário brasileiro. É consenso geral entre os

operadores de políticas criminais que as penas alternativas, sobretudo às de prestação

de serviços comunitários e à entidades públicas tem apresentado resultados animadores

no tocante a recuperação de apenados para o processo de sociabilidade.

Com efeito, se a tendência é prosseguir na humanização punitiva, as

Penas Alternativas continuarão sendo reforçadas e servirão como campo de estudo da

Ciência Penal na busca constante de novos redimensionamentos para a aplicação desse

tipo de penas. Os vislumbres são cada vez mais reveladores de que as formas punitivas

de privação de liberdade do ser humano devem sempre, serem avaliadas levando em

consideração aquelas três indagações anteriormente mencionadas neste trabalho

monográfico: por que punir? A quem punir? Como punir?

O modelo político-criminal repressor e castigador adotado no Brasil,

já provou estar obsoleto e cedendo espaço para as mais variadas alternativas de

punições. A descriminalização e a flexibilização das penas privativas de liberdade são

irreversíveis. As Penas Alternativas para os crimes de menor potencial ofensivo

caminha para o aperfeiçoamento das estratégias e aplicação de política criminal

coerente com as novas tendências reivindicadas no momento atual.

Todavia, as perspectivas para a aplicação de penas alternativas no

Brasil apontam certos paradoxos. Como nos diz Costa (2000), na medida em que

aumenta o número de pessoas criminosas em função da falta de políticas de inclusão

social, diminui os investimentos na recuperação e na reeducação de infratores.

Destarte, as penas alternativas serão cada vez mais consolidadas e aplicadas na

proporção que o poder público e a sociedade civil tomem consciência da importância

das penas alternativas como modelo de política criminal para os crimes de pequeno e

médio porte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

o trajeto persecutório desta pesquisa teve como aporte principal

discutir o sentido e a evolução histórica das penas. Fizemos uma análise histórica das

penas, suas origens, seus propósitos nos diversos momentos da história. É sabido que

desde o início da vida em sociedade houve a presença de punição do homem para com

o seu semelhante. Nos primórdios, as penas eram de cunho privado e vingativo,

castigante. O ser humano, ao longo da história, elencou uma série de escolas jurídicas
com teorias nos variados períodos com o objetivo de definir quem detinha o direito de

aplicar sanção punitiva. Desde a antiguidade clássica encarregou-se a Ciência do
Direito Penal para determinar quais e como deveriam ser as punições. Inicialmente,

surgiu a Escola Jusnaturalista na Grécia Antiga com Sócrates, Platão Aristóteles e,

posteriormente, o romano Túlio Cícero. Por essa Escola ficou deftnido que o Direito é

um conjunto de princípios superiores, eternos, uniformes e imutáveis. Deste modo, o

homem era conduzido pela influência divina que indicaria seus rumos e como segui-

los.

Em seqüência surgru a Escola Teológica cujos princípios eram

semelhantes aos da Escola Jusnaturalista e atribuía ao divino a responsabilidade da

criação das Normas, das Leis e diretrizes. Foi o caso dos Dez Mandamentos escritos

pelo dedo de Deus e entregues a Moisés, conforme o relato bíblico. Se observarmos o

teor dos Dez Mandamentos percebemos que se trata de um verdadeiro Código
regulamentador de conduta e que boa parte está transcrito no nosso atual Código

Penal. Da Escola Teológica derivou-se o Direito divino que atribuía ao governante

soberano o direito de governar, de punir e de tomar todas as decisões, já que era o

representante de Deus na terra. Os princípios norteadores da Escola Teológica

perduraram em alguns países como Inglaterra e França até ao século XVIII, durante o

absolutismo monárquico.

A partir do ideário iluminista iniciado no século XVII e consumado

pós-Revoluções Americana (1776) e Francesa (1879), surgiu a Escola Racionalista ou
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Contratualista que manteve o ideal do Direito universal e imutável do Jusnaturalismo

porém, que deveria ser de criação humana, fruto da razão, e das decisões conscientes

de legisladores humanos. Do ponto de vista dessa Escola o Direito pode ser

interpretado como natural e positivo. Com efeito, é a partir do ideário iluminista,

sobretudo apregoado por Rousseau, Montesquieu e Beccaria que a definição do Direito

de aplicar as penas e como devem ser aplicadas será atribuída ao Estado Burguês

Liberal. Do ideário da Escola Racionalista ou Contratualista surgiria a Escola

Positivista no século XX com base nas idéias de Hegel e que perdura até os dias atuais.

A Escola Positivista exclui a idéia de Direito natural e toma o Direito positivo como

norte com a finalidade precípua de transformar o Direito numa ciência capaz de

adaptar-se a sociedade contemporânea. Porém, essa Escola é questionada, atualmente,

por operadores do Direito. A exemplar pelo jurista brasileiro Miguel Reale que criou a

Teoria Tridimensional Dinâmica que contradiz o positivismo no Direito e estabelece

que este é um acontecimento histórico-cultural e não pode ser analisado sem a tríade

básica: fato, valor e norma.

Com efeito, no decurso histórico da sociedade, indiferentemente de

qualquer teoria jurídica, o ser humano sempre teve de cumprir certas normas, sob pena

de punição. Isto é racional para que possamos viver e manter certa organização

coletiva com valores, princípios, enfim com organização social.

Com o advento da nova organização social do Estado-Nação e o

estatuto jurídico burguês, as penas passaram a ter caráter público tendo ficado o Estado

como o detentor do jus puniendi.

A partir da instalação do Estado Moderno Burguês Liberal e do

período humanitário, as-penas passaram a ser definidas pelo poder público através de

Códigos de Leis que pré-estabelecem os delito e as penas. É a partir do fundamento e

consolidação desse Estado que, além das previsões dos crimes e dos tipos penais serão

criados também os estabelecimentos próprios para o cumprimento dessas penas. O

início da definição desses estabelecimentos se dá em fins do século XVIII e início do
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século XIX, com a chamada Sociedade Disciplinar do ponto de vista penal, analisada

por Michel Foucault. Esta Sociedade perdurou até a segunda metade do século xx,
conforme observou o pano de fundo ideológico de Gilles Deleuze (1992) e foi

substituída por outro tipo de Sociedade penal: a do Controle. Nesta Sociedade as penas

devem ser repensadas e as formas de punição também consoante o explicitado neste

trabalho.

Com efeito, a tendência no sentido das penas demonstrada neste

trabalho foi sempre sua humanização. Neste sentido, é que devemos refletir sobre a

quem punir, como punir e para que punir. No caso brasileiro, a tardia implementação

das penas alternativas trouxe conseqüências funestas. As penas privativas de liberdade,

dentro de um modelo político-criminal repressor sempre foi um mecanismo ideológico

para o poder público. O Brasil padece de um legado violento punidor desde sua

colonização. As prisões e a criação de leis duras foram sempre preferência para os

"donos do poder" (termo de Faoro) para resolver, inclusive, os problemas sociais (Da

Matta, 1981).

A eleição de um Estado de law and order com base repressiva e a

eleição de leis duras como solução para o problema do aumento da violência criminal

já demonstrou que é pernicioso, ineficiente e ineficaz. Encher as prisões de seres

humanos, e abandoná-los à própria sorte é desumano, irresponsável e sádico. O Estado

como detentor do direito de punir deve ter no sentido das penas a reeducação e

recuperação dos infratores. O exemplo de leis que priorizam as penas alternativas

como a 9.099/95 parece ser um bom começo para o sentido das penas. O Estado deve

se responsabilizar pela recuperação e a ressocialização de seus apenados, com

investimentos de mais recursos humanos qualificados, logísticos e técnicos. A

violência física e psicológica praticada nos presídios brasileiros é um flagrante de

violação dos Direitos Humanos. Como dizia o ex-presidiário e romancista russo Fiódor

Dostoievski (2003) é possível julgar o grau de civilização de uma sociedade visitando

suas prisões. Induvidosamente, qualquer pessoa que visite as prisões do Brasil irá

concluir que estamos mergulhados na mais profunda barbárie social.
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A despenalização e a descriminalização parecem ser os rumos do

futuro. As discussões sobre a aplicação de penas alternativas em substituição as penas

privativas de liberdade devem continuar nos bastidores não só dos tribunais, mas no

seio de toda a sociedade. A situação insustentável porque passa o sistema penitenciário

brasileiro não mais deve ser admitida. É preciso haver a distinção dos variados tipos

penais. As penas não podem ser aplicadas como castigos vingativos, mas como

medidas de correção e recuperação.

Além da priorização das penas alternativas para os crimes de pequeno

e médio potencial ofensivo, as prisões para ter sentido precisam fornecer atividades

laborais ao apenado ou apenada. Não basta apenas prender, o ser humano não nasceu

para viver na ociosidade. Se há de construir prisões, o Estado deve incrementá-las com

trabalho para os presos.

Não somos adeptos de forma alguma da impunidade, mas não

abraçamos a idéia desumana das punições. O ser humano não nasceu para viver preso,

mas se as circunstâncias o levaram à prisão que esta tenha o sentido de corrigi-Io e não

apenas de castigá-lo. Com efeito, as penas somente terão sentido no dia em que elas

forem aplicadas de maneira justa e sejam suficientes para recuperar, ressocializar e

inserir os seus apenados novamente em sociedade.
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