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Apresentação

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’1

A coleção “Constituição em Prática”, publicada pela Editora 
Ilustração, tem como objetivo trazer ao diálogo a relação 

das diversas áreas do Direito com a Constituição Federal e a necessidade 
desta sempre se fazer presente no pensamento jurídico, nas pesquisas 
e na atividade prática.

Nesta obra inaugural da coleção, apresentamos discussões 
relacionadas ao sistema penal em diversas nuances, abrangendo 
textos que são relacionados ao Direito Penal, ao Processo Penal, à 
Criminologia, à Política Criminal e à Execução Penal, com reflexões 
que resultam em entendimentos muitas vezes divergentes entre si, 
mas tendo sempre como norte a interpretação das temáticas à luz da 
Constituição Federal.

No primeiro capítulo, Matheus Dantas Vilela e Daniel Araújo 
de Assis buscam analisar se os standards probatórios são aptos como 
método de controle intersubjetivo do juízo fático da sentença penal. 
Neste contexto, referem que devido ao abuso do subjetivismo que 
enfraquece o dever de fundamentação, surge a necessidade de fixar 
parâmetros de controle do juízo fático das decisões judiciais. Segundo 
os autores, tais modelos de constatação indicam o nível de suficiência 
probatória exigido para que um enunciado fático seja considerado 
provado no âmbito do processo.

No segundo capítulo, Vinicius de Melo Lima, Marcelo 
Cacinotti Costa e Ciro Portella Cardoso, realizam uma abordagem 
reflexiva a respeito da aplicação da tradicional dogmática penal. 
Apontam que as teorias unitária e diferenciadora em matéria de 

1 “Deixai toda a esperança, ó vós que entrais” é a frase estampada aos portões do inferno, 
na “(Divina) Comédia” de Dante Alighieri. Também relacionada ao referido poema é 
a imagem que estampa a capa deste livro: trata-se de uma fotografia da cúpula, vista 
do térreo, do “Palacio Barolo”, edifício situado na Avenida de Mayo, em Buenos 
Aires, cuja arquitetura tem como inspiração e usa como referência a mencionada obra 
literária.



14  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

estado de necessidade são precárias e não resolvem uma expressiva 
parte dos casos, principalmente quando confrontadas com a singular 
situação de migrantes que buscam novas perspectivas de trabalho e 
de sustento, encontrando a indiferença e a prisão como respostas do 
Estado Penitência. 

A seguir, Jédison Ronei Daltrozo Maidana discute a imprecisão 
matemática das frações intermediárias de aplicação de pena em 
situações de crime continuado pela jurisprudência como atentatórias 
aos princípios constitucionais da isonomia, da individualização 
da pena, da proporcionalidade e da fundamentação dos vereditos, 
propondo nova formulação racional e universal para esta e outras 
circunstâncias legais.

Na sequência, Vivian Alves Aranha, Tiago Anderson Brutti, 
Pedro Henrique Gonçalves Ceolin, Cláudia Marilia França Lima e 
Maria Luiza Vargas Rocha apontam que, diante da nova realidade 
causada pela pandemia do coronavírus, o estudo do estelionato 
virtual se tornou essencial, por evidenciada a necessidade de reflexão 
acerca de seus fundamentos jurídicos para dificultar a ocorrência de 
tal espécie delitiva. Sustentam que a prevenção ao referido delito 
perpassa, necessariamente, pelo conhecimento da população, já que 
a forma mais eficaz para proporcionar aos usuários de internet uma 
navegação segura é a exposição de noções, conceitos e exemplos do 
estelionato na internet.

O capítulo quinto, de Luís Gustavo Durigon e Ricardo Luiz 
da Costa Tjäder, versa sobre as cautelares pessoais. Questionam os 
autores até que ponto as prisões cautelares recepcionam toda a força 
normativa de uma série de direitos e garantias constitucionais, tendo 
como hipótese a sua máxima incidência na fase do (pré)processo. 
Apontam, nesse cenário, que assume o juiz um papel preponderante 
na consolidação constitucional do processo penal brasileiro.

Pedro Oscar Puhl da Silva e Laura Zimmermann de Souza, 
no sexto capítulo, descrevem que os artigos 36 e 37 do Regimento 
Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, ao tratarem 
do prazo para a instauração e conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar em sede de execução penal geraram um conflito jurídico 
sobre possível violação de competência legislativa, o que poderia, à 
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luz da Constituição Federal, torná-los inconstitucionais e ocasionar 
reflexos normativos.

No capítulo seguinte, Alessandra Margotti dos Santos Pereira 
e Erick Fagundes Pacheco, analisam o instituto da transação penal no 
Brasil sob a ótica do devido processo legal. Verificam se tal instituto é 
compatível com o processo penal democrático e acusatório ou se sua 
utilização abre espaço para a aplicação de pena de maneira impositiva 
e arbitrária. Para isso, realizam análise bibliográfica das concepções de 
pena, suas funções e do devido processo legal, sob a ótica da teoria do 
garantismo penal. 

A autora Jacqueline Rodrigues Ferreira, no oitavo capítulo, expõe 
a desigualdade existente entre homens e mulheres no cumprimento da 
pena. Desenvolveu observações, no Presídio de Januária, aos relatos 
das mulheres inseridas no crime de tráfico de entorpecentes pelos seus 
parceiros e sobre o abandono por esses mesmos parceiros após a prisão.

No nono capítulo, Cayo Vinícius Ferreira Freitas, Maria de 
Faria Fernandes Gonçalves e Mariana Aparecida da Silva questionam 
a constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado frente a 
nova roupagem que lhe foi dada pela lei 13.964/19, apontando o que 
entendem ofender  princípios constitucionais aplicáveis à execução 
penal, apresentando os motivos da inconstitucionalidade do instituto 
a fim de contribuírem para que o operador do direito se utilize de 
subsídios válidos para combater esse que consideram um insidioso 
regime que ainda persiste no  ordenamento jurídico.

No capítulo décimo, Nicolas Miguel Alves, Vivian Alves 
Aranha, Cláudia Marília França Lima e Pedro Henrique Baiotto 
Noronha comparam a aplicação do costume no direito brasileiro e 
na chamada “Era Viking”, na Escandinava dos anos 800 a 1100 d.C., 
atentando para o fato de que embora o costume não autorize a criação 
de normas incriminadoras, influencia a interpretação da norma 
penal e teve papel importante culturalmente no desenvolvimento de 
legislações, bem como na revogação de normas incriminadoras, ainda 
que existam divergências em relação à forma que isso pode ocorrer.

Roana Funke Goularte e Carla Rosane da Silva Tavares Alves 
demonstram, no décimo primeiro capítulo, que o instituto da remição 
é um meio de redução da pena através do estudo e/ou trabalho 
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realizado durante o cumprimento da pena, de modo que, segundo 
apontam, é impossível não associá-lo com a ressocialização, já que o 
trabalho prisional pode ser um meio de contribuir com a reinserção 
social dos presos.

O décimo segundo capítulo, de Giuliano de Lima Gotardo e 
Jessica Evelyn Ramos, trata do que consideram uma patente violação 
de direitos que se testemunha ao longo do tempo no cárcere, sobretudo 
no que pertine às pessoas presas provisoriamente, tendo de enfrentar as 
agruras do cárcere antes de se saber se haverá ou não a sua condenação.

Na sequência Andressa Laste e Francisco Ribeiro Lopes 
abordam a aplicação do Direito Penal brasileiro no que diz respeito ao 
crime de reduzir alguém à condição análoga à de escravo, destacando 
a necessidade de criterioso respeito ao princípio da dignidade presente 
na Constituição Federal, frente a implacável persistência do trabalho 
escravo no Brasil.

Já o capítulo décimo quarto, de autoria de Maurício Patrício do 
Carmo, trata da violação massiva e reiterada de direitos fundamentais 
que ocorre no sistema carcerário brasileiro, abordando os pressupostos 
teóricos que embasaram inclusive uma Ação de Descumprimento 
de Preceito Fundamental julgada pelo Supremo Tribunal Federal e 
reforçando a necessidade de resguardo e garantia dos direitos previstos 
na Constituição Federal.

No décimo quinto capítulo, Thaís Maciel de Oliveira busca 
analisar constitucionalmente a Lei nº 13.827 de 2019, que alterou 
expressamente a Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Através 
da pergunta “que igualdade?” o estudo tenta responder se a referida 
alteração rompe com o liame simbólico da estrutura estruturante da 
violência de gênero. Com efeito, o estudo problematiza a igualdade 
formal como fonte de injustiça e discriminação.

Encerram a obra José Gomes de Sá Neto Terceiro, Cesar Augusto 
Danelli Júnior e Tiago Anderson Brutti, ocupando-se de indagar o 
nível de relevância dado ao ciberterrorismo, notadamente no que diz 
respeito às seguintes problemáticas: Do que se trata o terrorismo e qual 
sua diferenciação conceitual em relação ao ciberterrorismo? O que se 
compreende, hoje, por ciberterrorismo? Há uma lacuna legislativa no 
Brasil consistente na não tipificação correta deste tipo de terrorismo? 
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Procuram, por meio de pesquisa bibliográfica, obterem respostas 
a essas questões, a fim de proporem uma atuação mais criteriosa e 
avançada do Estado na prevenção desses crimes de extrema gravidade.

Os temas tratados em cada capítulo deste livro se destinam a 
trazer ao leitor elementos críticos e subsidiar reflexões e discussões, 
servindo de instrumento prático no labor forense, abrangendo diversos 
assuntos atuais relacionados às Ciências Criminais e à valorização da 
fidelidade à Constituição e seus fundamentos, direitos e garantias.

A epígrafe desta apresentação poderia, talvez, soar como uma 
ameaça aos neófitos estudantes das Ciências Criminais. No entanto, 
procuro enxergá-la muito mais como um aviso que objetiva evitar 
frustrações desnecessárias. A experiência tem nos demonstrado 
aquilo que os pensadores de outrora já proclamavam: a pena e o 
Direito Penal são instrumentos insuficientes à proteção da sociedade 
e à ressocialização, notadamente em um Estado que sequer possui 
controle total sobre o seu sistema carcerário.

Não obstante, se nos debruçarmos sobre as Ciências Criminais 
sem colocar nelas o fardo de serem instrumentos de “salvação”, e se 
nessas reflexões passarmos, como sociedade, a dar uma maior atenção 
às disposições constitucionais, exigindo o seu devido cumprimento (e 
nos submetendo a ele2), talvez possamos obter progressos no sistema 
penal, já que o monopólio estatal do direito de punir é um dos pilares 
de um Estado de Direito, objetivando evitar que uma convivência 
desgovernada tome por caminho a selvageria, o colapso social.

Se por um lado, como estudantes e pensadores do Direito, 
muitos de nós já tenham deixado “à porta” toda a esperança no Direito 
Penal, lembremo-nos, pois, de renovar nossas expectativas e crenças na 
nossa resistente Constituição. Boa leitura.

Pedro Henrique Baiotto Noronha

2 cf. COUTINHO, Luis Pedro Pereira. Autoridade Moral da Constituição: da 
fundamentação da validade do Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 
2009, o qual afirma que a rigidificação de uma experiência constitucional num texto 
datado pouco diz a respeito da experiência dinâmica e viva, vivida pelos que, na 
dinâmica Constituição (escrita e não escrita) reconhecem espalhado um ideário 
comunitariamente comungado, exercendo uma “força” de a ele se subordinar.





Capítulo 1

Os standards probatórios como método de 
controle intersubjetivo do juízo fático da 

sentença penal

Matheus Dantas Vilela
Daniel Araújo de Assis

Considerações iniciais

A denúncia e a queixa-crime, materializadoras da pretensão 
acusatória, tratam-se de peças que visam inaugurar o 

processo penal e que realizam a invocação da prestação jurisdicional, 
sendo consubstanciadas no ato de imputação jurídico-penal por meio 
da individualização dos fatos e da respectiva tipificação. As exordiais 
acusatórias são as principais peças do processo penal, pois, em razão 
de delimitar o âmbito da sentença penal ao individualizar os fatos 
e a capitulação jurídica que serão os objetos da decisão, apresentam 
a hipótese acusatória, consagrando a matéria sobre a qual irá se 
desenvolver toda a atividade dos sujeitos processuais ao longo do 
processo penal, especialmente no que se refere à produção probatória.

Por conseguinte, tem-se a prova, que no processo penal tem 
como finalidade a persuasão do julgador (função persuasiva) e a 
reconstrução de um suposto fato pretérito narrado e delimitado pela 
exordial acusatória (função recognitiva), sendo que, por mais robusto 
e vigoroso que seja o resultado probatório, jamais será atingida a 
“verdade”, mas sim uma menor ou maior proximidade do ocorrido. 

A sentença penal, por outro lado, é a decisão judicial proferida 
após o término da produção probatória e que tende a finalizar a 
relação processual, julgando procedente ou improcedente a pretensão 
acusatória, sendo nela que o Estado-juiz apresenta sua conclusão sobre 
os elementos cognitivos produzidos sob a luz da estrutura dialética do 
contraditório e se estes foram suficientes para destituir o estado de 
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inocência do acusado e autorizar a imposição da pena. 
Devido à compreensão equivocada de “liberdade” na 

valoração das provas e o abuso do subjetivismo, enfraquecendo o 
dever de fundamentação das decisões judiciais, surge a necessidade 
do desenvolvimento de uma construção teórica quanto à suficiência 
probatória. Assim, através de uma pesquisa documental indireta, que 
demanda o revolvimento da literatura e jurisprudência especializada 
sobre o assunto, busca-se analisar se os standards probatórios, enquanto 
modelos de constatação que indicam o nível de suficiência probatória 
para que um enunciado fático seja considerado provado no âmbito 
do processo, podem propiciar critérios para uma valoração racional 
da prova, viabilizando uma estruturação ao dever de fundamentação 
das decisões judiciais e, desse modo, fornecer um método de controle 
intersubjetivo do juízo fático da sentença penal.

Delimitação conceitual dos standards probatórios

O juízo fático da sentença penal é elaborado a partir de 
circunstâncias oscilatórias, possuindo como principal aspecto a 
correspondência a um raciocínio empregado diante de posicionamentos 
e elementos cognitivos antagônicos. No intuito de evitar que o juízo 
fático das decisões judiciais seja equivalente a um estado de crença, 
senso de justiça ou arbítrio do julgador – especialmente no que tange 
à suficiência probatória – destacam-se os standards probatórios, que 
operam como modelos de constatação aptos a indicar o nível de 
suficiência probatória exigido para que um enunciado fático seja 
considerado provado no âmbito do processo (KNIJNIK, 2007, p. 21).

Outrossim, Nicolitt e Barili (2018, p. 06) prelecionam que 
os “standards de prova funcionam como critérios de decisão para se 
considerar determinada hipótese provada, ou seja, representam um 
nível ou grau ao qual a prova e as alegações serão submetidas para 
serem consideradas verdadeiras sob o ponto de vista fático”. Mendes 
(2019), por sua vez, destaca que os standards probatórios representam 
os “níveis de convencimento ou de certeza, que determinam o 
critério para que se autorize e legitime o proferimento de decisão em 
determinado sentido”.
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No que se refere ao juízo fático da sentença penal – considerando 
que no processo penal o ônus da prova é integralmente da acusação, 
em decorrência do princípio da presunção de inocência – o standard 
probatório opera como um parâmetro em que é verificado se o 
acervo probatório é suficiente para satisfazer a hipótese acusatória e 
autorizar a imposição da pena por meio da sentença condenatória. 
Realizando uma leitura analógica, Fernandes (2019, p. 96) elucida 
que “no processo penal, o standard funciona como se fosse uma linha 
de chegada em uma corrida, o ‘lugar’ em que a hipótese acusatória 
precisa chegar para sagrar-se ‘vencedora’ da disputa”.

Todavia, é necessário salientar que a finalidade dos standards 
probatórios não se resume à indicação da demanda probatória 
mínima para corroboração de uma hipótese, mas, principalmente, 
na contribuição para o controle decisório do juízo fático (GUEDES, 
2017, p. 90). Dissertando sobre o tema, Nardelli (2018, p. 291) 
esclarece que:

[...] na medida em que indicam ao julgador o padrão de 
constatação exigido, os standards probatórios, quando 
adequadamente formulados, podem servir como um critério de 
decisão capaz de orientar o raciocínio do julgador, quanto como 
um método lógico hábil a indicar a estrutura a ser seguida quando 
da sua justificação da decisão, possibilitando um controle mais 
claro sobre seus fundamentos.

Dessa maneira, os standards probatórios pretendem fornecer 
critérios para uma valoração racional da prova, procurando inibir o 
abuso do subjetivismo na conclusão do juízo fático e fornecer uma 
estruturação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. 
Afinal, ainda que sejam expostos os motivos pelos quais se decidiu 
de determinada forma, “dizer que há prova suficiente porque se 
atingiu a convicção do julgador é abrir mão de qualquer controle de 
racionalidade judicial, deixando o caminho aberto às condenações 
arbitrárias e caprichosas” (MATIDA, 2018, p. 96).

Logo, ao realizar a determinação da suficiência probatória, os 
standards probatórios podem oferecer referências para que uma decisão 
judicial possa ser considerada fundamentada a partir de critérios 
racionais e intersubjetivamente controláveis, se mostrando como 



22  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

um filtro essencial no sistema do “livre convencimento motivado”2, 
na medida em que a “livre” apreciação da prova representa apenas a 
superação do modelo de provas tarifadas, inexistindo hierarquia entre 
os meios de obtenção de prova pela definição prévia de seu respectivo 
peso na definição do resultado probatório, o que não corresponde a 
dizer que o julgador possua liberdade plena e esteja desvinculado de um 
método para a tomada da decisão quanto ao juízo fático (BALTAZAR 
JUNIOR, 2007, p. 163).

Importante destacar que, devido ao abuso do subjetivismo 
e discricionariedade pela compreensão equivocada dos limites 
da liberdade na valoração das provas – enfraquecendo o dever de 
fundamentação das decisões judiciais – entende-se que a denominação 
“livre convencimento motivado” é inadequada, propondo-se a 
“valoração racional motivada” ou terminologia similar. Como dito 
alhures, a liberdade na valoração da prova significa apenas que não há 
hierarquia entre os meios de obtenção de prova pela definição de critérios 
abstratos e predeterminados, o que não afasta o dever do julgador de 
valorar racional e juridicamente a prova (VASCONCELLOS, 2018, 
p. 709-716).

Dessarte, o standard probatório no processo penal corresponde 
ao modelo de constatação que indica o nível de suficiência probatória 
exigido para que a hipótese acusatória seja considerada provada, 
cumprindo, assim, com o dever de fundamentação da sentença 
condenatória (art. 93, IX, CRFB/88),2 além de fornecer critérios de 
raciocínio ao julgador para a própria fundamentação e conclusão do 
juízo fático, fortalecendo o controle intersubjetivo da decisão judicial. 

Os standards probatórios no percurso do processo penal

O contentamento cognitivo para suporte de um enunciado 
fático no processo penal é distinto a depender da fase em que se 
encontra (FERNANDES, 2019, p. 97), reivindicando níveis de 
constatação específicos para a instauração da investigação preliminar, 
recebimento da denúncia, pronúncia e sentença condenatória. A 
lógica do momento processual é clara ao processo penal em razão de 
seu procedimento ser consubstanciado em um sistema escalonado, 
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demandando o alcance de diferentes degraus cognitivos ao longo de 
seu percurso, o que definirá “o grau de sujeição do imputado e de 
diminuição do seu status libertatis” (LOPES JUNIOR, 2017, p. 110).

Cada degrau importa em um juízo de valor. E essa escada 
se mostra triangular, em razão da possibilidade de ser tanto 
progressiva como também regressiva de culpabilidade (no sentido de 
responsabilidade penal). Diante disso, “o sujeito passivo passa de uma 
situação mais ou menos difusa à definitiva com a sentença condenatória 
ou pode voltar a ser difusa e dar origem a uma absolvição” (LOPES 
JUNIOR, 2017, p. 112). Para mais, ainda é possível alcançar um juízo 
definitivo de caráter negativo, em que se reconhece como certa a não 
participação do agente.

Nessa esteira, para a instauração da investigação preliminar 
bastaria um juízo de possibilidade; no que se refere ao recebimento da 
denúncia, seria necessário um juízo de probabilidade; para a decisão 
de pronúncia, na submissão do acusado ao julgamento pelo tribunal 
do júri, um juízo de probabilidade qualificada; por fim, no tocante à 
sentença penal condenatória, um juízo de “quase certeza”.

Utilizando as categorias juízo de possibilidade e probabilidade 
para diferenciar a necessidade de elementos cognitivos mínimos 
para a instauração da investigação preliminar em comparação com o 
recebimento da denúncia, os professores Aury Lopes Junior e Ricardo 
Jacobsen Gloeckner (2014, p. 122) elucidam, a partir das lições de 
Francesco Carnelutti, que:

Existe possibilidade em lugar de probabilidade quando as razões 
favoráveis ou contrárias à hipótese são equivalentes. O juízo 
de possibilidade prescinde da afirmação de um predomínio das 
razões positivas sobre as razões negativas, ou vice-versa. Para a 
abertura do inquérito policial (ou qualquer outro instrumento de 
investigação preliminar) seria suficiente um juízo de possibilidade, 
posto que no curso da investigação se irão aportando outros 
elementos que permitam um maior grau de convencimento. Não 
obstante, para a admissão de uma ação penal ou aplicação de uma 
medida cautelar pessoal, é necessário mais do que isso, deve existir 
um juízo de probabilidade, uma predominância das razões positivas. 
Se a possibilidade basta para a imputação, não pode bastar para a 
acusação, pois o peso do processo agrava-se notavelmente sobre as 



24  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

costas do imputado. Como frisa Carnelutti, probabilidade significa 
o predomínio das razões positivas que afirmam a existência do 
delito e sua autoria. Logo, a investigação preliminar deve permitir 
afirmar a probabilidade da existência de todos os requisitos positivos 
e a (provável) inexistência de todos os requisitos negativos do delito.

O juízo de probabilidade qualificada, por outro lado, diz 
respeito ao standard probatório referente às decisões de pronúncia, 
típicas do procedimento especial do tribunal do júri. No Brasil, o 
tribunal do júri, por força do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da 
CRFB/19881, detém a competência para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida. Nesse sentido, o procedimento do tribunal 
do júri, regulamentado pelos arts. 406 a 497 do Código de Processo 
Penal, possui, como principal característica, a sua composição em 02 
(duas) fases: o sumário de culpa (iudicium accusationis) e o juízo de 
mérito (iudicium causae).

A primeira fase do procedimento do júri é preparatória, cuja 
atribuição é fornecer o juízo de admissibilidade da acusação a partir da 
análise pelo juiz togado que conclui pela submissão ou não do acusado 
ao julgamento do mérito pelo tribunal do júri. Caso se decida pelo 
julgamento do acusado pelos jurados, o juiz togado deverá proferir 
uma decisão de pronúncia, que consiste, em síntese, na verificação da 
prova “da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 
de autoria ou de participação”, conforme disposto no art. 413 do 
Código de Processo Penal (BRASIL, 1941).

Ocorre que parcela da doutrina e da jurisprudência dos tribunais 
afirmam que na decisão de pronúncia, em razão de não ser exigido um 
juízo de “certeza” e pela soberania das decisões proferidas pelo conselho 
de sentença do tribunal do júri, seria aplicável um suposto princípio, 
intitulado como in dubio pro societate, significando, basicamente, que 
na existência de dúvida razoável quanto à prova da materialidade 
e da existência de indícios suficientes de autoria, o acusado deverá 
ser pronunciado. Como seguidor dessa corrente, Fernando Capez 
preleciona que “na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio 

1 “[...] é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: (...) d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a 
vida” (BRASIL, 1988).
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pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. 
O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais 
acurado para os jurados” (CAPEZ, 2016, p. 683).

Em que pese tal posicionamento figurar como um entendimento 
majoritário nas lições do processo penal, acaba se apresentando como 
uma leitura reducionista da pronúncia3 e da demanda probatória que 
a decisão reclama, além do fato de que o princípio do in dubio pro 
societate não possui nenhum fundamento normativo no ordenamento 
jurídico brasileiro e ser manifestamente inconstitucional em face do 
princípio da presunção de inocência enquanto regra de julgamento, 
ou seja, se contrapõe, de forma cristalina, ao in dubio pro reo (LOPES 
JUNIOR, 2017, p. 794).

A existência de tais princípios é consonante com um 
famigerado movimento da jurisprudência, denominado como 
“pamprincipiologismo”. Na relação do julgador com a norma é que 
tal acontecimento exsurge, justamente no dever de fundamentar suas 
decisões, criando, assim, princípios para tanto, já que estes são, em 
tese, normas lastreadas de autoridade para fundamentar uma decisão 
judicial. Contudo, como operamos em um sistema civil law, somado 
ao preceito básico de composição das normas – regras e princípios –, 
não há princípio que não parta do texto da lei. Ato contínuo, qualquer 
decisão que se valha de princípios não definidos em lei – como no 
caso em tela, o princípio do in dubio pro societate – não cumpre com 
o seu dever de fundamentação, o que a torna, portanto, nula per se 
(STRECK, 2013; 2018).

O tema deve ser enfrentado à luz dos standards probatórios, 
sem que para isso seja necessário se socorrer em brocardos latinos sem 
qualquer base normativa. Nessa perspectiva, a 2ª turma do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do agravo em recurso extraordinário 
1.067.392/CE, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concedeu 
habeas corpus para reestabelecer a decisão de impronuncia que havia 
sido reformada pelo Tribunal de Justiça do Ceará sob invocação do 
in dubio pro societate. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que, 
caso haja dúvida acerca da preponderância de provas da autoria do 
fato, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, consignando, 
ainda, “que a invocação do princípio do in dubio pro societate não seria 
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critério legítimo a fundamentar reforma de sentença de impronúncia 
em processo penal” (MENDES, 2019).

Ainda nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes (2019):

[...] diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância 
de provas no sentido da não participação dos acusados nas 
agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força 
probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro 
grau e pronunciar os imputados. Considerando tal narrativa, 
percebe-se a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto 
“princípio in dubio pro societate”, que, além de não encontrar 
qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo 
desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova. 
Além de desenfocar o debate e não apresentar base normativa, o 
in dubio pro societate desvirtua por completo o sistema bifásico do 
procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão 
de pronúncia (BRASIL, 2019b).

Dessa forma, constata-se que o standard probatório para as 
decisões de pronúncia é o de preponderância de provas, o que seria, 
em tese, equivalente ao juízo de probabilidade para as decisões de 
recebimento da denúncia. Contudo, a diferença reside na qualidade 
dos elementos cognitivos para formação da decisão. Em outras palavras, 
significa dizer que enquanto na decisão de recebimento da denúncia 
o juízo de valoração é fundado em elementos cognitivos construídos 
unilateralmente em sede de investigação preliminar, a decisão de 
pronúncia deve ser fundamentada com base em elementos cognitivos 
produzidos sob a luz da estrutura dialética do contraditório, isto é, 
provas propriamente ditas.

Apesar da decisão proferida pela 2ª turma do Supremo Tribunal 
Federal apresentar um avanço em termos de epistemologia judiciária, 
ainda se mostra insuficiente para se garantir a devida eficácia do 
princípio da presunção de inocência. O nível de exigência probatória 
para a decisão de pronúncia necessita ser mais robusto, devendo haver 
prova além de qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e, no 
que tange à autoria e aos elementos constitutivos do conceito analítico 
de crime, prova clara e convincente, considerando que diz respeito à 
decisão que submete o acusado ao crivo de juízes leigos (jurados) que 
julgam por íntima convicção e não possuem o dever de fundamentar 
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a decisão.

Os diferentes nivelamentos dos standards probatórios das 
sentenças judiciais

Os standards probatórios também possuem diferentes 
nivelamentos quanto à natureza do mérito, podendo ocorrer a variação 
do grau da demanda probatória para se considerar uma hipótese fática 
satisfeita ou provada na esfera jurisdicional de acordo com a matéria ou 
com a relevância do bem jurídico em apreço. Dessa forma, os standards 
probatórios estão inseridos em uma lógica de distribuição dos riscos de 
erro, operando como uma espécie de termômetro da tolerância social, 
constitucionalmente orientada, quanto à possibilidade de decisões 
judiciais “incorretas” no que se refere ao juízo fático das sentenças 
judiciais. (FERNANDES, 2019, p. 99).

É dizer que os standards probatórios funcionam como um 
mecanismo que permite a determinação e distribuição de eventuais erros 
judicias na fixação dos fatos provados. Logo, os standards probatórios 
estão além da questão meramente lógica, inserindo-se principalmente 
na dimensão axiológica, isto é, qual o grau de aceitabilidade dos 
falsos negativos e falsos positivos. Segundo Badaró (2019, p. 237), 
“A decisão do standard de prova no processo é substancialmente uma 
escolha de valores”. 

Seguindo tais premissas, conclui-se que quanto mais exigente 
um standard probatório, maior será a ocorrência de falsas absolvições, 
isto é, absolvições de culpados. Por outro lado, dificultará a existência 
de falsas condenações, ou seja, condenações de inocentes (MATIDA, 
2018, p. 102). Tais categorias correspondem àquilo que se denomina, 
respectivamente, de falsos negativos e falsos positivos (SOUSA, 2017a, 
p. 2).

Inobstante, destaca-se que, tanto as decisões que correspondam 
aos falsos negativos quanto as que coincidam com os falsos positivos, 
podem ser consideradas corretas numa perspectiva de valoração 
racional da prova, tendo em vista que a decisão acertada é aquela tem 
como sustentáculo os elementos cognitivos produzidos no crivo da 
estrutura dialética do contraditório. A classificação em falsos negativos 
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e falsos positivos somente possui coerência a partir da correlação entre 
o juízo fático da sentença e o que efetivamente ocorreu no mundo dos 
fatos (SOUSAa, 2017, p. 02).

Nessa senda, estar-se-á perante um “falso positivo quando 
uma decisão declara provada uma hipótese, sendo esta falsa. O 
falso negativo ocorre quando se declara uma hipótese não provada, 
sendo esta verdadeira” (SOUZA, 2017, p. 02). Logo, seja qual for a 
decisão, sobreleve-se, esta poderá ser considerada racionalmente válida 
ao considerar que se fundou corretamente nos elementos de prova 
disponíveis.

Isto posto, baseando-se na ideia da distribuição dos riscos de 
erro, os estudos especializados sobre a matéria, em regra, trabalham 
com 03 (três) espécies de standards probatórios, que são oriundos da 
tradição common law: a preponderância de evidências (preponderance 
of evidence); o claro e convincente (clear and convincing); e, a prova 
além de dúvida razoável (proof beyond reasonable doubt). Assim, os 
modelos de constatação da preponderância de provas e do claro e 
convincente são aplicados ao processo civil, enquanto a prova além 
de dúvida razoável reflete o standard probatório do processo penal 
(GUEDES; LOPES, 2017, p. 98).

O standard probatório da preponderância de evidências é 
empregado, em geral, nos processos civis de natureza patrimonial, em 
que se parte da concepção de resguardo da paridade de armas entre 
as partes e da simetria existente entre os bens jurídicos em questão 
(NICOLITT; BARILI, 2018, p. 07). Neste modelo de constatação, 
a conclusão do juízo fático, diante dos posicionamentos e elementos 
cognitivos antagônicos, deve declarar como provada aquela hipótese 
fática que tenha atingido o maior nível de confirmação probatória em 
confronto com as demais, elegendo-se a versão que aparenta ser mais 
provável.

Ao prelecionar sobre os critérios lógicos e o dever do magistrado 
na análise do acervo probatório, Sousa (2017a, p. 6) diz que:

Em primeiro lugar, este critério da probabilidade lógica 
prevalecente – insiste-se – não se reporta à probabilidade como 
frequência estatística mas sim como grau de confirmação lógica 
que um enunciado obtém a partir das provas disponíveis. Em 



  29
Constituição e Ciências Criminais: do Crime ao Cumprimento da Pena

segundo lugar, o que o standard preconiza é que, quando sobre 
um facto existam provas contraditórias, o julgador deve sopesar 
as probabilidades das diferentes versões para eleger o enunciado 
que pareça ser relativamente “mais provável”, tendo em conta os 
meios de prova disponíveis. Dito de outra forma, deve escolher-se 
a hipótese que receba apoio relativamente maior dos elementos de 
prova conjuntamente disponíveis.

Por isso, cabe dizer que, caso ao final da instrução probatória 
nenhum dos enunciados fáticos levantados tenham se destacado como 
preponderante, devido a uma corroboração cognitiva deficiente, a 
postura a ser adotada para o impasse é a aplicação da regra do ônus 
da prova.

Como um modelo de constatação intermediário, inserto 
entre a preponderância de provas e o standard probatório do processo 
penal, encontra-se o clear and convincing que, por sua vez, demanda 
um grau elevado de probabilidade para que a hipótese fática seja 
considerada provada. Esse standard de prova também possui aplicação 
à jurisdição civil, mas em razão da relevância do bem jurídico em 
pauta, que transcende o conflito meramente patrimonial, o nível de 
exigência probatória é mais elevado em comparação à preponderância 
de evidências, incidindo em processos civis especiais, a exemplo dos de 
natureza punitiva como nas ações de improbidade administrativa, bem 
como em algumas ações que envolvam direito de família (GUEDES; 
LOPES, 2018, p. 98).2

Com efeito, no processo penal reclama-se a aplicação do 
modelo de constatação de maior rigor probatório, estando bem além 
de uma mera preponderância de provas ou de elementos cognitivos 
claros e convincentes favoráveis à hipótese acusatória. A necessidade 
de um standard probatório mais rigoroso para o processo penal parte 

2 Conforme elucidam Nicolitt e Barili: “[...] mesmo em casos de natureza cível onde os 
interesses discutidos merecem uma maior proteção, o nível de exigência pode subir, 
sendo a lógica que demandou a criação do chamado clear and convincing (claro e 
convincente) para casos chamados de much more likely than not (onde a alegação deve 
ser muito mais provável do que não), onde seria demandado um grau de certeza ainda 
maior. Essa sistemática é a que encontramos, por exemplo, em questões envolvendo 
filiação, o que demanda uma análise mais apurada, não sendo possível que uma 
simples relação de preponderância seja suficiente para se considerar a relação de 
parentesco e suas obrigações decorrentes” (NICOLITT; BARILI, 2018, p. 07).
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do reconhecimento de que a sanção penal é a forma mais extrema 
de intervenção do Estado na vida do indivíduo. Assim, no processo 
penal o standard probatório correspondente é a prova além de dúvida 
razoável (proof beyond reasonable doubt), possuindo como vetor 
axiológico o princípio da presunção de inocência (FERNANDES, 
2019, p. 104).

O princípio da presunção de inocência é o princípio cardeal 
do processo penal (AVELAR, 2002) e, como bem salientado por 
Luigi Ferrajoli (2002, p. 441), trata-se de um “princípio fundamental 
de civilidade”. Além do mais, devido ao seu caráter multifacetado, 
seu conteúdo normativo que produz efeitos metaprocessuais e 
endoprocessuais, sendo que, no que se refere ao nível de suficiência 
probatória para autorização da sentença penal condenatória, exige-
se que as provas produzidas ao longo da instrução processual, isto é, 
elementos cognitivos produzidos sob a luz da estrutura dialética do 
contraditório, sejam suficientes para afastar todas as dúvidas razoáveis 
acerca da inocência do acusado (NARDELLI, 2018, p. 292).

Atingir a prova além da dúvida razoável para fins de autorização 
da sentença penal condenatória não se trata de sanar toda e qualquer 
dúvida subjetiva e banal, pois, como já dito anteriormente, jamais 
se chegará à verdade absoluta do fato histórico, haja vista que, por 
mais robusto e vigoroso que seja o resultado probatório, esta jamais 
será atingida, quer por razões de ordem ideológica, prática ou teórica 
(PINTO, 2016, p. 83). Na realidade, o standard da prova além da dúvida 
razoável reivindica, para fins de uma sentença penal condenatória, 
que a hipótese acusatória seja capaz de explicar de forma íntegra e 
coerente todos os dados disponíveis e permita concluir que se trata da 
única aceitável diante do arcabouço fático-probatório construído no 
percurso do processo penal, devendo ser rechaçadas todas as demais 
que sejam compatíveis com a inocência do acusado. Outrossim, Sousa 
(2017a, p. 16) elucida que “[...] a hipótese vertida na acusação deve 
ser a única, em função da prova concretamente reunida, a dar um 
sentido à ‘história’ que se propõe para a reconstrução da factualidade 
(sic) sob averiguação”.

Conforme destacado por Jordi Ferrer Beltrán (2017, p. 165), 
para que a hipótese acusatória possa ser considerada provada no 
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processo penal e superada a presunção de inocência, devem estar 
presentes os seguintes requisitos: (i) a hipótese deve ser capaz de aclarar 
os dados expostos, incorporando-os de maneira coerente, assim como 
“as previsões de novos dados que a hipótese permita formular devem 
ter sido confirmados”; (ii) todas as outras hipóteses que se mostrem 
aptas a provar a inocência do acusado, se valendo dos mesmos dados, 
devem ser refutadas, permitindo-se a exclusão de “meras hipóteses ad 
hoc”. 

Numa leitura mais expansiva, Andrea Pellegrino (2010, p. 
331) aponta cinco condições para que haja satisfação da hipótese 
acusatória e autorização para prolação da sentença penal condenatória, 
quais sejam: (i) tem de se pisar em provas relacionadas em todos os 
elementos que a constituam; (ii) as contraprovas produzidas não 
podem “estilhaçar” o seu núcleo essencial; (iii) no tocante às contra 
hipóteses, estas devem se mostrar indemonstradas ou implausíveis; 
(iv) a hipótese deve ter uma interna coerência lógica, não podendo ser 
autocontraditória; e (v) a hipótese deve ser a única congruente com 
os fatos, ou seja, “deve ser a única com condições de respeitar os fatos 
fundamentais apurados e de explicá-los com racionalidade”. 

Dessarte, a prova além da dúvida razoável corresponde ao 
standard probatório aplicado ao processo penal e possui como 
vetor axiológico o princípio da presunção de inocência, somente 
admitindo-se a prolação da sentença condenatória quando a hipótese 
acusatória seja capaz de explicar de forma coerente e íntegra todos os 
dados disponíveis, assim como rechace todas as hipóteses compatíveis 
com a inocência do acusado, devendo ser a única conclusão possível 
diante do arcabouço fático-probatório construído dentro da estrutura 
dialética do contraditório judicial.

A efetividade do standard probatório no controle intersubjetivo 
do juízo fático da sentença penal

A construção teórica de um standard probatório mais rigoroso, 
que seja compatível com o princípio da presunção de inocência, 
somente contribuirá de maneira concreta e efetiva no controle 
intersubjetivo do juízo fático da sentença penal na presença algumas 
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premissas necessárias, pois, caso contrário, será reduzida à mera fonte 
retórica de encobrimento da discricionariedade dos julgadores. 

A primeira delas é que juízes e tribunais, especialmente aqueles 
de jurisdição ordinária, precisam estar comprometidos e conscientes 
da sua função em um Estado Democrático de Direito, isto é, de 
garantidores dos direitos e garantias fundamentais, sob pena do total 
esvaziamento da aplicabilidade dos standards probatórios. Como muito 
bem nos elucida Aury Lopes Junior (2014, p. 106), a legitimidade da 
atuação do Poder Judiciário em um Estado Democrático de Direito 
consiste “na função de proteção dos direitos fundamentais de todos 
e de cada um, ainda que para isso tenha que adotar uma posição 
contrária à opinião da maioria. Deve tutelar o indivíduo e reparar as 
injustiças cometidas e absolver quando não existirem provas plenas e 
legais”.

O segundo ponto é a positivação desse standard probatório 
mais rigoroso, apoiado em aprimorada técnica legislativa, no Código 
de Processo Penal. Dessa forma, ainda que um standard probatório 
mais exigente seja decorrência da devida aplicação do princípio da 
presunção de inocência, trata-se de um equívoco pensar que sua 
previsão na legislação ordinária seria dispensável. A ausência de 
previsão legal expressa de um standard probatório para o processo 
penal resulta numa proteção deficiente do princípio da presunção de 
inocência, viabilizando condenações firmadas em conjuntos fático-
probatórios mais frágeis e, principalmente, conferindo liberdade 
irrestrita ao julgador na definição de qual seria esse nível elevado de 
provas e quando ele seria atingido (NARDELLI, 2018, p. 297).

Nesse cenário, foi recentemente promulgada a Lei nº 
13.964/2019, que dentre as modificações realizadas nas leis penais, 
incluiu, na redação do art. 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal3, 

3 Assim dispõe o novo art. 315, § 2º, do CPP: “A decisão que decretar, substituir ou 
denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (...) § 2º Não se 
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, 
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos 
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não 
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar 
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importante baliza para a decisão judicial no âmbito do processo penal 
que, apesar de ser uma cópia idêntica do art. 489, §1º, IV do Código 
de Processo Civil, deixa o campo da aplicação analógica e passa a 
vincular o julgador no processo penal, suprindo uma lacuna que há 
tempos existia. O novo dispositivo trata-se de um considerável avanço 
na constitucionalização do processo penal brasileiro e consagra de 
forma concreta o contraditório enquanto “influência” ao estabelecer 
que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar os 
argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a 
conclusão adotada pelo julgador, e fixar expressamente a nulidade 
desta como consequência (BRASIL, 2019a).4

Assim, como bem se pode aferir no dispositivo, a terceira 
premissa necessária para a efetividade do standard probatório no 
processo penal é justamente a sua conjugação com os princípios da 
fundamentação das decisões judiciais e do contraditório, em razão 
de serem princípios umbilicalmente interligados e traduzirem uma 
relação de codependência (FAZZALARI, 2006). Há que se atentar 
para o fato de que, a partir da contribuição teórica do processo como 
procedimento em contraditório, de Elio Fazzalari, o contraditório não 
se resume mais à bilateralidade de audiência (adiatur et altera pars), 
sendo compreendido como influência e não surpresa (BARROS; 
MARQUES, 2017, p. 349). 

O princípio do contraditório consagra o processo penal como o 
espeço procedimentalizado que garante a efetiva participação das partes 
na construção das decisões judiciais ao vincular sua fundamentação 
aos argumentos e à prova produzida em contraditório, vedando a 
surpresa ao impedir que o julgador decida com base no que não foi 
previamente debatido pelas partes (BARROS; MARQUES, 2017, p. 
348). Dessa forma, o princípio da fundamentação em conjunto com 

a conclusão adotada pelo julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado 
de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado 
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” 
(BRASIL, 2019).

4 Assim prescreve a nova redação do art. 564, V do Código de Processo Penal: “A 
nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...] V - em decorrência de decisão carente de 
fundamentação” (BRASIL, 2019).



34  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

o contraditório permite a individualização da decisão ao destacar a 
importância do caso concreto e inibir que a atividade jurisdicional 
seja uma manifestação da prudência, consciência ou senso de justiça 
do julgador (SOUSA, 2017b, p. 130), amplificando-se o controle 
intersubjetivo do juízo fático ao se edificar “em cima de uma realidade 
objetivada” (MARQUES, 2016, p. 51).

A efetividade dos princípios do contraditório e da 
fundamentação das decisões judiciais também reivindica contornos 
legais mais apurados pela legislação processual penal, de forma que o 
contraditório se coloca como uma das pedras de toque da definição do 
sistema acusatório constitucional (LOPES JUNIOR, 2017, p. 162). 
A relação de contrariedade entre o sistema acusatório constitucional 
e o inquisitório do código de processo penal deixa claro a existência 
de uma crise existencial do processo penal brasileiro (SANTIAGO 
NETO, 2017), e demanda mais do que alguns meros dispositivos para 
a real eficácia dos princípios do contraditório e da fundamentação 
das decisões judiciais, mas sim um novo códex, tendo em vista a 
contaminação inquisitorial sistêmica do Código de Processo Penal de 
1941.

Considerações finais

Pela conjuntura exposta, percebe-se que os standards 
probatórios se mostram como um poderoso instrumento no controle 
intersubjetivo do juízo fático da sentença penal. Assim, ao indicar o 
nível de suficiência probatória para satisfação da hipótese acusatória, 
autorizando a imposição da pena e afastando o estado de inocência, 
o modelo de constatação da prova além da dúvida razoável fornece 
critérios e referências aos julgadores para uma valoração racional 
da prova, minorando o subjetivismo na conclusão e fortalecendo o 
controle intersubjetivo sobre o juízo fático da sentença penal, além de 
garantir uma maior proteção aos acusados inocentes.

Não se pode olvidar ainda o escalonamento intrínseco ao 
processo penal, que reivindica diferentes e específicos níveis de 
constatação para a instauração da investigação preliminar, recebimento 
da denúncia, pronúncia e sentença condenatória. É nesse contexto que 
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se propõe a adoção dos standards como meio de controle da prestação 
jurisdicional. Deve-se abandonar a famigerada e ultrapassada ideia de 
que o direito oportuniza várias respostas para o caso concreto, eis que 
essa concepção advém de ideais absolutistas e mais, de uma aplicação 
processual que ficou no passado. E se a prestação jurisdicional não se 
destina a fornecer a melhor resposta para o caso, nenhuma outra serve, 
afinal o Direito só possui uma resposta correta (STRECK, 2013, p. 
347).5 A leitura constitucional do ordenamento jurídico brasileiro 
– que segue em consonância com os tratados internacionalmente 
celebrados – evidencia (e somente admite) uma leitura verticalizada, 
que importa no transporte dos direitos e garantias fundamentais para 
o processo penal, ao qual se impõe essa lógica garantista.

Dessa maneira, o método de raciocínio do julgador na avaliação 
probatória deve partir da concepção inicial da inocência do acusado, 
verificando-se, em seguida, se a hipótese acusatória é capaz de explicar 
de forma coerente e íntegra todos os dados disponíveis. Caso assim 
ocorra, deverão ser analisadas, posteriormente, todas as hipóteses 
fáticas compatíveis com a inocência do acusado que tenham base 
no lastro probatório e que, se categoricamente rechaçadas, levarão à 
conclusão de que a hipótese acusatória é a única possível diante do 
arcabouço fático-probatório construído na estrutura dialética do 
contraditório judicial, autorizando-se, assim, a prolação da sentença 
condenatória e o afastamento do estado de inocência do acusado.

Portanto, o standard de prova, caso positivado com base em 
aprimorada técnica legislativa, inserido em um contexto de juízes 
e tribunais comprometidos com sua função de garantidores dos 
direitos e garantias fundamentais, e trabalhado em conjunto com os 
princípios do contraditório e da fundamentação das decisões, poderá 
servir como método de controle intersubjetivo do juízo fático da 
sentença penal. Todavia, vale ressaltar que os standards probatórios 
não apresentam um método infalível e não eliminarão todo os espaços 
de discricionariedade e subjetividade na definição do juízo fático das 
decisões judiciais. Na verdade, os standards probatórios se destinam 

5 Não se deve confundir aqui a resposta correta como algo definitivo, único e 
“tabelado”, mas como uma resposta constitucionalmente adequada (STRECK, 2013, 
p. 348).
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a colocar limites e balizas ao “livre” convencimento do julgador, 
propiciando a contenção dos efeitos colaterais que são inerentes a esse 
modelo por meio da definição de critérios para uma valoração racional 
da prova.

Referências

AQUINO, Álvaro Antônio Sagulo Borges de. A função garantidora 
da pronúncia. Lumen Juris, 2004.

AVELAR, Paulo Antônio Pereira de. A presunção de inocência 
como princípio cardeal do processo penal. Dissertação (Mestrado 
em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2002.

BADARÓ, Gustavo Henrique. Epistemologia judiciária e prova 
penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Standards probatórios no 
processo penal. Revista da AJUFERGS, Porto Alegre, n. 4, p. 161-
185, nov. 2007.

BARROS, Flaviane de Magalhães. MARQUES, Leonardo Augusto 
Marinho. A atuação do juiz no contraditório dinâmico: uma análise 
comparativa entre o sistema processual penal adversarial chileno e o 
modelo constitucional de processo brasileiro. In: POSTIGO, Leonel 
González (dir.).  Desafiando a inquisição: ideias e propostas para a 
reforma processual penal no Brasil. Chile: CEJA, 2017.

BELTRÁN, Jordi Ferrer. La prueba es libertad, pero no tanto: una 
teoría de la prueba cuasi-benthamiana. In: Revista Jurídica Mario 
Alario D’Filippo, Cartagena (Colombia), v. 9, n. 18, p. 150-169, 
jul./dez. 2017.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Planalto, [2019]. 
Disponível em: https://bit.ly/2ATjZg4. Acesso em: 16 jul. 2020.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código 



  37
Constituição e Ciências Criminais: do Crime ao Cumprimento da Pena

de Processo Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1941. 
Disponível em: https://bit.ly/2Chggd2. Acesso em: 16 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de 
Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. 
Disponível em: https://bit.ly/31FjtOb. Acesso em: 16 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa 
a legislação penal e processual penal. Brasília, DF: Presidência da 
República, 2019a. Disponível em: https://bit.ly/3h7Vo6O. Acesso 
em 16 jul. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Segunda Turma). Recurso 
Extraordinário Com Agravo nº 1.067.392 CE. Relator: Ministro 
Gilmar Mendes, 26 mar. 2019. Brasília: STF, 2019b. Disponível em: 
https://bit.ly/3jcBl9m. Acesso em: 13 jul. 2020.

FAZZALARI, Elio. Instituições de direito processual. Campinas: 
Bookseller, 2006.

FERNANDES, Antônio Scarance. A correlação entre imputação e 
sentença no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 85, p. 324-352, jul./ago. 2010.

FERNANDES, Lara Teles. Standards probatórios e epistemologia 
jurídica: uma proposta interdisciplinar para a valoração do 
testemunho no processo penal.  2019. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. 
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.

GUEDES, Clarissa Diniz. LOPES, Laís Almeida de Souza. Standards 
probatórios no contexto da responsabilidade civil do médico. In: 
Revista Eletrônica de Direito Processual - REDP, Rio de Janeiro, 
v. 18, n. 2, p. 88-115, mai./ago. 2017.

KNIJNIK, Danilo. Os standards do convencimento judicial: 
paradigmas para o seu possível controle. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, v. 353, p. 15-52, jan./fev. 2007.



38  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014.

LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017.

LOPES JUNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal: 
introdução crítica. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

LOPES JUNIOR, Aury; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. 
Investigação preliminar no processo penal. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014.

MARQUES, Leonardo Augusto Marinho. O modelo constitucional 
de processo e o eixo estrutural da processualidade democrática. 
Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 
2, n. 1, p. 43 - 55, 2016.

MATIDA, Janaína. Standards de prova: a modéstia necessária 
a juízes na decisão sobre os fatos. In: CALDAS, Diana 
Furtado; ANDRADE, Gabriela Lima; RIOS, Lucas P. Carapiá. 
(org.). Arquivos da resistência: ensaios e anais do VII seminário 
nacional do IBADPP. Florianópolis: Tirant to blanch, 2018.

MENDES, Gilmar. Critério da valoração racional da prova e o 
standard probatório para pronuncia do júri. In: Revista Consultor 
Jurídico, 06 abr. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2CiPXmT. 
Acesso em: 15 set. 2019.

NARDELLI, Marcella Alves Mascarenhas. Presunção de Inocência, 
Standards de Prova e Racionalidade das Decisões sobre os Fatos 
no Processo Penal. In: SANTORO, Antônio Eduardo Ramires; 
MALAN, Diogo Rudge; MADURO, Flávio Mirza (org.). Crise no 
processo penal contemporâneo: escritos em homenagem aos 30 
anos da Constituição de 1988. Belo Horizonte: D’Plácido, 2018.

NICOLITT, André. BARILI, Raphael. Standards de prova no 
Direito – debate sobre a súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. Boletim Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São 
Paulo, n. 302, p. 6-9, jan. 2018.



  39
Constituição e Ciências Criminais: do Crime ao Cumprimento da Pena

NICOLITT, André. Manual de processo penal. 6. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016.

PELLEGRINO, Andrea. Il doppio volto dell’indizio nel processo 
penale. Torino: Giappichelli Editore, 2010.

PINTO, Felipe Martins. Introdução crítica ao processo penal. 2. 
ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. 

SANTIAGO NETO, José de Assis. A crise existencial do processo 
penal: entre a acusatoriedade constitucional e a inquisitoriedade da 
vida real. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; PAULA, 
Leonardo Costa de; SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes da (org.). 
Mentalidade inquisitória e processo penal: o sistema acusatório 
e a reforma do CPP no Brasil e na América Latina. Florianópolis: 
Empório do Direito, 2017.

SOUSA, Lorena Ribeiro de Carvalho. O dever de fundamentação 
das decisões no código de processo civil de 2015: um estudo 
crítico das decisões do Superior Tribunal de Justiça a partir do 
modelo constitucional de processo. 2017. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2017b.

SOUSA, Luís Filipe Pires de. O standard de prova no processo 
civil e no processo penal. Artigo antecipado do livro Prova por 
presunção do direito civil. 3 ed., 2017. Disponível em: https://bit.
ly/3jan6BR. Acesso em: 20 set. 2017a.

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Decisão 
Jurídica. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 347-348.

STRECK, Lenio Luiz. O pamprincipiologismo e a flambagem do 
Direito. Revista Consultor Jurídico, 10 out. 2013. Disponível em: 
https://bit.ly/32myOmZ. Acesso em: 10 jul. 2020.

STRECK, Lenio Luiz. Precisamos falar sobre direito e moral: 
os problemas da interpretação e da decisão judicial. Florianópolis: 
Tirant lo Blanch, 2018.



40  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Trotta, 2011.

TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus: controle do devido 
processo legal: questões controvertidas e de processamento do writ. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. A prova no processo penal: 
a importância da valoração do lastro probatório e de seu controle 
por meio recursal. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito da 
UFSM, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 695-721, 2018.



Capítulo 2

A criminalização dos movimentos migratórios 
e o estado de necessidade exculpante

Vinicius de Melo Lima
Marcelo Cacinotti Costa

Ciro Portella Cardoso

Considerações iniciais

O Direito é a verdade e a justiça.

A característica do Direito é conservar-se eternamente belo e puro. 
Os fatos, mesmo os aparentemente mais necessários, mesmo os mais 
bem aceitos pelos contemporâneos, se não existem senão como fatos, 

ou se não contêm suficientemente direito ou absolutamente nenhum 
direito, estão destinados infalivelmente a se tornarem, com o andar 

do tempo, disformes, impuros, talvez até monstruosos (...).

Essa luta entre o fato e o direito trava-se desde a origem das 
sociedades. Terminar o duelo, amalgamar a ideia pura com a 
realidade humana, fazer o direito penetrar pacificamente nos 

acontecimentos, e vice-versa, eis a missão dos sábios. 

(Victor Hugo. Os Miseráveis).

Necessário levantar o debate a respeito da relação do Estado 
com as consideradas violações de bens jurídicos relevantes 

para a sociedade, tendo em vista o tipo penal envolvido e o próprio 
sentido das coisas que, como sinaliza Heidegger em Ser e Tempo ao 
tratar da significatividade7, só é, de verdade, no tempo.

Uma perspectiva moral, sem dúvida alguma, é aquela que tem 
pré-ocupação com o sentido das coisas, por isso este singelo trabalho 
visa resgatar e discutir o sentido do Direito Penal, sua relevância e a 
necessidade da persecução penal em um contexto social, muitas vezes, 
marcado por exclusão, dor e sofrimento. Neste sentido, a mão do 
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Estado chegaria sempre com desmedida força, punindo duramente 
aquele que já cumpre severa pena imposta pelo sistema social de que 
não faz parte.

Como menciona Immanuel Kant em A Paz Perpétua (1795), 
contribuição cada vez mais atual, o Estado não se constitui de um 
patrimônio em solo que tem uma sede, mas se constitui de uma 
sociedade de homens (KANT, 2008). Por isso, tão grave quanto 
anexar um Estado por outro, é negar abrigo e cidadania ao refugiado, 
eliminando sua existência como pessoa moral, fazendo dela uma coisa.

Em tempos em que se discute a abrangência e a legitimidade 
do Estado como único com poderes a processar, a julgar e a punir, 
necessário também deitar os olhos sobre os destinatários da lei penal, sua 
relação com o Estado, sua origem e sua condição social, transcendendo 
ao mero silogismo de aplicação da pena tradicionalmente defendido 
pela escolástica do Direito Penal.

A redução das desigualdades sociais é um dos principais 
objetivos estruturantes do republicanismo no Brasil, sendo que o 
problema não se resolve por intermédio de ações isoladas, mas sim, 
por uma gestão compartilhada entre o Estado, a Sociedade Civil e a 
Administração Pública.

A ampliação dos percentuais constitucionais mínimos, 
a progressividade dos direitos fundamentais sociais, a proteção 
fundamental prioritária à criança, ao adolescente e ao idoso, o juízo 
de prognose legislativa em se tratando de políticas sociais são valiosos 
critérios que põem em xeque a vetusta concepção de discricionariedade 
estatal, a qual teima em reinar no cenário jurídico pátrio.

A igualdade está associada à ideia de justiça, de maneira 
que o reconhecimento entre os cidadãos é a baliza fundamental do 
componente democrático do Estado de Direito, motivo pelo qual 
a democracia e os direitos fundamentais compõem uma relação de 
sincronia e diacronia, valendo-se de instrumentos pretéritos para 
assinalar, no por vir, a resolução de incontáveis demandas sociais. 

Partindo-se do pressuposto de que a história compõe o tecido 
das relações sociais e integra o “ser-no-mundo” (Heidegger), percebe-
se que a reconstrução institucional dos Direitos Humanos encontra 
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ponto de apoio no quadro de flagrante desigualdade e violência racial. 
E tal “caldo de cultura” ainda se mostra presente, de diversas maneiras 
e formas, no cenário contemporâneo.

Causa estranhamento e preocupação a forma como o Estado 
brasileiro ignora uma das questões que mais preocupa a sociedade 
internacional1. Segundo dados do Relatório Global Trends, publicado 
no ano de 2017 e disponibilizado pelo Alto Comissariado da Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), o deslocamento forçado de pessoas 
e famílias decorrente de guerras, violência e perseguições atingiu em 
2016 em torno de 65,6 milhões de pessoas, cujo contingente se soma 
a um número de mais de 44 mil pessoas são forçadas diariamente a 
deixar seus lares em face de conflitos e perseguições.2

O Brasil no ano de 2011 reconheceu 4.035 refugiados, número 
que chegou a 7.262 em 2014, e a 11.231 em 2018. Segundo o 
coordenador-geral do Conare, Bernardo Laferté, três ondas migratórias 
recentes chamam mais atenção no Brasil: a do Haiti, iniciada em 2010, 
a de Sírios e, mais recentemente, a dos venezuelanos9.

Diante desses dados alarmantes envolvendo a violação de 
Direitos Humanos pelo mundo afora, a necessidade de um tratamento 
humanizado que vá na contramão dessa corrente de violência talvez 
faça a diferença. Daí a indagação: o Brasil, como signatário de diversos 
acordos e tratados sobre Direitos Humanos, está cumprindo o seu 
papel em relação aos refugiados?

1 Segundo informações do Alto Comissariado da Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), ao final de 2018, cerca de 70,8 milhões de pessoas foram forçadas a deixar 
seus locais de origem por diferentes tipos de conflitos. Desses, cerca de 25,9 milhões são 
refugiados e 3,5 milhões são solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado. 
Os países que mais possuem refugiados são a Turquia (3,7 milhões), o Paquistão 
(1,4 milhão) e Uganda (1,2 milhão). Em um panorama mundial, o documento do 
ACNUR apura que 67% dos refugiados no mundo vieram de três países: Síria (6,7 
milhões), Afeganistão (2,7 milhões) e Sudão do Sul (2,3 milhões). Disponível em 
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57. Acessado 
em 03-08-2020.

2 Disponível em https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio. Acessado em 
03 de junho de 2020.

https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57
https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio
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O Estado d’arte do Direito Criminal: estudo de caso

Tome-se o seguinte caso concreto, que decorre do mundo 
prático:

Inquérito Policial instaurado para apurar os crimes de violação 
de direitos autorais (artigo 184 do Código Penal) e fraude de preços 
(artigo 7º, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.137/90), perpetrados, em 
tese, por N. e K, oriundos do Senegal.

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, a 
Autoridade Policial apreendeu relógios, óculos e DVDs em parte 
falsificados, em poder dos agentes, os quais seriam destinados à 
comercialização. 

Os senegaleses relataram que policiais militares e fiscais 
municipais adentraram na residência e lá apreenderam diversos 
produtos, sendo que apenas algumas pulseiras, alguns anéis e relógios 
sem marca pertenceriam aos mesmos, adquiridos nos camelôs para 
revenda.

É nítida a situação de vulnerabilidade extrema dos senegaleses, 
semelhante à dos haitianos que sobrevivem na cidade de Porto Alegre 
e região metropolitana, tratados como subcidadãos à margem de 
direitos constitucionalmente previstos. 

Importante registrar que, no começo do ano de 2017, um 
haitiano, confundido com outra pessoa, foi vítima de homicídio na 
cidade de Porto Alegre, em razão da disputa de tráfico de drogas, o que 
teve ampla divulgação pelos meios de comunicação.

A política de “securitização” produz o que Bauman denomina 
de “adiaforização do tema dos migrantes”, o que significa dizer que 
estão excluídos, bem como aquilo que lhes é feito, de avaliação moral, 
porquanto são “estranhos à nossa porta” (BAUMAN, 2017, p. 38). Os 
efeitos paradoxais de uma economia de mercado excludente levam à 
precarização das relações de trabalho, em prejuízo dos imigrantes, os 
quais têm uma sensível afetação do poder de escolha legítima, o que 
deve ser levado em conta pelo intérprete no processo de produção de 
sentido normativo. Da (des)ilusão e da ausência do Estado Providência, 
passa-se ao Estado Penitência, com a incidência da norma penal em 
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razão da insuficiência do Poder Público na concessão das prestações 
sociais decorrentes do mínimo existencial e do princípio da dignidade 
da pessoa humana. 

A proteção dos vulneráveis vem a ser uma preocupação que 
brota da matriz constitucional, como um problema de direitos 
fundamentais, destacando-se, sobremodo, a situação dos imigrantes 
estrangeiros vindos dos países africanos e outros, em afronta às 
condições de dignidade. 

A partir do momento em que as pessoas ou categorias de 
pessoas “têm negado o direito a nossa responsabilidade moral, elas são 
tratadas como ‘menos humanas’, ‘proto-humanas’, ‘não inteiramente 
humanas’ ou, no extremo, ‘não humanas’”. Para proteger-se disso, 
lembra a filósofa Simone de Beauvior: “não tratar aqueles com quem 
nos relacionamos como membros de uma classe, de uma nação ou de 
alguma outra coletividade, mas como um indivíduo que seja um fim 
em si próprio” (BAUMAN; MAY, 2010, p. 121).

O mal não está restrito às guerras e regimes totalitários, mas 
também se revela de maneira mais frequente “quando deixamos 
de reagir ao sofrimento de outra pessoa, quando nos recusamos 
a compreender os outros, quando somos insensíveis e evitamos o 
olhar ético silencioso”. Trata-se de uma espécie de “cegueira moral 
– voluntariamente escolhida e imposta ou aceita com resignação – 
de uma época que, mais que de qualquer outra coisa, necessita de 
rapidez e acuidade na compreensão e no sentimento”9 (BAUMAN; 
DONKIS, 2014, p. 16 e 18).

A ideia de preocupação e de cuidado são tratadas por Heidegger, 
em sua obra Ser e Tempo, destacando o autor que o “ser por um outro, 
contra um outro, sem os outros, o passar ao lado um do outro, o não 
se senti tocado pelos outros são modos possíveis de preocupação”. A 
preocupação possui duas possibilidades extremas: a) ela pode “retirar 
o ‘cuidado’ do outro e tomar-lhe o lugar nas ocupações, saltando para 
o seu lugar”; e b) “subsiste ainda a possibilidade de uma preocupação 
que não tanto substitui o outro, mas que salta antecipando-se a 
ele em sua possibilidade existenciária de ser, não para lhe retirar o 
‘cuidado’ e sim para devolvê-lo como tal”. A convivência cotidiana 
mantém-se “entre os dois extremos da preocupação”, ou seja, do “salto 
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dominador que substitui” e do “salto liberador que antecipa”, sendo 
que uma convivência compreensiva “torna-se, ao mesmo tempo, 
aquilo que, assim considerado, possibilita e constitui, ‘em princípio’ e 
originariamente, o ser para os outros” (HEIDEGGER, 2008)9. 

A concepção de responsabilidade, consoante Ricoeur, tem um 
sentido fixo no campo jurídico – na esfera cível, a obrigação de reparar 
os danos causados por culpa, de acordo com os casos previstos em lei; 
na esfera penal, a obrigação de suportar o castigo – diferentemente 
da sua origem recente na tradição filosófica. A responsabilidade está 
associada ao sentido moral da imputação e da retribuição, atribuindo-
se a alguém uma ação condenável ou um delito, sendo que a ação é 
confrontada com uma obrigação ou uma proibição que essa ação viola. 
A reformulação do conceito jurídico de responsabilidade abriu espaço 
para a ideia de responsabilidade sem culpa, em face da sua substituição 
pela noção de risco, ao passo que as transformações do conceito 
moral de responsabilidade, destacando o autor o deslocamento 
representado pela mudança de objeto da responsabilidade: “No plano 
jurídico, declara-se o autor responsável pelos efeitos de sua ação e, 
entre estes, pelos danos causados. No plano moral, a responsabilidade 
é por outro ser humano, outrem”. A responsabilidade pelo frágil/
vulnerável desloca a responsabilidade para uma origem distinta no 
plano moral, “em associação com a promoção da intersubjetividade 
como tema filosófico maior”. Diante do dilema entre “fechar os 
olhos” ou assumir todas as consequências, em uma extensão ilimitada 
do campo de responsabilidade, considerando a finitude humana, 
é preciso um retorno à virtude da prudência, a modo a reconhecer 
“entre as inúmeras consequências da ação aquelas pelas quais podemos 
legitimamente ser considerados responsáveis, em nome de uma moral 
da circunspecção”9 (RICOEUR, 2008, p. 33-61).

 Höffe defende um “imperativo jurídico categórico”, afirmando 
que, independentemente de distinções políticas ou culturais, “a 
cada homem são devidos direitos fundamentais inalienáveis, por 
exemplo, o direito ao corpo e à vida ou a liberdade de crença”, 
exprimindo que a legitimação da perspectiva de uma justiça política 
deve ser compreendida como “vantagem distributiva”. Dentro de 
uma “semântica de legitimação”, empreende os seguintes critérios: 
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a) o princípio da generalização ou universalização, que tem origem 
no imperativo categórico de Kant, visto como “o mais importante 
contraprincípio ao utilitarismo”; b) o princípio da imparcialidade, 
“onde todas as preferências próprias mas distintas dos outros, todos 
os ideais e representações de valor estão excluídos como critérios 
de juízo”; e c) o critério da capacidade do consenso universal ou da 
concordância representada pela ética construtivista e pela ética do 
discurso, com o qual também é justificada a ideia da “liberdade de 
dominação”9 (HÖFFE, 2006, p. 61-68).

Ronald Dworkin insere a questão da responsabilidade em 
uma epistemologia da moral, destacando que a questão crucial é a 
integridade e que a epistemologia de uma moralidade responsável 
é interpretativa. A interpretação “une os valores”, sendo que somos 
responsáveis se “as nossas várias interpretações concretas constituírem 
uma integridade geral de modo a que cada uma suporte a outra numa 
rede de valor que é autenticamente abraçada por nós”3 (DWORKIN, 
2012, p. 109). O projeto de responsabilidade traçado por Dworkin 
tem em mente dois objetivos: a integridade e a autenticidade. 
Afirma que uma “pessoa é responsável se aceitar a integridade moral 
e a autenticidade como ideais apropriados e empreender um esforço 
razoável para os alcançar” (DWORKIN, 2012, p. 117).

As formulações do imperativo categórico de Kant estão dentro 

3 Segundo o autor, a “nossa responsabilidade moral exige que tentemos fazer de nossas 
convicções refletidas o filtro mais denso e eficiente possível e, desse modo, apelar, 
com a maior força possível, a uma convicção na matriz causal mais geral da nossa 
história pessoal como um todo. Isto requer que procuremos uma coerência geral do 
valor entre as nossas convicções. Implica também que procuremos autenticidade 
nas convicções que admitimos; temos de arranjar convicções que nos segurem de 
maneira suficientemente forte para desempenharem o papel de filtros quando somos 
pressionados por motivações rivais que decorrem também das nossas histórias pessoais. 
As nossas convicções são inicialmente informes, compartimentadas, abstratas e, por 
isso, porosas. A responsabilidade exige que interpretemos criticamente as convicções 
que parecem inicialmente mais apelativas ou naturais – exige que procuremos 
compreensões e especificações dessas convicções inicialmente apelativas, tendo em 
mente esses dois objetivos da integridade e da autenticidade. Interpretamos cada uma 
dessas convicções, tanto quanto podemos, à luz das outras e também à luz daquilo 
que nos parece natural como forma de viver as nossas vidas. Deste modo, visamos 
expandir e, ao mesmo tempo, apertar o filtro eficiente. Grande parte do resto deste 
livro é uma ilustração de como podemos perseguir esse projeto de responsabilidade” 
(DWORKIN, Op. cit., p. 116). 
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do projeto de responsabilidade desenvolvido por Dworkin, sendo que 
a universalização da máxima é um teste de responsabilidade ao fornecer 
a coerência exigida por essa responsabilidade. A coerência e a associação 
entre a moralidade e a ética implicam no fato de que “só podemos tratar 
consistentemente as nossas vidas como objetivamente importantes se 
aceitarmos que a vida dos outros tem a mesma importância objetiva”. 
Tal premissa constitui um princípio fundamental de humanidade, o 
qual está na base da civilização(DWORKIN, Op. cit., p. 120).

No campo da dogmática penal, as teorias unitária e 
diferenciadora em matéria de estado de necessidade são precárias e 
não resolvem uma expressiva parte dos casos em que imigrantes estão 
em busca de novas perspectivas de trabalho e de sustento da família, 
encontrando a indiferença e a prisão como respostas do Estado 
Penitência. 

Daí a importância do estado de necessidade exculpante, 
tomando-se em perspectiva a vulnerabilidade dos imigrantes e a 
situação concreta, a fim de que se possa efetivamente decidir-se em 
consonância com o que estabelece a Constituição, construindo-se uma 
sociedade justa e solidária, com a redução das desigualdades sociais.

Vivem-se tempos estranhos, nos quais houve a perda do 
referencial ético que baliza a convivência comunitária, com a 
radicalização dos discursos de ódio e a absoluta indiferença em relação 
ao tema dos migrantes, os quais buscam a oportunidade do exercício 
de um trabalho digno, não se envolvendo, em regra, na prática de 
crime com violência à pessoa. Infelizmente, percebe-se um viés de 
criminalização dos movimentos migratórios, o que deve ser rechaçado 
pelas instituições do Sistema de Justiça e pela Sociedade. 

Por conseguinte, tomando-se em conta a applicatio e o mundo 
prático para a construção da decisão penal constitucionalmente 
adequada, é cabível o reconhecimento da figura do estado de 
necessidade exculpante pela pobreza extrema, em relação aos 
movimentos migratórios, à luz da concepção culpabilidade pela 
vulnerabilidade.
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Considerações finais 

Acredita-se que a aposta no agir responsável e na preocupação 
com o sentido das coisas heideggeriano leva cada vez mais a se colocar 
no lugar do outro, pois, habilmente, por intermédio de suas narrativas 
e de seus personagens, ele remete o leitor para a vivência de outrem, 
aguçando a necessidade de reflexão e posicionamento em relação a um 
agir responsável. Como diria Hans Jonas (2006), não mencionaremos 
aquilo que se encontra além dos seus deveres de guardião: o dever 
relativo a finalidades que ele criou a partir do nada, por assim dizer; 
sua criação se encontra fora da esfera de sua responsabilidade, que 
não se estende além da sua possibilidade, ou seja, da proteção do Ser 
humano como tal. Esse é o seu ‘dever’ mais modesto e, ao mesmo 
tempo, o mais severo. Assim, aquilo que liga a vontade ao dever, o 
poder, é justamente o que desloca a responsabilidade para o centro da 
moral. 

No ponto, Costa e Lima (2017), ao abordarem a responsabilidade 
a partir da relação entre Caim e Abel, referem que a expressão bíblica 
guardião do meu irmão se relaciona com toda a ação ou omissão que 
de alguma forma interfira na melhoria das condições de vida das 
pessoas, seja pelo zelo e pelo cuidado que se deve ter com o erário, 
com o cumprimento das obrigações de caráter coletivo, com respeito 
à lei (Constituição, preservação do meio ambiente, desenvolvimento 
sustentável, etc.

Portanto, os grandes problemas sociais envolvendo as questões 
do reconhecimento, da identidade e da própria colonização cultural, 
temas bastante atuais e muito difundidos no âmbito dos Direitos 
Humanos, principalmente porque, diante da série de problemas 
que assolam o mundo, são exigidos posicionamentos mais claros e 
mais efetivos dos Estados. A conclusão disso tudo, neste aspecto, é 
que exsurge o reconhecimento do Outro como sujeito de direito e 
com direito à identidade e à preservação cultural, mas, acima de tudo, 
concretizar fundamentos suficientes para que haja uma consciência 
coletiva mais humanizada e mais responsável em relação ao próximo. 
Em suma: “você se torna próximo daquele que você discrimina”. Não 
mais se admite se limitar a relações entre iguais (base da justiça legal 
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da linguagem aristotélica - a ideia de Justiça em Aristóteles, Ética a 
Nicômaco, especificamente o Livro V). Solidariedade internacional 
versus graves problemas internos (crianças vulneráveis, refugiados...). 
Necessário ir além da mera formalidade da lei, meras atribuições 
formais, mero cumprimento formal da lei. Necessário falar dos 
Direitos Humanos (dos Outros), pois falar dos nossos direitos é 
fácil. Daí o termo aristotélico de Epiqueia. Deve-se, portanto, falar 
dos Direitos Humanos dos distantes, dos diferentes, já que, dos 
“iguais”, é desnecessário, inócuo, e tangencia o cerne do problema do 
reconhecimento.

O Direito Penal, portanto, da forma como é aplicado no Brasil 
em relação aos migrantes, pessoas que vêm em busca de proteção 
internacional, tomando como baliza o caso concreto dos senegaleses 
e dos haitianos acima exposto, revela o quão distante e indiferente se 
mostra o Estado brasileiro ao reconhecimento daqueles que sofrem 
grandes violações de Direitos Humanos, negando-lhes tratamento 
como sujeitos de direitos, já que, de maneira simplista e equivocada, 
a mera aplicação da lei penal em vigor e a segregação resolveria o 
problema. 
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Capítulo 3

Frações legais: crime continuado, concurso 
formal e outras formulações

Jédison Ronei Daltrozo Maidana

Considerações iniciais

O Direito Penal pode ser definido como o campo de embate 
constante entre a conveniente flexibilização das normas, 

fruto do necessário universo de variáveis e premissas verificáveis 
nas situações concretas dos crimes, e a não menos conveniente 
uniformidade dos vereditos, que deve emergir diante dos princípios 
inafastáveis da isonomia jurídica e da imparcialidade.

As normas penais amiúde estabelecem limites, mais ou menos 
largos conforme o caso, para estabelecer critérios de dosimetria de 
pena sem engessar a atividade judicante, permitindo o ajustamento 
do caso concreto e suas circunstâncias às normas da forma mais 
individualizada possível.

Cada tipo penal criado estabelece limites mínimo e máximo 
de pena, e igual sorte de elasticidade aos critérios para sua dosagem, 
estabelecidos na parte geral e pontualmente na parte especial do 
Código Penal e às vezes ampliados ou readequados por lei especial. De 
tal modo, ao estabelecer a pena primeiro caberá ao julgador a grosseira 
molduragem do fato a partir de um tipo penal previamente definido.

A variabilidade da pena dentro dos limites do tipo será definida 
a partir da avaliação da culpabilidade, das condições pessoais do agente 
e das demais circunstâncias judiciais, passando pelo refinamento 
das agravantes e atenuantes que não integrem o tipo mas estejam 
presentes na órbita do fato concreto, avaliando-se também o grau de 
consumação, da consciência do ilícito e, passo seguinte, examinando-
se circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras de determinado fato 
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criminoso.
Havendo a prática de atos ilícitos concatenados ou de 

coparticipação criminosa será, ainda, avaliada a dosagem da pena para 
a aplicação de ficções jurídicas que podem agravar ou privilegiar o 
agente e também, no campo da política criminal, evitar a aplicação de 
penas exacerbadas.

Veja-se que toda esta delicada e complexa matemática está 
confiada à mente solitária do julgador, exigindo dele não apenas um 
apurado raciocínio técnico mas também excepcional noção de justiça 
porque, afinal, ele precisará converter em número de anos, meses e 
dias aquilo que entende ser a justa aplicação da pena. Não fará isso 
apenas servindo-se do manancial de apontadores mas, principalmente, 
das suas experiências pessoais e profissionais para aplicar e sobretudo 
humanizar as penas.

Mas, claro, isso não decorre de uma simples inspiração e 
tampouco significa que o julgador detenha poder amplo e irrestrito 
sobre seus vereditos, que estão sujeitos a uma série de princípios 
estabelecidos pela lei penal e pela Constituição Federal. O juiz tem o 
dever de descrever o quanto possível o caminho lógico que o remeteu 
até determinada pena, fundamentando suas conclusões, e garantir 
ao agente um tratamento equânime, isonômico. Desse modo, pode-
se dizer que o último grau de perfeição de um juiz permitiria que 
entre cada uma das suas sentenças fosse possível traçar um paralelo de 
semelhanças e diferenças e chegar-se a um mesmo denominador.

Então, o conhecimento da lei, o raciocínio matemático, os 
princípios e fundamentos, as experiências de vida e o elevado senso de 
justiça formam um manancial – ainda assim insondável na maioria das 
vezes – que se submeterá aos contrapesos fornecidos pela doutrina e 
jurisprudência que, interpretando as normas e indicando balizamentos 
consagrados suavizem as margens de discricionalidade.

É nesse panorama que se disseminou na jurisprudência o que 
se costuma considerar o entendimento jurisprudencial pacífico do 
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a forma – e mais precisamente 
sobre os índices – de aumento da pena do crime principal a ser 
aplicado em situação de continuidade delitiva. Ao longo de inúmeros 
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julgamentos o STF vem adotando determinados índices de aumento 
para adequar a necessária elasticidade da regra do art. 71 do Código 
Penal aos casos concretos, levando em conta nessa análise o número de 
fatos cometidos em situação de continuidade. Para referência teórica 
vejamos, da jurisprudência (BRASIL, 2014):

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, POR DUAS VEZES, 
NA FORMA DO ART. 71, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA 
DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA 
ELEITA. (2) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. 
SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE 
MANIFESTA. (3) CONTINUIDADE DELITIVA. 
QUANTUM DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. 
(4) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. 
É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do 
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia 
constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In 
casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva 
de recurso especial. 2. Em se tratando de roubo com a presença 
de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida 
fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que 
justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente 
a simples menção ao número de majorantes presentes para o 
aumento da fração. Súmula n.º 443 desta Corte. Ilegalidade 
flagrante. 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se 
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, 
aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 
1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 
1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, 
observando o universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, 
por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento 
de 1/6 (um sexto). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem 
concedida, de ofício, no tocante à Ação Penal n.° 050.09.087780-
2, Controle n.° 1.684/09, da 11.ª Vara Criminal Central/SP, a fim 
de reduzir a reprimenda do paciente para 7 (sete) anos, 3 (três) 
meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, 
mantidos os demais termos da sentença e do acórdão1.

Em síntese, para situar o tema sem incorrer em mais obviedades 

1 HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014.
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tautológicas, tem-se utilizado como critério principal para definir o 
aumento da pena estabelecido pela norma entre 1/6 até 2/3, a maior 
ou menor quantia de ilícitos cometidos pelo agente em sequência.

Como visto, acabou estabelecido na jurisprudência do STF um 
conjunto composto basicamente por frações unitárias, correspondendo 
a de 1/6 para dois delitos, 1/5 para três delitos, 1/4 para quatro delitos, 
1/3 para cinco delitos, 1/2 para seis delitos e 2/3 para um conjunto de 
sete ou mais delitos continuados.

Ao mesmo tempo em que é questão pacífica e argumento 
comum a necessidade de adequada fundamentação das 
correspondentes decisões, qualquer que tenha a mínima familiaridade 
com a matemática ou paciência de examinar os referidos índices, que 
vêm sendo aplicados de forma reiterada pelo STF – e reverberando 
na maioria dos demais tribunais do país – logo percebe que não há 
simetria nesses balizadores, cuja lógica e razoabilidade de esvaziam.

Da imprecisão matemática dos índices comumente aplicados 
pela Jurisprudência surge a necessidade de elaborar uma proposta 
de razoabilidade e padronização, em homenagem aos princípios da 
isonomia, da individualização da pena, da proporcionalidade da 
sanção e da fundamentação dos vereditos.

A aleatoriedade dos índices que vêm sendo adotados pela 
jurisprudência

Apesar de os índices adotados pela jurisprudência do STF 
possuírem a virtude de serem de fácil memória, essa simplificação 
notadamente não se sustenta diante do princípio da proporcionalidade 
e evidencia-se com facilidade a sua incongruência. 

Para essa constatação, basta uma demonstração simples: 
suponhamos que o agente tenha sofrido uma condenação de 6 meses 
(180 dias) no delito principal. Vejamos como ficaria a sua pena de 
acordo com os índices adotados pela jurisprudência:
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Tabela 1 - Índices do crime continuado adotados pelo STF

Número 
de Fatos

Fração 
Correspon-

dente 

Pena total 
sem o 

benefício da 
Continui-

dade

Aumento 
na pena 
do delito 
principal

Pena total 
pelo conjunto 

de delitos, 
considerada a 
Continuidade 

delitiva

Aumento 
entre as 

fases

1 180 0 180
2 1/6 360 30 210 30
3 1/5 540 36 216 6
4 1/4 720 45 225 9
5 1/3 900 60 240 15
6 1/2 1080 90 270 30
7+ 2/3 1260 120 300 30

 
Veja-se que no caso de o acusado ter cometido dois crimes em 

continuidade, responderá pela pena de um deles acrescida do mínimo 
legal de 1/6, equivalente a 30 dias, resultando em uma pena de 210 
dias pelos dois delitos, e assim por diante.

Na última coluna evidencia-se a distribuição desproporcional 
dos índices, pois não há nenhuma coerência nos acréscimos. A 
diferença entre as penas do agente que comete dois delitos para o que 
comete três delitos será, na prática, de apenas 6 dias. De três para 
quatro delitos, o aumento é de 9 dias. Depois, de quatro para cinco 
delitos o aumento é de 15 dias, de cinco para seis, de 30 dias, e de seis 
para sete ou mais crimes novamente o aumento será de trinta dias.

Porquanto as frações empregadas reproduzam externamente a 
desejada progressão (as subsequentes representam valores maiores que 
as antecedentes), internamente não há nesta sequência o necessário 
encadeamento capaz de reproduzir uma progressão lógica e coerente. 
Note-se que esse efeito constatado a partir de uma pena de 6 meses é 
potencializado em situações onde a pena base é mais alta.

Não obstante, esses índices vêm sendo utilizados de forma 
quase automática pela jurisprudência de todos os tribunais do país, 
encontrando não mais que tímidos enfrentamentos de algum julgador 
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incomodado e que se detenha a realizar cálculos. Está havendo uma 
padronização por razões obviamente pragmáticas, e nisso não haveria 
nenhum problema dado a necessidade de se imprimir celeridade e 
fazer frente ao enorme lastro de processos que deságua nas portas do 
Judiciário diariamente. Contudo, nesse caso, a padronização é nociva 
pelo fato de não estarem sendo aplicados os índices verdadeiramente 
apropriados.

Talvez isso se dê porque, ao contrário do tempo do legislador, 
atualmente não se tem mais familiaridade com frações, embora elas 
possam ser facilmente convertidas em percentuais, índice muito mais 
usual hoje em dia: 1/6 é o mesmo que 16,6%.

Contudo, não é razoável que se permita vergar, por motivo 
tão banal e profano e com tamanha facilidade o senso de justiça e 
equidade. Basta lembrar que esses valores jurídicos vêm lastreados na 
proporcionalidade e razoabilidade das penas, por sua vez componentes 
do princípio da dignidade humana, e que também completam o 
princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz, 
ao sentenciar, precisa expor seus fundamentos e demonstrar-lhes a 
adequação, idoneidade e lógica.

Nenhum desses elementos está presente na distribuição quase 
aleatória (senão pela facilidade de memorização, que flagrantemente 
não é um critério legítimo) nos índices que vêm sendo utilizados.

Foge ao objetivo da presente análise examinar as raízes 
doutrinárias do crime continuado, senão apenas evidenciar a injustiça 
dos índices que vêm sendo aplicados reiteradamente. Basta lembrar 
que o instituto do Crime Continuado nada mais é do que uma ficção 
jurídica que visa favorecer o delinquente que, tomado de um arroubo 
criminal, se vê envolto em circunstâncias tais que um delito leva ao 
outro, tendo no dolo do primeiro o gatilho para a cadeia que se sucede. 

Não obstante o Código Penal tenha adotado a teoria objetiva 
pura, ao levar em conta apenas que o “agente, mediante mais de uma 
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, 
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, 
necessário reconhecer também um viés subjetivo já ressuscitado pela 
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jurisprudência – que cada vez menos admite uma aplicação que olvide 
dessa matriz e aplique o benefício para o delinquente habitual que é 
flagrado na prática reiterada de um ilícito. De toda a sorte, há que 
prevalecer a interpretação de Aníbal Bruno (1967, p. 295) que vê no 
crime continuado “uma série de fatos, (em que) cada um dos quais 
poder ser tido por um crime distinto, acabado e perfeito, mas que 
se mostram todos unidos por um vínculo de dependência, que os 
transforma em realizações parciais de um só crime em desenvolvimento 
continuado”.

Levando em conta essa premissa, ou a base ideológica sobre a 
qual se alicerça o benefício legal da continuidade, ainda mais evidente 
se mostra o despropósito de se aplicar índices que, considerando tão 
somente o número de crimes cometidos, produz efeitos relativamente 
aleatórios na pena. No exemplo dado, 30 dias para o segundo crime, 
36 dias para o terceiro, 45 dias para o quarto, e assim por diante.

Não pode haver dúvida de que quanto maior o número de 
crimes que o agente comete em situação de continuidade, mais 
intenso é seu dolo (mais tempo/oportunidades para refletir) e mais 
grave sua conduta, pois feridora de maior número de bens jurídicos e 
de vítimas.

Então, melhor se atenderá aos objetivos do instituto se houver 
proporcionalidade também entre o número de crimes cometidos e o 
índice a se aplicar sobre a pena considerada que, visto doutro ângulo, 
equivale à redução aplicada na pena final. Deve-se ter em mente 
que sem o benefício, caso o agente tivesse cometido três delitos, no 
exemplo dado, responderia com 540 dias de pena e, reconhecida a 
continuidade, responderá com 216 dias de acordo com o índice 
adotado pelo STF.

Essa mesma proporcionalidade progressiva deve estar presente 
no Concurso Formal.

Enfrentamento matemático da questão

Depois de constatada a aleatoriedade dos índices que vêm 
sendo replicados de forma passiva e irrefletida pela jurisprudência 
dos tribunais e em sentenças monocráticas, e que isso reflete em 
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importantes marcadores de constitucionalidade do poder punitivo, 
é impossível dar de ombros. Debruçando-me sobre a questão, e 
identificada essa necessidade de se estabelecer valores mais confiáveis e 
precisos para servirem de balizadores em situações concretas, cheguei 
a uma fórmula que permite adequá-los não só aos limites estabelecidos 
pela norma, como também ao número de degraus que se deseja, no 
âmbito da discricionariedade judicial, sejam considerados.

A mesma fórmula pode ser utilizada em todas as situações em 
que a aplicação concreta exija progressão aritmética nos índices, como 
ocorre para o Crime Continuado (de 1/6 até 2/3) e para o Concurso 
Formal (de 1/6 até metade), e até para outras situações materiais, 
como o roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º), por exemplo.

Destaco de pronto que essa fórmula não precisará ser aplicada 
em cada decisão. Ela serve simplesmente para identificar os índices e, 
uma vez estabelecidas as frações correspondentes a cada grau, basta 
aplicá-las, tal como vem acontecendo atualmente na jurisprudência. 

A virtude esperada de aqui transcrevê-la e explicar-lhe o 
funcionamento é apenas aparelhar o leitor para que, querendo, 
estabeleça seus próprios percentuais, caso queira, por exemplo, 
estabelecer que, em vez de sete delitos, como considerado na 
jurisprudência, seja cinco, seis, ou mesmo dez, o número de delitos 
que justifique a aplicação do maior índice previsto na norma.

Então, tomando-se os limites legais (índices mínimo e máximo), 
basta identificar quantos graus de variação deverão ser levados 
em conta. No caso do Crime Continuado, para preservar a matriz 
adotada pela Jurisprudência – inclusive para efeitos comparativos – 
consideremos como sendo sete o número de ilícitos que produza a 
aplicação do valor máximo previsto na norma (2/3).

A fórmula produz uma constante que representa a variação que 
deve haver entre cada um dos graus de aplicação. Vejamos:
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Onde: 
LMa = limite mais alto fixado na norma. No caso do crime 

continuado, 2/3.
lmi = limite mais baixo fixado na norma. No caso, 1/6.
G = número de fases que se quer estipular para as variações. No 

caso do crime continuado, a jurisprudência considera o limite de 7 
delitos para aplicação do nível máximo. Como para 1 delito não será 
estabelecido índice, e para o segundo será utilizado o patamar mínimo 
(1/6), extrai-se esses 2 degraus do cálculo (Na fórmula, “G-2”).

Esse método garante a distribuição dos índices intermediários 
de forma equilibrada e coesa, assegurando uma dosimetria uniforme e 
progressiva da pena conforme os graus preestabelecidos.

Índices aplicáveis ao crime continuado (CP, art. 71, caput)

Já demonstrado o problema e explicada a metodologia que 
torna possível identificar os índices mais adequados, passemos à 
demonstração prática de sua coerência e proporcionalidade.

Tomemos para a Continuidade Delitiva, a seguinte formulação:

Obtida a constante apropriada (1,31950791), basta aplicá-la 
sobre o limite inferior (1/6 = 0,167 = 16,7%) para obter o próximo 
degrau e assim sucessivamente até alcançar o limite superior (2/3 = 
0,667 = 66,7%) o que, no caso, será alcançado no quinto passo (7+ 
Fatos). Utilizando a mesma pena hipotética usada na demonstração 
anterior, obteremos o seguinte panorama:
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Tabela 2 - Índices do crime continuado – frações precisas

Número 
de Fatos

Fração 
Correspon-

dente 

Pena total 
sem o 

benefício 
da 

Continui-
dade

Aumento 
na pena 
do delito 
principal 
(em dias)

Pena total 
pelo conjunto 

de delitos, 
considerada a 
Continuidade 

delitiva

Aumento 
entre as 

fases

1 180 0 180
2 1/6 360 30 210 30
3 11/50 540 40 220 10
4 9/31 720 52 232 13
5 18/47 900 69 249 17
6 48/95 1080 91 271 22
7+ 2/3 1260 120 300 29

Necessário admitir que esses índices, embora datados de 
precisão matemática, serão de difícil memorização. 

Ainda que a norma mencione frações e não percentuais, a 
grande verdade é que não há nenhuma diferença em se usar frações 
ou percentis, pois são exatamente a mesma coisa. Frações nada mais 
são do que representações de números decimais, ou percentuais. E 
o mais interessante é que, considerando que a unidade mínima de 
pena prevista em nosso ordenamento é um dia (Código Penal, art. 
11), percentuais com uma casa decimal são suficientes para realizar 
cálculos exatos de pena.

Vejamos algumas correlações entre frações e percentuais 
importantes para o presente estudo:
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Tabela 3 – Comparativo percentual de índices

Frações 
Precisas

Frações 
Amigáveis

Frações 
Adotadas pela 
Jurisprudência

Percentuais 
correspondentes

Efeito em uma 
pena de 180 dias

1/ 6 1/ 6 1/ 6 16,7% 30
1/ 5 20,0% 36

11/50 22,0% 40
2/ 9 22,2% 40

1/ 4 25,0% 45
2/ 7 28,6% 51

9/31 29,0% 52
1/ 3 33,3% 60

3/ 8 37,5% 68
18/47 38,3% 69

1/ 2 1/ 2 50,0% 90
2/ 3 2/ 3 2/ 3 66,7% 120

Ou ainda, optando pelo sistema utilizado pela lei e pela 
jurisprudência, que é a representação fracionária, esses valores podem 
ser substituídos sem prejuízo matemático significativo por frações 
próximas simplificadas, a exemplo da matriz largamente utilizada pela 
jurisprudência e, mesmo assim, conduzirão a valores seguramente 
mais justos e equilibrados, dotados de uma lógica matematicamente 
ponderável e graficamente coerente. Esses são, então os índices que 
proponho:
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Tabela 4 - Índices para o crime continuado – frações amigáveis

Número 
de Fatos

Fração 
Adequada

Pena total, 
sem o 

benefício da 
continuidade

Aumento 
na pena 
do delito 
principal

Pena total, 
considerada a 
continuidade

Aumento 
entre as 

fases

1 180 0 180
2 1/6 360 30 210 30
3 2/9 540 40 220 10
4 2/7 720 51 231 11
5 3/8 900 68 248 16
6 1/2 1080 90 270 23
7+ 2/3 1260 120 300 30

Como dito, a utilização dos índices mais amigáveis ao invés 
das frações precisas não implica mudança significativa na aplicação 
da pena. Isso pode ser observado no gráfico a seguir, onde a linha 
dos Índices Precisos praticamente se sobrepõe a dos Índices Propostos. 
Ambas, por sua vez, se distanciam da que vem sendo utilizada pela 
Jurisprudência por influência das decisões do STF. 
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A aplicação desse método também evidencia que, para 
se encontrar os mesmos valores que vêm sendo adotados pela 
jurisprudência na hipótese de crime continuado, seria necessário levar-
se em conta que o índice mais alto seria aplicável apenas a partir de um 
conjunto de doze delitos (e não sete como definido na jurisprudência), 
sendo que os adotados pelo STF corresponderiam a conjuntos de dois, 
três, cinco, sete, dez e doze delitos em continuidade, respectivamente.

Nota-se, então, que a maneira como vêm sendo aplicadas as 
correspondências produz saltos matemáticos e, portanto, injustiça e 
desequilíbrio.

Índices aplicáveis ao crime continuado específico (CP, art. 71, 
parágrafo único)

Outro aspecto que merece enfrentamento em sede de 
Continuidade Delitiva é a situação do Crime Continuado Específico, 
regulada pelo parágrafo único do art. 71 do Código Penal. 

Diferentemente do caput, a norma não fixou o limite mínimo 
de aumento, o que ficou a cargo da doutrina e jurisprudência, a saber 
(BRASIL, 2016):

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. 
PLURALIDADE DE HIPÓTESES MAJORANTES DO 
ROUBO. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. 
ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO 
CONCRETA DO QUANTUM DE AUMENTO DOSADO. 
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. CONTINUIDADE 
DELITIVA ESPECÍFICA ENTRE DOIS CRIMES DE 
ROUBO TENTADOS E UM CONSUMADO. ESPECTRO 
DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 ATÉ O TRIPLO. FIXAÇÃO DO 
QUANTUM. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO 
PROMOVIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO. (...) 4. A lei somente estipula a exasperação máxima 
da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando 
a fração mínima aplicável. Contudo, em sintonia com o caput 
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do art. 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro 
mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica 
tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, 
cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da 
continuidade. Por conseguinte, na quase totalidade das vezes 
seria a exasperação descartada a adoção do critério do art. 69 do 
Código Penal2.

Também diferentemente, a figura em questão acrescentou a 
análise subjetiva do fato, ao estabelecer que para a dosagem deverão 
ser levadas em consideração “a culpabilidade, os antecedentes, a 
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as 
circunstâncias” (BRASIL, 1940).

Diante disso, para essa figura em particular não é mais possível 
estabelecer balizas estanques, senão marcos referenciais (landmarks) 
para a aplicação dos aumentos correspondentes, que variarão para mais 
ou para menos conforme a preponderâncias desses fatores subjetivos. 
Mesmo assim, a reserva de precisão será garantida ao se considerar que 
o próximo nível somente deverá ser atingido se todas as circunstâncias 
judiciais forem negativas, o que reforça a utilidade de sua formulação.

Para tal exercício, e considerando o limite legal inferior de 1/6 e 
o superior como sendo o triplo da pena, a partir da mesma matriz dos 
sete fatos/delitos para manter a coerência sistêmica, encontraremos os 
apontadores mostrados na tabela a seguir.

Tabela 5 – Índices do crime continuado específico

Número 
de Fatos

Fração 
prevista

Equiva-
lência 

decimal

Equiva-
lência 
fracio-
nária 

precisa

Aproxi-
mação 
fracio-
nária

(Índice 
amigável)

Soma das 
penas sem 
continui-

dade

Aumento 
na pena 
do delito 
principal

Pena total 
com o 

benefício 
da 

continui-
dade

Aumento 
entre as 

fases

1 0,000000 180 180

2 1/6 0,166667 1/ 6 1/6 360 30 210 30

3 0,297100 11/37 2/7 540 53 233 23

4 0,529612 9/17 5/9 720 95 275 42

5 0,944088 84/89 8/9 900 170 350 75

2 HC 293.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 
em 06/12/2016, DJe 12/12/2016.
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6 1,682933 1 28/41
(ou 

69/41)

1 2/3
(ou 5/3)

1080 303 483 133

7 Triplo 3,000000 3 3 1260 540 720 237

Índices Aplicáveis ao Concurso Formal (CP, art. 70)

Aplicando a sistemática aos balizadores do Concurso 
Formal, previstos no art. 70 do Código Penal, que prevê aumentos 
de 1/6 até metade, encontraremos a constante 1.2457309396 e, 
consequentemente, os seguintes percentuais intermediários utilizáveis 
nas situações concretas:

Tabela 6 – Índices do concurso formal

Número de 
Fatos em 
concurso 

formal

Fração 
prevista

Valor 
decimal

Equivalência 
fracionária 

precisa

Aproximação 
fracionária

1 0,000000
2 1/6 0,166667 1/ 6 1/6

3 0,207622 11/53 1/5

4 0,258641 15/58 1/4

5 0,322197 29/90 1/3

6 0,401371 39/97 2/5

7 Metade 0,500000 1/ 2 1/2

Mais uma vez, observa-se que os percentuais encontrados são 
bem semelhantes aos que a jurisprudência vem adotando para o crime 
continuado, para o qual a Legislação estabelece margem superior 
significativamente maior (½=50%, 2/3=66%).

Obviamente as frações que sugiro têm o mesmo objeto das 
que vêm sendo aplicadas pela jurisprudência – facilitar a aplicação 
dos flexíveis balizadores legais – ora oferecidas como uma ponderada 
alternativa matemática que entendo mais justa, sem prejuízo algum 
das interpretações pontuais do caso concreto. No âmbito do Concurso 
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Formal, por exemplo, tem a doutrina considerado não propriamente 
o número de delitos como parâmetro dosimétrico, senão o número de 
fatos (vítimas, crimes ou resultados).

Índices Aplicáveis ao Roubo Qualificado (CP, art. 157)

Em derradeiro exercício para demonstrar a utilidade e 
flexibilidade do método, podemos aplicá-lo para o Roubo Qualificado, 
ou ao Roubo Majorado pelas Circunstâncias como preferem alguns 
doutrinadores.

O art. 157 do Código Penal estabelece que estando presentes 
uma ou mais das circunstâncias previstas no seu parágrafo segundo, 
deverá haver um aumento de 1/3 até metade na pena. São cinco 
as circunstâncias a considerar (incs. I até V), que podem estar 
cumulativamente presentes. Se apenas uma, aplica-se a fração mínima; 
se todas, a fração máxima.

Ainda em sede de abstração, pode-se considerar que deve 
haver uma progressão gradativa da pena no caso de estarem presentes 
mais de uma das circunstâncias, pois a combinação delas potencializa 
o efeito da outra, ou seja, que o concurso de duas ou mais pessoas 
impulsiona o delito de quem age contra vítima a serviço de transporte 
de valores, por exemplo.

Nesse caso, deve-se considerar que a presença de uma única 
situação já implica aumento da pena, então deve-se subtrair 1, e não 2 
do “Grau” de variação, como ocorreu nas situações antes examinadas.

A Constante encontrada, 1,1066819197, aplicada da forma já 
explicada produzirá os seguintes percentuais:

Tabela 7 – Índices do roubo qualificado

Número de 
Qualificadoras 

presentes

Fração 
prevista 

na norma

Equivalência 
decimal

Equivalência 
fracionária 

precisa

Aproximação 
fracionária

Nenhuma 0,000000

1 1/3 0,333333 1/ 3 1/3

2 0,368894 31/84 3/8

3 0,408248 20/49 2/5
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4 0,451801 14/31 4/9

5 1/2 0,500000 1/ 2 1/2

Portanto, o método pode ser facilmente utilizado para se 
encontrar as frações intermediárias de qualquer situação legal que 
envolva aumento progressivo e, uma vez definidos os índices que o 
julgador pretende adotar, não será mais necessário cálculo algum a não 
ser a mera aplicação da fração ou percentual correspondente.

Considerações finais

Em síntese, de acordo com os critérios aqui explicados e 
para facilitar a assimilação/consulta, observados os limites legais 
correspondentes a cada situação, e tomado como parâmetro o mesmo 
apontador utilizado pela jurisprudência (número de fatos/crimes/
vítimas igual a sete, no caso dos Concursos), estas serão as frações que 
melhor atendem aos princípios de dosimetria/progressividade, como 
demonstrado no quadro adiante.

Tabela 8 – Conjunto de índices propostos (*)

Número 
de fatos /

Circunstâncias

Crime 
continuado

Crime 
Continuado 
Específico

Concurso Formal Roubo 
Qualificado

1 - - - 1/3

2 1/6 1/6 1/6 3/8

3 2/9 2/7 1/5 2/5

4 2/7 5/9 1/4 4/9

5 3/8 8/9 1/3 1/2

6 1/2 5/3 2/5 -

7+ 2/3 3 1/2 -

(*) considerando uma matriz de 7 delitos

O importante é que, assim, empresta-se boa técnica para o 
ato de decidir, por se aplicar balizadores de forma matematicamente 
demonstrável, o que é essencial para que se atenda aos primados 
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mais básicos da aplicação de penas criminais: a adoção de critérios de 
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e verossimilhança. 

Por sua vez, isso permite o cumprimento escorreito do munus 
público do livre convencimento do juiz, que é a adequada e correta 
fundamentação lógica das sentenças (CF, art. 93, inc. IX).
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Introdução

A globalização, na atualidade, é caracterizada por revoluções 
tecnológicas, comportamentais e comunicacionais, 

resultando em mudanças simbólicas e significativas em torno do modo 
como o ser humano se relaciona com o mundo e consigo mesmo. 
As tecnologias integram o cotidiano do homem contemporâneo. 
As inovações tecnológicas viabilizaram o acesso à comunicação e a 
interligação entre os indivíduos. No Brasil, apesar de o acesso às novas 
formas de tecnologia ainda não ser pleno, observa-se que há um novo 
cenário de integração causado pelas novas formas de interação e de 
inteligência. 

O advento da “era digital” indicou novos rumos para os 
processos organizativos da sociedade. Uma parcela dos contatos 
sociais, das relações interpessoais, profissionais e educativas ocorrem 
em ambientes dependentes do acesso e do uso da internet. O 
mundo digital passou a ocupar um papel imprescindível para o 
desenvolvimento do indivíduo dentro da sociedade, pois a internet 
e os recursos tecnológicos correlatos têm sido constantes no dia a dia 
das pessoas, seja para fazer amizades, buscar conhecimento, promover 
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relações comerciais, investir no mercado financeiro ou até mesmo 
cultivar relacionamentos.

Todavia, a internet, ao garantir o acesso às funções tecnológicas, 
também abriu espaço para a ocorrência de diversos transtornos para 
os usuários, dentre os quais se destacam os crimes cibernéticos. Os 
delitos virtuais se caracterizam pela prática de condutas realizadas por 
infratores, por meio do ambiente cibernético, com o intuito de fraudar 
o usuário da rede. O crescimento da ocorrência desses crimes é visível, 
seja pelo aumento do número de usuários, pelas vulnerabilidades 
existentes na rede ou pela falta de atenção da vítima.

Observa-se que a pandemia do novo coronavírus e o 
distanciamento social para a prevenção da doença fez com que houvesse 
um processo ainda maior de migração da vida para o mundo digital. As 
medidas de restrição e de isolamento social determinadas em função 
da pandemia intensificaram a ocorrência dos crimes cibernéticos no 
país. Isso ocorre porque a internet passou a ser um dos meios mais 
utilizados para a realização de trabalhos, operações bancárias, compra 
de produtos e contratação de serviços, ou seja, a rede assumiu uma 
função de grande relevância no cotidiano dos indivíduos.

Neste ponto, observa-se que, paralelo ao o aumento das 
operações realizadas na internet, houve, também, um aumento 
significativo na ocorrência do estelionato virtual. O delito ocorre a 
partir do uso de aparelhos eletrônicos. O sujeito ativo se utiliza de 
um artifício ardil para obter vantagem indevida em prejuízo alheio, 
ou seja, o praticante da conduta emprega alguma artimanha para 
ludibriar a vítima e ganhar algo com o crime em seu proveito. 

Diante da nova realidade da pandemia do coronavírus, o 
estudo do estelionato virtual se tornou um tema ainda mais relevante e 
urgente na área jurídica, na medida em que se evidencia a necessidade 
de haver uma reflexão acerca dos fundamentos jurídicos para 
proporcionar o enfrentamento desse tipo penal. Compreende-se que 
a prevenção dessa prática delituosa perpassa, necessariamente, pela 
conscientização da população, a fim de que os usuários da internet 
tenham uma navegação segura. 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar os fundamentos 
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legais dos crimes virtuais, da perícia computacional, da investigação 
criminal e, por fim, refletir sobre a prática do crime do estelionato 
virtual durante a pandemia do coronavírus, a fim de conscientizar os 
usuários da internet sobre os riscos que correm. Em relação à estrutura 
do trabalho, inicialmente são apresentados os fundamentos jurídicos 
dos crimes cibernéticos e a sua classificação. Após, abordam-se a 
perícia computacional no combate aos delitos e o modo como ocorre a 
investigação criminal nos casos envolvendo a internet e seus usuários. 
Em seguida, são apontados dados sobre a ocorrência do estelionato 
virtual durante a pandemia, assim como exemplos dos principais 
golpes aplicados. 

Ressalta-se que a pesquisa é de caráter qualitativo e que o 
procedimento predominante foi a revisão bibliográfica. O método de 
pesquisa é o hipotético-dedutivo. 

Conceito e fundamentos jurídicos dos crimes virtuais

Crimes cibernéticos são todos os crimes tipificados que são 
cometidos por meio da internet, crimes que se diversificaram a partir 
dos avanços tecnológicos que ocorrem na sociedade, uma vez que 
podem ser cometidos através de qualquer dispositivo que tenha acesso 
à internet.

O Código Penal de 1940 trouxe, em seu artigo 1º, o conceito 
de crime:

Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de 
reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração 
penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou 
de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. (BRASIL, 
1940).

De acordo com Rossini (2004), o chamado “delito informático” 
é comparado à conduta típica e ilícita que constitui o crime ou a 
contravenção penal, podendo ser na modalidade dolosa e culposa, 
comissiva ou omissiva. O tipo penal cibernético pode ser praticado 
por pessoa física ou jurídica, por meio de dispositivos informáticos em 
ambiente da rede mundial de computadores e até mesmo fora dele, 
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ofendendo direta ou indiretamente a segurança informática.
Ocorre que, anteriormente ao ano de 2012, não existia 

legislação específica acerca dos crimes virtuais, porquanto o 
ordenamento jurídico vigente era direcionado aos crimes de um modo 
geral, independente da forma utilizada para sua ocorrência. Ante ao 
não recorte da legislação, era complicado identificar os sujeitos e obter 
provas para a condenação virtual quanto aos crimes virtuais. Todavia, 
no mês de março de 2012, foi noticiada a divulgação de 36 imagens 
íntimas da atriz “global” Carolina Dieckmann em diversos sites da 
rede mundial de computadores. Como consequência, houve uma 
comoção social que abriu precedente para a edição da Lei nº 12.737, 
de 30/11/2012, publicada em 03/12/2012 (SILVEIRA, 2015).

Dessa forma, a Lei nº 12.737, também conhecida como Lei 
Carolina Dieckmann, que tipificou crimes cometidos na internet, foi 
publicada em 03/11/12 do Diário Oficial da União e entrou em vigor 
em 2 de abril de 2013. A legislação acrescentou ao Código Penal o 
artigo 154-A e definiu como crimes a invasão de computadores, o 
roubo de senhas e de conteúdos de e-mails, a derrubada proposital 
de sites, a adulteração ou destruição de dados ou informações sem 
autorização, cominando 3 meses a 1 ano de pena e multa. Na mesma 
pena, a lei definiu que incorre quem produz, oferece, vende ou difunde 
dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir 
qualquer prática delitiva definida no artigo 154-A, caput, do Código 
Penal (BRASIL, 2012).

Posteriormente, considerando a perplexidade que a internet 
causava para a obtenção de provas digitais, o legislador brasileiro 
editou o marco civil da internet, sancionado em 23 de abril de 2014, 
pela Lei nº 12.965/2014. A referida legislação foi um grande avanço 
na área de neutralidade da rede, diversos dos quais ainda pendem 
de uma devida regulamentação. Com o advento do marco civil, o 
ordenamento jurídico brasileiro passou por mudanças significativas 
mudanças no tocante ao estudo e investigação dos crimes cibernéticos 
(CAIADO; CAIADO, 2018).

Acerca da classificação dos crimes, Malaquias (2015) classifica 
como “crime cibernético próprio”, ou seja, aquele que precisa de um 
espaço virtual para ser praticado. Por exemplo, a criação e disseminação 
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de vírus e outros códigos maliciosos, a negação de serviços, a invasão 
e a destruição de bancos de dados. Ainda, existe o “crime cibernético 
impróprio”, ou seja, aquele que o computador se transforma em um 
instrumento para a ocorrência do tipo penal. Nesse grupo colaciona-
se os tipos penais preceituados no Código Penal, como por exemplo, 
os crimes de calúnia, difamação e injúria, o furto e o estelionato, os 
quais são possíveis de serem praticados com a utilização dessa citada 
ferramenta e das novas tecnologias.

Assim, os crimes cibernéticos são as condutas praticadas, por 
meio de dispositivos conectados à rede mundial de computadores, seja 
com a finalidade de consumar atos que atinjam bens jurídicos ligados 
à informática propriamente dita ou a outras categorias protegidas 
pelo Direito. Os tipos penais são divididos em próprios, cometidos 
exclusivamente pelo uso da internet, e impróprios, praticados pelo uso 
da rede mundial de computadores ou não.

Constatada a ocorrência de um crime cibernético próprio 
ou impróprio, nasce a necessidade da análise dos fatos e coleta de 
evidências. No presente caso, realizado o estelionato no âmbito 
virtual, surge a necessidade de diagnóstico, por meio da perícia 
computacional, a qual é a ciência que realiza o estudo da ocorrência 
do delito penal realizado na internet, a fim de subsidiar a investigação 
criminal e a futura ação penal.

Perícia Computacional no combate aos crimes virtuais 

A perícia forense computacional é a área que tem por objetivo 
realizar a investigação dos crimes virtuais, por meio da análise dos 
fatos e coleta de dados para usar como evidência. Os peritos utilizam 
diversos métodos e procedimentos para determinar a autoria e 
materialidade do crime ocorrido no âmbito virtual, de modo a dar 
subsídios para a futura ação penal. 

Souza (2017) explica que a computação forense é a fonte para 
encontrar a evidência da cena do crime, por meio das evidências 
digitais, ou seja, a perícia computacional é a busca da verdade nos 
vestígios computacionais. A equipe de peritos forenses dispõe de 
diversas ferramentas para atuar nos tipos penais ocorridos no âmbito 
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digital. Assim, a computação investigativa tem por escopo analisar 
informações armazenadas em meios digitais utilizando métodos 
científicos, matemáticos e legais, a fim de caracterizar evidências que 
serão utilizadas como prova em um futuro processo judicial.

Por outro lado, a perícia cibernética é dependente e limitada 
pela autorização judicial, porquanto as informações que poderão 
permitir a comprovação da materialidade, dinâmica e autoria dos 
crimes estão protegidas por sigilo constitucional. Dessa forma, com 
o objetivo de preservar a legalidade das provas obtidas é indispensável 
que todas as evidências sejam coletadas através de uma ordem do 
magistrado autorizando que haja o afastamento afastamento do sigilo 
telemático das informações (QUINTILIANO; FREITAS; PLENTZ, 
2019).

Verifica-se que a perícia forense computacional é limitada a 
ordem judicial autorizando a investigação, vez que os dados que serão 
extraídos para o esclarecimento dos delitos estão protegidos por sigilo 
constitucional. Após a autorização judicial, a perícia tem por escopo 
documentar evidências, por meio de métodos matemáticos, científicos 
e legais, de forma a extrair de dispositivos de armazenamento digita 
dados que serão usados como evidências na investigação e provas no 
processo criminal.

Assim, autorizada a realização da perícia computacional, o 
trabalho forense deve respeitar e seguir determinadas fases. A primeira 
delas é a coleta. Na coleta, o perito realiza a busca e a catalogação de 
dados que podem ser considerados ativos e inativos, fazendo de acordo 
com a ordem de volatilidade, considerando dados mais efêmeros e 
depois os equipamentos que devem ser embalados, etiquetados e 
suas identificações registradas. A segunda fase é a do exame, onde o 
perito vai procurar os dados, fotos, vídeos e informações escondidas 
nas evidências coletadas, selecionando e utilizando ferramentas e 
técnicas de extração de informações. A terceira fase é a análise, na 
qual o perito realiza exames sobre evidências importantes e relevantes 
para a investigação. Por fim, a última fase é a do relatório, na qual 
o especialista produz um relatório descrevendo os procedimentos 
utilizados na investigação, os dados que foram recuperados e a 
conclusão do caso (SOUZA, 2017).
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Quintiliano, Freitas e Plentz (2019, p. 3) asseveram a esse 
respeito:

Uma vez deferido o afastamento do sigilo e obtidos os registros 
de conexão e de acesso a aplicações de internet, serão feitos 
exames periciais para a identificação do endereço de IP utilizado 
na conexão ilícita, bem como as informações acessórias como: 
porta lógica de origem, IP interno, endereço MAC, IMEI, 
localização geográfica, pontos de acesso Wi-Fi, identificação 
de torres de celulares, datas e horários exatos (início e término) 
da conexão ilícita, com informação de fuso horário e possível 
existência de horário de verão. Na sequência, com base nos 
resultados dos exames periciais, deve ser solicitado o afastamento 
do sigilo telemático dos endereços de IP externo e interno e portas 
lógicas, em face do provedor de acesso à internet proprietário dos 
endereços de IP, no intervalo de tempo em que foram feitas as 
conexões ilícitas, de forma a serem obtidas informações sobre as 
linhas telefônicas utilizadas nessas conexões.

É fundamental que os dados contidos nos dispositivos 
(mídias digitais e dispositivos de armazenamento) e os dados voláteis 
(aqueles que constam na memória RAM ou trafegando em rede de 
computadores), possíveis fontes de evidências digitais, permaneçam 
coletados e preservados corretamente, de maneira a garantir que não 
seja alterado. Nessa fase de preservação e coleta que será possível 
buscar elementos (dados, mídias de armazenamento, entre outros) de 
maneira a consolidar uma base investigativa para as fases seguintes da 
perícia (SOUZA, 2016).

A perícia criminal, no âmbito digital, envolve o trabalho 
investigativo de peritos para desvendar os crimes cometidos através 
do computador. Observa-se que a equipe forense trabalha em um 
procedimento básico que inclui quatro fases, sendo elas, a coleta de 
dados, o exame do que foi encontrado, a análise e determinação acerca 
dos dados e o relatório final dos fatos. Os peritos realizam exames 
periciais para identificação de IP, bem como as informações acessórias, 
por exemplo, o IP interno e a porta lógica de origem, sendo que todos 
os dados coletados permanecem armazenados de maneira protegida.

Portanto, a computação forense é a fonte para encontrar a autoria 
e a materialidade de um crime através de evidências digitais extraídas 
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de dispositivos tecnológicos. O escopo da perícia computacional 
forense é o de examinar a mídia digital de forma investigativa, a fim 
de identificar, preservar e relatar os fatos ocorridos. É, assim, uma 
importante ferramenta para o combate estelionato virtual, vez que 
é através dela que ocorre a coleta de dados que serão aptos para a 
instrução da ação penal. 

Após a conclusão dos fatos pela perícia computacional, haverá 
a continuidade da apuração do delito virtual. A investigação policial 
é a responsável pelo seguimento da delimitação do crime. A polícia 
poderá realizar novas diligências, como por exemplo, a oitiva de 
vítimas, testemunhas e o interrogatório do suposto culpado, assim 
como empregar outros esforços para desvelar o crime. 

Investigação dos crimes cibernéticos 

Incumbe à Polícia Judiciária a apuração dos delitos virtuais. 
A polícia se utiliza de métodos e meios específicos para determinar 
a autoria e a materialidade dos crimes cometidos no âmbito virtual.

A atividade policial desempenhada tanto no mundo offline 
quanto no mundo online, atribuída à Polícia Federal ou Civil, precisa 
ser orientada por uma política de segurança pública, a partir de dados 
e informações inerentes ao lugar ou a matéria que está vinculada 
(SANTOS, MARTINS, TYBUSCH, 2017). 

No Brasil, a investigação policial de crimes cibernéticos 
compreende duas fases, a técnica e a de campo. Segundo Wendt e 
Jorge (2013, p. 52), durante a fase técnica, executam-se as seguintes 
tarefas, com o objetivo de localizar-se o computador que foi utilizado 
para a prática de crimes pela internet:

[...] análise das informações narradas pela vítima e compreensão 
do fato ocorrido na internet; - orientações à vítima com o 
intuito de preservar o material comprobatório do delito e 
sua proteção virtual; - formalização do fato criminoso por 
intermédio de um registro ou de um boletim de ocorrência, com 
a consequente instauração do feito; - investigação inicial referente 
aos dados disponíveis na rede mundial de computadores sobre 
prováveis autores, origem de e-mails, registro e hospedagem 
de domínios;- formalização de relatório ou certidão das provas 
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coletadas e apuração preliminar;- representação perante o poder 
judiciário para expedição de autorização judicial para quebra 
de dados, conexão ou acesso. Também poderão ser solicitados 
os dados cadastrais para os provedores de conteúdo. - análise 
das informações prestadas pelos provedores de conexão e/ou 
provedores de conteúdo.

Logo, na fase técnica, a polícia analisa as informações prestadas 
pela vítima do delito e, após, presta orientações com o objetivo de 
conservar o material comprobatório do delito. Também formaliza 
o ato por meio do registro de boletim de ocorrência para, assim, 
iniciar a investigação buscando dados disponíveis na rede mundial de 
computadores, delimitando a autoria do crime.

Na referida fase é necessário que se identifique as ferramentas 
utilizadas pelos criminosos, o modo com que usaram, para que os 
resultados obtidos nas investigações desses crimes sejam satisfatórios, 
uma vez que as tecnologias de informação são extremamente 
dinâmicas, podendo os crimes cibernéticos ser praticados de variadas 
formas (DORIGON; SOARES, 2018).

Após a identificação e a localização do computador usado 
para a prática criminosa, passa-se à fase de campo, nos casos em 
que é necessário que os agentes policiais se desloquem para realizar 
diligências. Observa-se que em determinados casos, quando a polícia 
idêntica que o endereço utilizado corresponde a uma rede não 
corporativa, é imprescindível a solicitação de uma medida processual 
cautelar. Já nos casos em que a rede identificada é corporativa, é 
comum que haja necessidade de uma solicitação ao Poder Judiciário 
que determine ao administrador de rede a prestação de informações 
específicas e técnicas, sendo que a solicitação pode ser encaminhada 
e também entregue pela autoridade policial ou pelo oficial de justiça 
pessoalmente (JORGE; WENDT, 2013).

Segundo Wendt e Jorge (2013) é fundamental a utilização da 
entrega pessoal da solicitação quando a suspeita recai sobre o processo 
de administração da rede ou do administrador e/ou equipe. A medida 
pode ser acompanhada por um perito oficial, ou, ainda, quando não 
for possível a presença deste, poderá ser designado, pela autoridade 
policial, um profissional da área.
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Muitas vezes a investigação dos crimes praticados por meio 
da internet é dificultada pelo fato de que as evidências são voláteis, 
podendo ser facilmente apagadas ou alteradas, de modo que a 
obtenção da materialidade do crime é prejudicada. Assim, este tipo 
de investigação demanda mais esforço da análise criminal. Em razão 
disso, existe uma dificuldade enorme na produção de provas, pois 
depende da sua existência e disponibilidade (PAGNOZZI, 2018).

Assim, a investigação policial tem por escopo determinar a 
autoria e a materialidade dos delitos ocorridos no âmbito virtual a 
partir da coleta de informações, respeitando duas fases, sendo elas a 
técnica e a de campo. Todavia, a polícia, apesar de empregar inúmeros 
esforços para desvendar os crimes cometidos, dos quais se inclui o 
estelionato virtual, tem dificuldades em determinar a materialidade do 
delito, pois as evidências são voláteis e podem ser facilmente alteradas.

O estelionato virtual durante a pandemia do Covid-19

No mundo virtual estão presentes inúmeras ameaças. Tais 
práticas ilegais podem ser conhecidas como crimes virtuais, crimes 
cibernéticos, etc. De um modo geral, esses crimes são condutas 
indevidas praticadas por intermédio de computadores.

Conforme Wendt e Jorge (2013, p. 18), essas condutas, 
judicialmente falando, são divididas em crimes cibernéticos e ações 
prejudiciais atípicas. O primeiro se divide em dois, podendo ser crime 
cibernético aberto ou crime exclusivamente cibernético.

A seguir é possível identificar exemplos dessas divisões e 
subdivisões:
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Figura 1: Condutas indevidas praticadas por computador

Fonte: Crimes Cibernéticos (2a. edição): Ameaças e procedimentos de investigação. Por 
Emerson Wendt, Higor Vinicius Nogueira Jorge.

Nesse contexto, explica Camargo, entrevistado pela Rede Brasil 
Diário em 2011, sobre os crimes cibernéticos na prática:

Os crimes mais comuns são os cometidos contra o sistema 
financeiro, os crimes de phishing, que são furtos mediante fraude. 
Uma pessoa recebe uma mensagem falsa, via internet, ela clica no 
arquivo malicioso e importa um vírus para dentro da máquina. 
Por exemplo: “você está sendo notificado por que a Polícia Federal 
está lhe investigando”. Para saber mais detalhes sobre o processo, 
clique aqui”. No momento em que você clica, você importa o 
arquivo malicioso para dentro da sua máquina, ele vai fazer uma 
varredura, vai encontrar seus dados bancários e com esses dados, 
ele vai retirar valores da sua conta corrente (...) O furto mediante 
fraude, a distinção é que a pessoa usa sua distração, você pensa 
estar clicando em uma mensagem verdadeira, nesse momento, é 
cometida a fraude e, depois, o furto. Dentro do rol de crimes 
eletrônicos, já está tipificado, ou seja, não precisa de uma 
legislação para tipificar o furto mediante fraude, mas precisamos 
de uma legislação para tipificar outros delitos, por exemplo, 
invasões em portais, em sites, em bancos de dados (CAMARGO 
apud DIONIZIO, 2017, n.p.).

Dessa forma, os crimes cibernéticos já acontecem há algum 
tempo. Entretanto, conforme pesquisas realizadas em junho de 2020, 
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o crime que mais avançou em tempos de pandemia foi o estelionato 
ocorridos pela internet (crimes cibernéticos abertos). Conforme o site 
de notícias G1 (2020), no Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP), desde o início do ano, mais de 1 milhão de 
casos de estelionato ou tentativas foram identificados. O estelionato 
cresceu em 25% em comparação com este mesmo período do ano 
passado.

O estelionato virtual está elencado como um crime contra o 
patrimônio, no artigo 171, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, para 
si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 
outro meio fraudulento” (BRASIL, 1940). Verifica-se, portanto, que o 
sujeito ativo do crime se utiliza de um meio fraudulento para ludibriar 
a vítima e obter uma vantagem que não é devida.

De acordo com Garske (2020), para alertar e orientar a 
população, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul lançou 
uma cartilha. Nessa cartilha, é explicado como funcionam tais golpes, 
como estelionato em caso de auxílio emergencial. Desse modo, é 
facilitado ao cidadão o entendimento do processo de tentativas de 
estelionato para que seja possível a prevenção e cuidados. Ademais, a 
investigação da Polícia Civil indica que grande parte dos autores de 
estelionato são detentos do sistema prisional, sendo os golpes mais 
comuns:

- Auxílio emergencial: Através de mensagem, o golpista ludibria 
o indivíduo dizendo que ele se enquadra no perfil para receber ajuda 
financeira e dá os valores reais oferecidos pelo governo. Para ter acesso 
à verba prometida, basta se cadastrar em um link onde a vítima deve 
informar dados pessoais, como CPF, endereço, número da conta 
bancária e senha.

- Sites falsos: Tal golpe costuma ter maior ocorrência em datas 
comemorativas e promocionais, como a Black Friday. O golpista usa 
endereços de empresas famosas, alterando apenas o final do endereço 
eletrônico, bem como usam o layout dos sites conhecidos.

- Envelope vazio: A vítima anuncia algum bem para vender, 
podendo ser em sites de compra (como Mercado Livre, OLX) ou redes 
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sociais (Facebook, Instagram). Assim, após a negociação, o golpista 
faz o depósito do suposto valor acertado em um caixa eletrônico ou 
lotérica, entretanto, não coloca o dinheiro dentro do envelope. Após, 
encaminha foto do comprovante de depósito e, como a verificação 
bancária do depósito demora algumas horas, ou, às vezes, só é realizada 
no próximo dia útil, o valor fica aparecendo como depositado até que 
se verifique que o depósito não foi realizado corretamente. Até lá, 
possivelmente a vítima já entregou o bem.

- Clonagem do WhatsApp: O modo mais comum de conseguir 
o número da vítima é retirando de anúncios em plataformas de sites 
de compras ou anúncios públicos em redes sociais. Assim, as vítimas 
recebem um torpedo de SMS no qual consta um código de seis dígitos, 
que é solicitado pelo golpista. De posse desse código, o golpista desvia 
o WhatsApp da vítima para o aplicativo instalado no celular dele e a 
vítima perde o acesso ao aplicativo. Assim, ele passa a conversar com 
contatos da vítima, se passando por ela, e solicitando depósito de 
valores.

O aumento das condutas ilícitas virtuais é provindo da redução 
de outros delitos. Segundo Moreno: “[...] Não há mais lobo solitário 
no crime organizado brasileiro. O que ocorre é que, como a pandemia 
causou redução de outros delitos, a criminalidade organizada 
aumentou a prática de crimes virtuais”. Dessa forma, o crime precisou 
encontrar outra fonte de sobrevivência.

Assim, nota-se que as condutas ilícitas no meio virtual tiveram 
um aumento significativo durante a pandemia do coronavírus, dentre 
as quais se destacam a ocorrência do crime de estelionato virtual, 
tendo em vista o aumento do uso da internet para a realização de 
atividades corriqueiras. É, portanto, preciso ter cuidado com o uso 
das tecnologias, vez que os criminosos se utilizam de diversos meios 
ardilosos para enganar a vítima e obter a vantagem indevida.

Considerações finais

A pesquisa teve por escopo analisar os crimes virtuais e, em 
especial, o estelionato praticado pela via virtual durante a pandemia 
causada pelo covid-19, indicando os conceitos jurídicos relativos 
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ao tema, sua classificação, a perícia computacional e a investigação 
criminal.

Antes de analisar a ocorrência dos estelionatos virtuais durante 
a pandemia, fez-se necessário discutir os fundamentos legais e jurídicos 
dos crimes virtuais, indicando as principais legislações que versam 
sobre o tema e a classificação dos delitos, bem como a respeito da  
perícia computacional e da investigação criminal. Assim, a primeira 
parte da pesquisa, longe de querer esgotar a abordagem dos crimes 
virtuais, introduziu os conceitos, as divisões, assim como o modo 
como ocorre a perícia forense e a investigação criminal realizada pela 
autoridade da política judiciária.

A pesquisa buscou identificar e compreender as ocorrências 
registradas e as formas do estelionato virtual praticadas durante a 
pandemia. De forma a refletir sobre a prática desse crime, o estudo 
apontou os principais tipos de golpe na via virtual, bem como as 
porcentagens que indicam o aumento da ocorrência do delito na atual 
conjuntura do país.

Os crimes virtuais ocorrem por meio do uso de dispositivo 
conectado à internet para perpetrar a conduta típica e ilícita, podendo 
ser na modalidade dolosa ou culposa e comissiva ou omissiva. 
Inicialmente, o ordenamento jurídico brasileiro carecia de leis para 
coibir os delitos virtuais, fato que mudou com o advento da Lei nº 
12.737, também conhecida como Lei Carolina Dieckmann, e, após, 
com a edição da Lei nº 12.965/2014, conhecido como o Marco Civil 
da Internet.

A pesquisa também indicou que a perícia computacional e a 
investigação criminal contribuem para o esclarecimento dos delitos 
virtuais. A perícia computacional tem o objetivo de delimitar os 
sujeitos ativo e passivo do crime, indicando as evidências a partir 
das informações extraídas dos dispositivos eletrônicos. Por sua vez, a 
investigação policial tem por escopo realizar as demais diligências que 
se fizerem necessárias para o esclarecimento dos fatos. Dessa forma, 
tanto a perícia forense como a investigação realizada pela polícia 
intencionam determinar a autoria e a materialidade do crime para 
uma futura ação penal. Todavia, a investigação criminal muitas vezes 
ainda carece de meios eficazes para a determinação do crime.
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Ademais, verificou-se que, a despeito dos numerosos benefícios 
proporcionados pelos recursos tecnológicos, o uso sem consciência 
ou ingênuo da internet pode causar transtornos e prejuízos para os 
usuários da rede mundial. Nessas condições e situações, o estelionato 
virtual é caracterizado pela prática do delito previsto no artigo 171 do 
Código Penal pela via online, ou seja, o sujeito ativo do delito comete 
o crime para obter uma vantagem indevida, em prejuízo alheio, por 
meio de um dispositivo conectado à internet.

Configura-se o estelionato virtual na obtenção do auxílio 
emergencial quando o golpista engana a vítima dizendo que ela se 
enquadra no perfil para receber a ajuda financeira, requisitando seus 
dados cadastrais. Também se verifica o delito nos sites falsos, espaços 
em que o golpista usa endereços de empresas famosas para a prática do 
delito. Ainda, o crime é praticado no caso do chamado envelope vazio, 
quando o golpista faz o depósito do valor acertado com a vítima, mas 
não coloca o dinheiro. Por fim, a “clonagem” do aplicativo WhatsApp 
também configura uma forma do estelionato. Na modalidade, o 
golpista desvia o WhatsApp do sujeito passivo para o aplicativo 
instalado no celular dele e a vítima perde o acesso à sua conta.

Por fim, o estudo apontou que a pandemia do coronavírus 
foi acompanhada por um crescimento acentuado das ocorrências de 
estelionato virtual, especialmente em função do aumento do número 
de usuários, da vulnerabilidade da rede ou da falta de conhecimento 
e de atenção da vítima. O site de notícias G1, a partir de dados da 
Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul, indicou 
que desde o início do ano mais de 1 milhão de casos de estelionato ou 
tentativas foram identificadas no Estado, sendo que o delito teve um 
crescimento de 25% em comparação com o mesmo período do ano 
de 2019.

Conclui-se que as medidas de restrição e de isolamento social 
motivaram que houvesse um processo de migração das operações 
cotidianas para o mundo digital, abrindo-se espaço para o aumento da 
ocorrência de delitos no meio virtual. No ponto, o estelionato virtual 
tem sido o crime mais comum nessas circunstâncias, porquanto 
existem numerosos golpes aplicáveis por meio do uso da internet. 
Logo, diante do aumento das operações realizadas através da internet 
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(compras, transferências, uso de sites etc.), houve, também, um 
aumento considerável na ocorrência do estelionato virtual. Daí a 
relevância desta pesquisa, que teve por escopo indicar, exemplificar e 
contextualizar o delito para auxiliar na conscientização da população 
sobre o uso seguro da rede mundial de computadores.
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Capítulo 5

A aplicabilidade do devido processo penal 
às prisões cautelares e o papel do juiz na 

consolidação constitucional do processo penal 
brasileiro

Luís Gustavo Durigon
Ricardo Luiz da Costa Tjäder

Considerações iniciais

O presente artigo versa sobre as prisões cautelares e 
as garantias do devido processo penal, estando o 

problema delineado no questionamento do papel contemporâneo e 
constitucional do Poder Judiciário neste cenário complexo, sobretudo 
quando relacionado à fase pré-processual.

A hipótese que se ventila é de que as garantias do devido 
processo legal tenham plena aplicabilidade no âmbito das prisões 
cautelares, como forma de dar efetividade a uma gama de direitos 
e garantias fundamentais, contribuindo para a instrumentalidade 
constitucional do processo penal no Brasil. O presente estudo tem 
como objetivo identificar quais são as matrizes constitucionais mais 
incidentes quando em atuação as diversas espécies de prisão cautelar 
existentes no ordenamento jurídico penal. Justifica-se sua realização, 
tendo em vista não só a necessidade de desvelar a inquisitoriedade em 
relação à matéria como, também, diante das inovações advindas de 
uma série de alterações legislativas denominadas “pacote anticrime”, 
suficiente para criar uma espécie de minirreforma  no subsistema das 
prisões cautelares.

O artigo é composto de 2 (duas) seções, sendo que na primeira 
busca-se criar as bases teóricas irrenunciáveis em relação as prisões 
cautelares para, na segunda seção, efetivamente diagnosticar com a 
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invocação dos dispositivos constitucionais, o verdadeiro papel do juiz 
nesse contexto.

Diante da formulação da hipótese, adotou-se um método de 
abordagem hipotético-dedutivo, pautando a técnica de pesquisa pelo 
tipo bibliográfico e exploratório.

Matrizes constitucionais e principiológicas das prisões cautelares

O processo penal brasileiro permanece com seu projeto 
constitucional inacabado. Isso porque, em que pese o marco 
constitucional de 88, ainda não se estruturou um novo Código 
de Processo Penal de matriz eminentemente constitucional que 
recepcione todo o projeto democrático advindo dos princípios e 
garantias processuais.

Em que pese as diversas “mini” reformas pontuais existentes 
desde a promulgação do CPP que criaram uma verdadeira colcha de 
retalhos, ora contemplando aspirações democráticas, ora mantendo 
a tradição autoritária e napoleônica1, o núcleo central no plano 
infraconstitucional permanece arraigado com o sistema inquisitivo.

Nesse sentido, sempre é necessário um atuar hermenêutico para 
fazer a leitura (e releitura) dos institutos endo-processuais de acordo 
com a Constituição Federal, criando a necessária “instrumentalidade 
constitucional” do processo penal (LOPES JÚNIOR, 2020). Em uma 
só frase: interpretar e aplicar o CPP de acordo com a Constituição 
Federal e não a Constituição Federal se amoldar ao CPP.

Por mais que seja evidente que toda a gama de potencialidade 
advinda do devido processo penal23 deva gravitar com máxima potência 

1 Não se pode esquecer que o sistema misto é uma concepção francesa.
2 A expressão é de Nereu Giacomolli, ao estudar o processo penal não só de acordo 

com a Constituição, como também em sintonia com os Tratados Internacionais que 
o Brasil é signatário. Em outras palavras, para que o devido processual legal - penal 
na tese do autor – incida, é necessário estruturá-lo a partir dos direitos humanos, do 
estado de inocência, da ampla defesa, do contraditório, do direito a prova, do direito 
ao silêncio e do direito de não produzir prova contra si mesmo, da imparcialidade 
e  da necessidade de fundamentação das decisões penais, do juiz natural, do direito 
ao recurso, da impossibilidade de bis in idem, da prisão como extrema ratio, dentre 
outros. Ver nesse sentido, Giacomolli (2015).

3 Vale registrar que esse artigo é escrito em coautoria. Nesse sentido, talvez seja melhor 
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quando em órbita as questões que envolvem as cautelares pessoais4, 
não é demais rememorar, como forma de criar as bases teóricas desta 
pesquisa, a principiologia que deve estar presente nesse verdadeiro 
subsistema do processo penal.

A intenção é realizar um corte epistemológico no ponto das 
cautelares pessoais e indicar algumas matrizes irrenunciáveis que 
devem estar presente quando ameaçada a liberdade do indiciado ou 
até mesmo do acusado em função da atuação estatal.

Não é objeto desta pesquisa estudar cada uma das espécies das 
medidas cautelares pessoais, mas, sim, apontar uma estrutura mínima 
que deve estar presente quando incidente a prisão em flagrante, a 
prisão temporária ou a prisão preventiva, sem entrar na especificidade 
de cada uma dessas modalidades de prisão “antecipada”, ainda que, 
pontualmente, possam ser abordadas algumas questões específicas 
como forma de melhor argumentar e referendar a matéria aqui 
articulada.

Assim, uma primeira questão que merece destaque é a 
jurisdicionalidade e a motivação das decisões que determinam as 
prisões cautelares5, advindas do artigo 5°, inciso LXI da CF, ao referir 
que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos 
casos de crime militar”.

A última parte do texto constitucional anteriormente citado, 
em atenção aos limites do presente artigo, não será objeto de análise, 
até porque a questão que envolve o direito penal militar é normatizada 

chamar de devido processo constitucional, valorizando mais a natureza das normas 
a serem observadas na formação do devido processo (normas constitucionais) do 
que a área do direito no qual será observado o devido processo (área penal). Se for 
valorizada mais a área de incidência teremos que falar em devido processo penal, 
devido processo civil, devido processo administrativo, devido processo tributário e 
outros, sendo certo que todos deverão seguir o devido processo legal estabelecido pela 
Constituição, isto é, o devido processo constitucional.

4 Entende-se que no Brasil não existe um processo penal cautelar, mas, sim, uma espécie 
de subsistema cautelar, dividido entre cautelares patrimoniais (arresto, sequestro e 
hipoteca legal) e cautelares pessoais, que envolvem a liberdade e constituem objeto 
deste estudo.

5 Alguns autores, como Aury Lopes Júnior, consideram a prisão em flagrante uma 
prisão pré-cautelar. Ver nesse sentido, Lopes Júnior (2012, p. 32).
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processualmente por código próprio, diverso do diploma legal que 
se tem em mente nesta pesquisa que é o CPP embrionariamente 
getulista6.

Por outro lado, desde logo, pode-se se observar – ao contrário 
do que preconiza o senso comum – que a prisão cautelar é a exceção e 
não a regra, estando ela reservada aos delitos praticados em flagrante e 
subordinada ao controle jurisdicional. Isso exige, além da formalidade 
escrita e de inteligível motivação em qualquer uma das suas espécies - 
afastando os modelos pré-fabricados7 – a emanação proferida por um 
juiz com competência para tanto.

Não só o texto constitucional traz essas exigências como 
o próprio CPP incorporou no seu texto ordinário, a partir da 
lei 13.964/19 denominada “pacote anticrime”, esses atributos 
constitucionais, como forma de salvaguardar a liberdade de toda e 
qualquer espécie de arbítrio.

Agrega-se a isso, o fato de também incidir no horizonte 
das cautelares aqui estudadas a possibilidade de observância do 
contraditório, fundamental para que se oportunize ao indiciado ou até 
mesmo ao acusado, a participação efetiva na formação do provimento.

Não raras vezes é possível o ajuste de medidas cautelares diversas 
da prisão antes de sua decretação, sendo, portando, indispensável que 
o contraditório seja exercido e não somente observado. Não basta o 
mero respeito ao contraditório, que não raras vezes pode escamotear a 
verdadeira intenção do inquisidor (DURIGON, 2014).

Isto porque, consoante se verifica pelo artigo 282 parágrafo 
segundo do CPP, a parte contrária ao pedido “acusatório cautelar” 
pode - e deve - ser intimada para se manifestar em 5 (cinco) dias. 
Consoante se percebe, criou-se a possibilidade do acusado ser ouvido 

6 Sim, o CPP brasileiro ainda em vigor foi “encomendado” por Getúlio Vargas, 
que mandou seu Ministro da Justiça Francisco Campus, firmatário da exposição 
de motivos do código, buscar aspirações no modelo italiano, que na época era 
“governada” por Mussolini. Também por aí se explicam as matrizes inquisitórias do 
processo penal brasileiro.

7 Tal inovação está presente na nova redação do artigo 315 do CPP, mais especificamente 
no parágrafo segundo inciso II, que considera ausência de fundamentação a decisão 
que “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto 
de sua incidência no caso”.
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antes da decretação de uma medida cautelar restritiva de liberdade, 
fortalecendo os laços do sistema acusatório e possibilitando ao juiz 
um agir imparcial, ouvindo a defesa antes da tomada de decisão. 
Eis a imparcialidade como princípio supremo do processo (LOPES 
JÚNIOR, 2020).

Ela se concretiza a partir do estabelecimento da igualdade não 
só formal como material entre as partes, retirando cargas autoritárias 
do processo para que o debate efetivamente se concretize num plano 
vertical do confronto, sem qualquer espécie de sobreposição da posição 
ministerial sobre o acusado, notadamente por ser tratado como um 
sujeito de direitos em respeito a presunção de inocência - no mínimo - 
até que eventual provimento condenatório transite em julgado.

É justamente a presunção de inocência como regra de 
tratamento, imbricada intimamente com a imparcialidade que vai 
possibilitar a existência da igualdade no plano material. Nessa linha 
de ideias, vale sublinhar o pensamento de Moraes (2010, p.427):

A presunção de inocência, como “norma de tratamento”, tem 
relevância pois por ela se garante que, até o término do devido 
processo penal, a esfera de direitos dos indivíduos não sofrerá 
com eventuais atos estatais violadores. Porém, isso será tanto mais 
efetivo e garantido se o julgador, a cada instante que seja chamado 
a decidir (p. ex., admissibilidade da acusação, determinação de 
medida coativa de qualquer espécie, julgamento de mérito) 
demonstre tem sua motivação que, baseado em um mínimo 
probatório lícito e necessário ao nível cognitivo daquela decisão, 
não teve dúvida ao proferi-la.

Assim, conforme já referido, é possível o ajuste de medidas 
cautelares diversas da prisão antes de sua decretação, sendo, para 
tanto, indispensável que o contraditório seja exercido e não somente 
observado. Em suma: imparcialidade, igualdade material, presunção 
de inocência e contraditório, sem prejuízo de outros princípios 
inafastáveis do processo penal, devem estar visivelmente presentes, 
também, na discussão cautelar.

Por outro lado, o CPP traz a hipótese de ressalva a inovação 
processual calcada na observância daquilo que se pode denominar 
contraditório cautelar, quando ocorrer “casos de urgência ou 
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ineficácia da medida”, sem definir exatamente em que tipo de situação 
seria dispensável a manifestação prévia do acusado antes de decisão 
antecipada no que diz respeito à prisão de natureza cautelar, dando 
margens, mais uma vez, a mantença da inquisitoriedade.

Assegurar ao acusado o direito de “fala” antes da decisão acerca 
da prisão antecipada fortalece, sem dúvida, a matriz constitucional 
do processo penal brasileiro, revestindo o tema das prisões cautelares 
realmente ao plano da ultima ratio.

Nessa linha de ideias, vale destacar, mais uma vez, o pensamento 
de Lopes Júnior (2013, p. 33), para quem “ainda que seja um ilustre 
desconhecido do sistema cautelar brasileiro, o contraditório é muito 
importante e perfeitamente compatível com algumas situações de 
tutela cautelar”.

No que tange à fase processual, vale rememorar que não existe 
processo sem contraditório, sendo certo que o mesmo deve incidir, 
também, em todas as fases pré-processuais, como forma de legitimar a 
decisão - de igual sorte - em sede cautelar, pois a decisão segregadora 
da liberdade sempre é um ato de poder que, como tanto, necessita 
estar legitimado.

Por isso, Gonçalvez (2012, p. 105) reserva-lhe a devida 
importância ao aduzir:

[…] o contraditório realizado entre as partes não exclui que o 
juiz participe atentamente do processo, mas, ao contrário, o 
exige, porquanto, sendo o contraditório um princípio jurídico, 
é necessário que o juiz a ele se atenha, adote as providências 
necessárias para garanti-lo, determine as medidas adequadas para 
assegurá-lo, para fazê-lo observar, para observá-lo, ele mesmo.

Vale ressaltar ainda que as prisões cautelares são sempre 
pontuais e estão vinculadas ao fumus commissi delicti e/ou periculum 
libertatis19. A ausência de quaisquer um desses requisitos conduz a 
uma prisão ilegal (LOPES JÚNIOR, 2012).

Aliás, esse caráter situacional da medida restritiva de liberdade 
também foi contemplada na Lei 13.964/19, o que se constata ao 
observar o artigo 282 parágrafo 5°, ao referir que “o juiz poderá, de 
ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la 
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quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar 
a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Além disso, as questões de natureza cautelar são sempre 
provisórias - não se pode esquecer - pois se mantém intacta, embora 
confrontada, a presunção de inocência, princípio este fundamental na 
estruturação do devido processo penal, tanto no aspecto constitucional 
quanto convencional, eis que o Brasil é signatário da Declaração 
Americana de Direitos e Deveres do Homem.

Por tais motivos, em relação às prisões preventivas por exemplo, 
existe a necessidade do juiz revisar a prisão, ex ofício ou a pedido das 
partes, 90 (noventa dias) após sua decretação, sob pena da prisão 
tornar-se ilegal, nos termos do artigo 316 parágrafo único do CPP.

Trata-se de importante inovação que se articula com o estado 
de inocência, pois a ausência de prazo máximo das prisões preventivas 
têm sido uma das maiores mazelas do sistema processual e prisional 
brasileiro, que caminha a passos largos para alcançar o 2° (segundo) 
lugar no ranking das populações prisionais da América.

Em suma, com a nova sistemática relativa as prisões cautelares 
aqui arguidas em rápidas pinceladas, fica evidente a sua reserva a ultima 
ratio processual, ao menos no que diz respeito a sua estruturação 
teórica.

Se as práticas penais ainda são diversas - e os dados do sistema 
carcerário indicam isso - é sinal de que não basta mudar os códigos 
e as leis, sendo necessário mudar também, e sobretudo, a cultura 
jurídica brasileira de tradição eminentemente punitivista e de pouco 
apreço a crítica exercida por àqueles que aspiram um processo penal 
definitivamente constitucionalizado, ou, em outras palavras, um 
processo penal constitucional (SCARANCE FERNANDES, 2012).

Nesse cenário, é importante destacar o papel do juiz na 
consolidação dessas estruturas processuais, o que será abordada na 
próxima seção.
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A função revisora do Poder Judiciário em relação às prisões 
cautelares

A Constituição Federal atribuiu ao Poder Judiciário (e, por 
extensão lógica e necessária, a todos os juízes) a responsabilidade de 
ser o garantidor da liberdade individual.

Dar-se-á ênfase neste trabalho à liberdade física, à liberdade 
com o significado de não estar preso, apesar da liberdade ter um 
sentido muito mais amplo, abrangendo o direito de fazer ou não fazer 
e o de fazer escolhas, como as de religião, de atividade profissional, de 
ideologia, de pensamento e tantas outras19.

A afirmação de ser o Poder Judiciário o garantidor da liberdade 
baseia-se na conjugação de vários dispositivos constitucionais, 
especialmente os constantes no artigo 5°, incisos LXV e artigo 136, § 
3º inciso I da Carta Magna.

Nesse sentido, é importante destacar que existe um rol de 
garantias constitucionais relacionadas a liberdade individual e que 
são reguladoras ou limitadoras da prisão. Assim, como forma de 
melhor sistematizar este artigo, neste tópico, destacam-se quais são 
as garantias constitucionais que se referem à liberdade individual e 
que são limitadoras ou reguladoras da prisão, separadas por tópicos/
classificações que se mostram úteis para o presente trabalho.

Nesta linha de ideias, o artigo 5°, LXI da CF versa sobre três 
grandes formas e possibilidades de decretação da prisão. A primeira 
delas, já destacada na seção anterior, salienta que a prisão depende de 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Aqui existe uma exceção, que decorre da possibilidade das 
pessoas serem presas em flagrante delito, o que dispensa ordem escrita 
e fundamentada da autoridade judiciária (o que bem se colhe do uso 
da alternativa ou entre prisão em flagrante delito e ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária), norma que se reporta, de 
forma lógica, aos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal, 
que autoriza a prisão em flagrante por qualquer do povo ou pelas 
autoridades policiais e seus agentes.

Além disto, em caráter complementar, também disciplina 
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hipótese de prisão e sobre quem seja autorizado a decretá-la, os 
incisos I a IV do § 3º do artigo 136 do diploma constitucional, que 
estabelece que durante a vigência do estado de defesa, a prisão poderá 
ser decretada pelo “executor da medida” (do próprio estado de defesa), 
nos crimes contra o Estado.

Nesta linha de ideias, existem também garantias constitucionais 
referentes a ações obrigatórias do Estado em caso de prisão de qualquer 
pessoa, tais como: a) a comunicação imediata da prisão e do local onde 
o preso se encontra, ao juiz competente (inciso LXII do art. 5º e inciso I 
do § 3º, do art. 139, constando neste dispositivo determinação expressa 
que seja comunicado ao juiz o estado físico e mental no momento da 
autuação); b) comunicação imediata da prisão e do local onde o preso 
se encontra à família do preso ou à pessoa por ele indicada (inciso LXII 
do art. 5º); c) informação ao preso de seus direitos (inciso LXIII do 
art. 5º), dentro os quais de permanecer em silêncio; d) permissão de 
assistência do preso pela família e por advogado (inciso LXIII do art. 
5º); e) vedação de incomunicabilidade do preso (inciso IV do § 3º do 
artigo 139); f ) identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu 
interrogatório policial (inciso LXIV do art. 5º); g) realização de exame 
de corpo de delito, se requerido pelo preso à autoridade policial (parte 
final do inciso I do § 3º do art. 139); h) respeito à integridade física 
e moral (inciso XLIX do art. 5º); i) definição do presídio, conforme 
a natureza do delito, idade e sexo do apenado (inciso XLVIII do art. 
5º);e, no caso de mulheres, j) permanência das apenadas com os filhos 
durante o período de amamentação (inciso L do art. 5º).

Existem, também, garantias com maior espectro de incidência, 
mas que também dizem respeito à prisão, algumas delas já articuladas 
na seção anterior, tais como o próprio devido processo legal (inciso 
LIV do art. 5°), o contraditório e a ampla defesa (inciso LV do art. 5º); 
o Juiz Natural e competente (inciso XXXVII c/c inciso LIII, ambos do 
art. 5º); além da garantia da Inviolabilidade do Lar (inciso XI do art. 5º 
da) e Proibição de Provas Ilícitas (inciso LVI do art. 5º).  Em relação a 
esta última, dada sua importância para a formação do convencimento 
do juiz, sem menosprezo as outras questões constitucionais destacadas, 
vale sublinhar as considerações de Scarance Fernandez (2012, p. 
96/97) para quem:
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A prova obtida por meios ilícitos não pode ser admitida no 
processo (art. 5°, LVI, CF), sendo destituída de eficácia jurídica. 
Foi o que o Supremo Tribunal Federal, em precisa manifestação do 
Ministro Celso de Mello, bem acentuou “a cláusula constitucional 
do due processo f law encontra, no dogma da inadmissibilidade 
processual das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas 
projeções concretizadoras, pois o réu tem o direito de não ser 
denunciado, de não ser processado e de não ser condenado com 
apoio em elementos probatórios obtidos ou produzidos de forma 
incompatível com os limites éticos-jurídicos que restringem a 
atuação do Estado em sede de persecução penal. A prova ilícita 
– por qualificar-se como elemento inidôneo de informação – é 
repelida pelo ordenamento constitucional, apresentando-se 
destituída de qualquer grau de eficácia jurídica.

Por outro lado, existem garantias que são instrumentos de 
preservação e recuperação da liberdade, tais como a proibição de 
prisão, quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança 
(inciso LXVI do art. 5º); a limitação à prisão civil (inciso LXII do 
artigo 5º); a obrigação do juiz em relaxar a prisão ilegal (inciso LXV 
do artigo 5º e inciso I do parágrafo 3º do art. 136) e o habeas córpus 
(inciso LXVIII do artigo 5º da CF) como salvaguarda da liberdade. 
Dada sua importância neste contexto, salienta-se as considerações de 
Zacharias Toron (2017, p. 51) para quem:

O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional 
na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande 
instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados 
por agentes do sistema penal, de policiais e juízes, passando 
por membros do Ministério Público e até agentes do sistema 
penitenciário. Não apenas a liberdade é protegida de forma 
imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda 
o devido processo legal. Lembremo-nos, com LUIS ROBERTO 
BARROSO, que a cláusula do devido processo legal “tem versão 
substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio 
da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao 
magistrado a realização da justiça do caso concreto.

Nesta linha de ideias, de ser o Poder Judiciário o garantidor 
da liberdade, colocaram os constituintes na Carta Magna igualmente 
como garantia o habeas corpus, que é a ação judicial (judicial/
constitucional) - autônoma de impugnação - para prevenir ou fazer 
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cessar ameaças ou violências contra liberdade de locomoção (inciso 
LXVIII do art. 5º da CF), sendo a prisão ilegal a mais notória das 
lesões à liberdade de locomoção.

Nesse sentido de salvaguardar a liberdade, afora o HC que 
pode ser diretamente impetrado pelo paciente, existe a obrigação 
do magistrado em relaxar ou revogar a prisão ilegal, a depender da 
espécie da prisão e do momento da prisão, pois a privação da liberdade 
somente pode ser efetivada quando atendido o devido processo legal, 
quer para prisão resultante de uma condenação criminal, quer, e com 
mais razões, nas prisões de natureza cautelar, sem o estabelecimento de 
um juízo definitivo de culpa.

O devido processo legal para as prisões de caráter provisório 
ou cautelar é o de obediência aos requisitos legais e constitucionais 
que autorizam a prisão da pessoa nas exatas e limitadas circunstâncias 
em que as prisões provisórias são autorizadas e desde que sejam 
atendidos todos os passos e providências que sejam determinadas 
pelos dispositivos legais que regem a matéria, tais como abordado 
neste artigo.

Por óbvio, o devido processo legal que deve ser cumprido 
não se relaciona apenas com os requisitos legais da legislação 
infraconstitucional, como por exemplo, o dos requisitos e providências 
dos artigos 283 a 300 (regras gerais sobre prisão); 301 a 320 (prisões 
em flagrante), 311 a 318-B (prisões domiciliares), todos do CPP e 
arts. 1º a 3º da Lei 7.960/89 (prisões temporárias), sendo evidente que 
exige que sejam também cumpridas as garantias constitucionais antes 
indicadas que também se incorporam ao conceito de devido processo 
legal, sendo que o seu descumprimento pelo Estado, por qualquer de 
seus agentes, pode viciar o procedimento tornando inconstitucional.

Caso não seja respeitado o devido processo legal, a prisão é 
ilegal e deve ser objeto de imediato relaxamento pelo juiz, por força 
do que preconiza o inciso LXV do artigo 5º da CF, ao estabelecer 
de forma expressa que a “prisão ilegal será imediatamente relaxada 
pela autoridade judiciária” (ou, com base no inciso I, do § 3º do art. 
136 da CF, se o país se encontrar em situação de estado de defesa), 
estabelecendo uma obrigação de ação pelo juiz de forma absolutamente 
impositiva, a qual se coaduna perfeitamente com a função do Poder 
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Judiciário de ser o garantidor das garantias constitucionais, o garantidor 
dos direitos de cidadania especialmente contra abusos praticados pelo 
Estado. Neste ponto específico, o Poder Judiciário é garantidor da 
liberdade individual19.

Diz-se o Poder Judiciário (e de cada juiz) como garantidor 
da liberdade individual, por entender-se que a Constituição Federal 
outorgou esta função ao juiz (ao Poder Judiciário, ou ao Estado-Juiz), 
por força do que estabelecem, principalmente, os já citados incisos 
LXV do art. 5º e I do § 3º do art. 136, que impõe ao juiz o dever de 
relaxar imediatamente a prisão ilegal.

Neste sentido, coleciona-se inspirada lição de trechos de voto 
do Ministro Ayres Brito, no julgamento do HC 105494 (BRASIL, 
2011):

[...] “4. A regra geral que a nossa Lei Maior consigna é a 
da liberdade de locomoção. Regra geral que se desprende do 
altissonante princípio da dignidade da pessoa humana (inciso 
III do art. 1º) e assim duplamente vocalizado pelo art. 5º dela 
própria, Constituição: a) “é livre a locomoção no território 
nacional em tempo de paz” (inciso XV); b) “ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” 
(inciso LIV). Daí o instituto da prisão comparecer no mesmo 
corpo normativo da Constituição como explícita medida de 
exceção, a saber: “ninguém será preso senão em flagrante delito 
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei” (inciso LXI do art. 5º da 
CF/88). Mais ainda, desse último dispositivo ressai o duplo caráter 
excepcional da prisão em flagrante: primeiro, por se contrapor à 
regra geral da liberdade física ou espacial (liberdade de locomoção, 
na linguagem da nossa Lex Maxima); segundo, por também se 
contrapor àquela decretada por ordem escrita e fundamentada 
da autoridade judicial competente. Daí a imprescindibilidade de 
sua interpretação restrita, até porque a flagrância é acontecimento 
fugaz do mundo do ser.” [...] Em suma: a liberdade de locomoção 
do ser humano é bem jurídico tão superlativamente prestigiado 
pela Constituição que até mesmo a prisão em flagrante delito há de 
ser “imediatamente” comunicada ao juiz para decidir tanto sobre 
a regularidade do respectivo auto quanto a respeito da necessidade 
da sua prossecução.” Esta última afirmação tem o compromisso 
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de julgamento do caso concreto, pois se tivesse sido proferida em 
sede doutrinária, teria que ter se referido também à hipótese dos 
crimes contra o Estado, em situação de estado de defesa. Com a 
devida vênia, a redação em sede doutrinária, deveria ter a seguinte 
redação: Em suma: a liberdade de locomoção do ser humano é 
bem jurídico tão superlativamente prestigiado pela Constituição 
que até mesmo a prisão em flagrante delito e a prisão em casos 
de crimes contra o Estado em situação de estado de sítio hão 
de ser “imediatamente” comunicadas ao juiz para decidir tanto 
sobre a regularidade do respectivo auto ou do decreto de prisão 
exarada pelo executor da medida quanto a respeito da necessidade 
da sua prossecução.”(HABEAS CORPUS 105494; Relator(a): 
Min. AYRES BRITTO, Julgamento: 02/08/2011, Publicação: 
01/02/2012, Órgão julgador: Segunda Turma).

Esta última afirmação tem o compromisso de julgamento do 
caso concreto, pois se tivesse sido proferida em sede doutrinária, teria 
que ter se referido também à hipótese dos crimes contra o Estado, em 
situação de estado de defesa19. Inclusive, se o juiz não exercer este 
papel que lhe foi atribuído pela Carta Magna, isto é se não conceder 
liberdade a quem esteja preso de forma ilegal ou se decretar prisão 
ilegal, poderá responder processo (e até ser condenado) pelo crime de 
abuso de autoridade, como estabelecem o caput e o parágrafo único 
(com seus incisos) do art. 10 da Lei 13.869/2019, com previsão de 
penas de 1 a 4 anos e multa, no caso de descumprimento.

Assim sendo, não é por gostarem ou não gostarem de presos 
que os juízes devem decretar a prisão, determinar a soltura ou manter 
a liberdade.   Possuem os juízes a obrigação constitucional de 
atuar de acordo com a matriz constitucional, ao menos nos Estados 
Democráticos de Direito.

Considerações finais

O presente trabalho, dentro dos recortes que se propôs, 
salutarmente escrito a 4 (quatro) mãos, buscou resgatar algumas 
reflexões acerca das prisões cautelares no processo penal brasileiro e do 
papel do juiz diante do paradigma constitucional.

Nesse horizonte, identificou-se uma matriz principiológica 
irrenunciável que deve nortear as análises doutrinárias e fáticas no 
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que tange às cautelares pessoais, apontando-se, sobretudo, para a 
jurisdicionalidade, a motivação, a provisionalidade, o contraditório, 
a ampla defesa e a presunção de inocência, esta como dever de 
tratamento, como algo de observação perene também em relação às 
prisões provisórias.

Estabelecidas estas premissas, notadamente diante do 
descompasso entre o CPP e a CF, observou-se a importância do Poder 
Judiciário como salvaguarda da liberdade, tanto do acusado e com 
mais razão ainda do indiciado.

Obviamente não no sentido de que as pessoas não podem ser 
presas, pois o processo – penal – e a punição, ainda é um mal necessário, 
Diz-se isso porque, atualmente, o que sobrou do super populacional 
sistema carcerário foi a geração e a reprodução da violência, com raros 
casos de “ressocialização”.

Invocar o Estado/Juiz como o guardião da liberdade e das 
garantias constitucionais, nada mais representa do que a adoção de 
uma concepção democrática e antitotalitária tal como preconiza a CF 
de 88. Tão importante quanto o exercício da função jurisdicional de 
prender – e quando formada a culpa punir – é cuidar da liberdade 
do indiciado/processado para que ela somente seja cerceada nos casos 
estritamente necessários, notadamente em sede cautelar aonde, não 
raras vezes, sequer ação penal existe.

Ao assim agir, o juiz não fará nenhum favor ao indiciado ou 
acusado, apenas será – nesta medida – o guardião da Constituição 
Federal, contribuindo com seu papel no fortalecimento das matrizes 
constitucionais do processo penal brasileiro.
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Capítulo 6

A (in)constitucionalidade do regimento 
disciplinar penitenciário do Estado do Rio 

Grande do Sul

Pedro Oscar Puhl da Silva
Laura Zimmermann de Souza

Considerações iniciais

O Decreto Estadual n° 46.534 de 2009 (com alterações 
por meio do Decreto 47.594/2010) preceitua sobre o 

Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do 
Sul. Seus artigos 36 e 37, que determinam sobre o prazo prescricional 
para a instauração e conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD), aplicado nos casos de cometimento de falta disciplinar do 
apenado em sede de execução penal, buscam suprir uma lacuna deixada 
pela Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal, que se manteve silente 
quanto ao prazo prescricional para a instauração do PAD nos casos de 
cometimento de falta disciplinar grave, omissão que anteriormente 
era preenchida pelo Judiciário, por analogia,  através do menor prazo 
prescricional do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Contudo, 
em análise do que estabelece a Constituição Federal de 1988 sobre a 
competência legislativa entre os entes federados, os citados artigos 36 
e 37 poderiam não ser constitucionalmente legais.

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 22, inciso I, que 
compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, 
penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial 
e do trabalho. Destarte, considerando que a prescrição se encontra 
no âmbito do direito penal, os artigos 36 e 37 do Decreto Estadual 
n° 46.534/2009, que disciplinam diretamente sobre prescrição, não 
seriam constitucionais, posto que seria competência da União legislar 
sobre tal matéria. Entretanto, existe a possibilidade de inexistir 
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qualquer inconstitucionalidade nos referidos artigos, uma vez que 
para sua criação o Estado do Rio Grande do Sul teve como norte o 
artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, que estabelece à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para 
legislarem sobre direito penitenciário, que por sua vez seria a matéria 
tratada pelo Decreto.

O presente trabalho será desenvolvido através do método 
dedutivo, onde serão utilizadas pesquisas bibliográficas, legislações, 
doutrinas e jurisprudências. Assim, num primeiro momento, será feita 
uma apresentação sobre a origem do sistema prisional brasileiro, seu 
desenvolvimento e sua importância na ressocialização e reeducação 
dos apenados. Num segundo momento, ocorrerá uma abordagem 
sobre a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), as faltas disciplinares 
no âmbito da execução penal e o procedimento utilizado para o 
reconhecimento de tais faltas - Processo Administrativo Disciplinar, 
bem como, num terceiro momento, apresentar a omissão deixada 
pela Lei nº 7.210/84, o meio utilizado para suprir esta lacuna e o 
surgimento do Decreto Estadual n° 46.534/2009, acompanhado de 
sua problemática jurídica. Por fim, como quarto momento e principal 
objetivo, analisar a (in) constitucionalidade do Decreto Estadual n° 
46.534/2009, através do que preceitua a Constituição Federal sobre a 
competência legislativa entre os entes federados.

A legalidade ou ilegalidade dos artigos 36 e 37 do Decreto 
Estadual n° 46.534/2009 possuem consequências diretas e relevantes 
na aplicação do Processo Administrativo Disciplinar, na reeducação 
do preso e no quadro funcional dos estabelecimentos prisionais, posto 
que o prazo prescricional utilizado pelo judiciário, que é disciplinado 
pelo Código Penal - 3 (três) anos, foi substituído pelo prazo previsto 
no referido Decreto - 30 (trinta) dias para instauração e 60 (sessenta) 
dias para conclusão. Desse modo, além da crise carcerária que acomete 
o país, onde o parco efetivo de agentes penitenciários enfrentam 
imensuráveis percalços frente ao exorbitante número de apenados, 
este limitado interregno apresentado pelo regimento exige maior 
celeridade e eficiência dos responsáveis pela instauração do PAD, o que 
deixa dúbio o alcance eficaz deste instrumento sobre as indisciplinas 
realizadas em âmbito prisional.
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Considerações sobre a origem e evolução do sistema prisional 
brasileiro

Nos primórdios da colonização do Brasil, o sistema penal 
encontrava-se, subsequentemente, aconselhado pelas ordenações 
Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603). Sobre tais 
ordenações, preceituam Estefam e Gonçalves (2018, p. 106) que “As 
Ordenações eram ainda o reflexo da legislação penal arcaica, a qual 
se valia em larguíssima escala de castigos cruéis (“Direito Penal do 
Terror”). Nesse contexto, a morte era a pena mais comum entre as 
sanções e, ao seu lado, as penas de caráter corporal (açoite, mutilações 
etc.)”.

Quanto à implementação do sistema prisional no Brasil, este 
historicamente começou no século XVIII, mais precisamente no 
ano de 1769, por determinação da Carta Régia, que em seu texto 
determinava a construção da Casa de Detenção, considerado o 
primeiro presídio do país. Já no ano de 1821, o governo apresentou 
sua primeira preocupação com a prisão, que foi marcada por meio 
do Decreto de 23 de maio de 1821, o qual estabelecia, por exemplo, 
que ninguém seria lançado em masmorra e que seria abolido o uso de 
correntes e algemas nas pessoas ainda não julgadas.

Outra importante mudança no cenário prisional se deu 
após a Proclamação da Independência, momento em que ocorreu a 
necessidade de se fundar um novo ordenamento jurídico. Assim, em 
25 de março de 1824, ocorreu a outorga da 1ª Constituição do país, a 
Constituição de 1824, que aboliu as penas de açoites, torturas e outras 
consideradas cruéis. Ademais, a Constituição de 1824 preceituou a 
comutação da legislação aplicada pelo Reino (Ordenações Filipinas), 
concedendo espaço ao Código Criminal de 1830, pelo qual ocorreu 
o nascimento da pena de prisão, bem como o desejo da reforma 
moral do condenado através dos regimes prisionais.  Acerca de tais 
acontecimentos, cabe salientar que foi após a chegada da família real 
portuguesa (1808) e ulterior independência do Brasil que as penas 
brasileiras tiveram uma notória e promissora evolução. Corroborando 
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neste entendimento, apresentam Maia Neto e outros (2009, p. 6): 

Após a chegada da família real portuguesa, em 1808, e 
subsequente independência, reformas trouxeram ideias liberais 
sobre o processo legal e o império da lei para o sistema de Justiça 
criminal do país, procurando abolir certos tipos de punição 
associados ao caráter bárbaro e retrógrado do sistema colonial. 
Um novo código criminal e a legislação correspondente limitaram 
o poder arbitrário da polícia e tentaram implementar uma nova 
concepção de punição estatal que tinha por objetivo final a 
reintegração do criminoso recuperado à sociedade.

Após a Proclamação da República, em 11 de outubro de 1889, 
as leis disciplinadas pelo Código Criminal de 1930 se tornaram 
inadequadas para a nova realidade da época. Desta maneira, por meio 
do decreto de 11 de outubro de 1890, que tempos depois tornou-se 
lei, foi aprovado o novo Código Penal, que passou a adotar o sistema 
progressivo e aboliu as penas de morte, penas perpétuas, açoite e as 
galés (ENGBRUCH E DI SANTIS, 2016), dando início a um regime 
penitenciário que tinha como objetivo o de caráter correcional. No 
que concerne à abolição da pena de morte, Bitencourt (2017, p. 42) 
elucida que “A pena de morte cairá em desprestígio e não respondia 
mais aos anseios da justiça. [...] A crise da pena de morte deu origem a 
uma nova modalidade de sanção penal: a pena privativa de liberdade, 
uma grande invenção que demonstrava ser meio mais eficaz de 
controle social”.

Entretanto, a celeridade na concepção do novo Código Penal 
de 1890 fez com que surgissem diversos vícios de natureza técnica, 
fazendo com que perdesse predominância e aplicabilidade. Conforme 
apresenta Bittencourt (2020, p. 223): 

Como tudo que se faz apressadamente, este, espera-se, tenha sido 
o pior Código Penal de nossa história; ignorou completamente 
“os notáveis avanços doutrinários que então se faziam sentir, em 
consequência do movimento positivista, bem como o exemplo 
de códigos estrangeiros mais recentes, especialmente o Código 
Zanardelli. O Código Penal de 1890 apresentava graves defeitos 
de técnica, aparecendo atrasado em relação à ciência de seu 
tempo”. As críticas não se fizeram esperar e vieram acompanhadas 
de novos estudos objetivando sua substituição.
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Deste modo, buscando sanar esta adversidade, o Poder Executivo 
realizou a criação de um novo Código Penal, o qual foi promulgado 
em 7 de dezembro de 1940, vigente até os dias atuais e, conforme 
apresenta o seu artigo 32, a principal sanção imposta ao condenado 
é a pena privativa de liberdade. Outrossim, cabe mencionar que mais 
tarde, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram 
introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro numerosas garantias 

ao preso, além do surgimento de subsequentes tratados internacionais 
que o Brasil participou e que detêm grau constitucional.

Assim, percebe-se que após um período de bárbaros castigos 
impostos aos praticantes de atos delituosos, a pena de prisão percorreu 
uma notória evolução, passando a ter como principal desiderato, 
além da retribuição e prevenção, a ressocialização e reeducação dos 
apenados, possibilitando assim a reintegração destes à sociedade.

Lei de execução penal – lei n° 7.210/1984

A Lei de Execução Penal (LEP) foi sancionada no dia 11 de 
julho de 1984, pelo então Presidente da República, João Figueiredo. 
Trata-se de uma lei federal que tem como objetivos organizar os regimes 
prisionais fechado, semiaberto e aberto, disciplinar sobre os direitos e 
deveres do preso, bem como, conforme dispõe seu artigo 1º: “[...] 
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do 
internado”.

Sobre sua criação, apresenta o Supremo Tribunal Federal (STF, 
2010): 

Mas, além do CPP, havia a necessidade de uma lei de execução que 
complementasse as duas normas anteriores garantindo a eficácia 
da aplicação penal no caso das sentenças condenatórias. Com esse 
objetivo foi criada a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984). A 
LEP disciplina e classifica a internação do condenado nos regimes 
prisionais fechado, semiaberto e aberto. Também estabelece a 
prestação de assistência aos condenados, seus deveres e direitos, 
a progressão de regime, graça, anistia e indulto, além do juízo de 
execução.

Essa tríade – Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de 
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Execução Penal –, em resumo, complementam-se para formar 
a legislação penal vigente hoje no Brasil. Pouco a pouco essas 
leis estão sendo aprimoradas para acompanhar os avanços das 
relações humanas em sociedade e a progressão do conhecimento 
contemporâneo.

Ademais, dentro deste contexto, cabe mencionar que o 
cumprimento da pena ocorre efetivamente após o trânsito em julgado 
da sentença penal condenatória, momento em que o condenado é 
encaminhado para o estabelecimento equivalente ao delito que 
cometeu. No entendimento de Nogueira (1996, p. 3):

A execução é a mais importante fase do direito punitivo, pois 
de nada adianta a condenação sem a qual haja a respectiva 
execução da pena imposta. Daí o objetivo da execução penal, que 
é justamente tornar exequível ou efetiva a sentença criminal que 
impôs ao condenado determinada sanção pelo crime praticado.

Já no que concerne ao objetivo de reintegrar o apenado ao 
convívio social, Marcão (2015, p. 29) dispõe que “A execução penal 
deve objetivar a integração social do condenado ou do internado, já que 
adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza retributiva 
da pena não busca apenas a prevenção, mas também a humanização. 
Objetiva-se, por meio da execução, punir e humanizar”. 

Deste modo, conforme se identifica, além de dar verdadeira 
existência à sanção penal, a reintegração social do condenado à 
sociedade é um dos principais propósitos da Lei de Execução Penal. 
Portanto, compreende-se que a execução penal não se baliza somente 
ao cumprimento da pena, mas também no desejo de promover ao 
condenado assistências para que o seu retorno à sociedade seja de 
maneira harmônica, sendo essas assistências, conforme determina o 
artigo 10 da LEP, de responsabilidade do Estado e prestadas na forma 
da Lei, tornando-se um meio de se prevenir a reincidência de crimes 
e proporcionar a sua integral recuperação. Conforme elucida o artigo 
11 da LEP, a assistência ao condenado será material, à saúde, jurídica, 
educacional, social e religiosa.

Outrossim, cabe ressaltar que a LEP adota o sistema progressivo 
(artigo 33, § 2º, do Código Penal Brasileiro), que se encontra 
disciplinado no seu artigo 112. Este sistema progressivo ajuda na 
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preparação do apenado para o seu retorno no convívio social, uma vez 
que progressivamente vai diminuindo a rigorosidade do cumprimento 
da pena privativa de liberdade. 

Corroborando o exposto acima, preceitua Masson (2019, p. 
812):

No Brasil, o Código Penal e a Lei de Execução Penal adotaram 
o sistema progressivo ou inglês. De fato, o art. 33, § 2.º, do 
Código Penal diz que “as penas privativas de liberdade deverão 
ser executadas em forma progressiva”. E o art. 112 da Lei de 
Execução Penal preceitua que “a pena privativa de liberdade será 
executada em forma progressiva com a transferência para regime 
menos rigoroso”. [...] A progressão de regime prisional integra a 
individualização da pena, em sua fase executória, e destina-se ao 
cumprimento de sua finalidade de prevenção especial, mediante 
a busca da preparação do condenado para a sua reinserção na 
sociedade.

Além disso, em todos os casos, sublinha-se que o apenado só 
terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, 
comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas 
que vedam a progressão, bem como a decisão do juiz que determinar a 
progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação 
do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será 
adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação 
de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes (artigo 
112, § 1º, § 2º - LEP)

Quanto à regressão de regime, por sua vez, essa ocorre quando 
o preso, durante sua execução penal, cometer falta grave ou fato 
tipificado como crime doloso; sofrer condenação por crime anterior, 
onde a pena, somada ao restante da cumprida em execução, torne 
inadmissível o regime (artigo 111 - LEP); prejudicar os fins da execução 
ou não adimplir, podendo, a multa conjuntamente estabelecida (artigo 
118 - LEP). Já no que tange aos direitos do preso, estes se encontram 
previstos no artigo 38 do Código Penal e elencados no art. 41 da Lei 
de Execução Penal, ao passo que no caso dos seus deveres, cumpre ao 
apenado, além das obrigações legais inerentes a seu estado, submeter-
se às normas de execução da pena (art. 38 - LEP). Os deveres do 
condenado estão previstos no art. 39 da Lei de Execução Penal.
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Assim, destaca-se que o preso, enquanto no decurso do 
cumprimento de sua pena, deve se submeter aos deveres impostos 
ao seu atual momento, os quais representam um código de postura 
aplicado ao condenado diante da Administração Penitenciária e do 
Estado.

Faltas disciplinares

Ainda no que se refere aos deveres do apenado, a Lei de 
Execuções Penais dispõe no seu artigo 39, inciso I, a disciplina prisional 
como primeira obrigação, importante para a manutenção da ordem e 
harmonia entre as pessoas que cumprem penas e as que trabalham na 
prisão (art. 44, caput - LEP). Também denota a lei que o condenado 
ou denunciado, logo no início da execução da pena ou prisão, será 
informado das normas disciplinares (art. 46 - LEP). Assim, buscando 
impor o dever do condenado com o sustento disciplinar, a LEP 
apresenta no seu artigo 49 as classificações das faltas disciplinares – 
leves, médias e graves, destacando que as faltas leves e médias serão 
classificadas pela legislação local, bem como suas específicas sanções. 
Destarte, verifica-se que a falta disciplinar está prevista na LEP ou no 
regimento interno dos presídios, ou seja, o que é considerado falta 
leve e média está previsto no regimento e as graves na Lei de Execução 
Penal.

Outrossim, importante mencionar que a existência de tais 
faltas disciplinares são impostas justamente pelo fato de que as pessoas 
presas têm deveres que devem ser respeitados, sendo que, uma vez 
violados, o infrator ficará sujeito a uma sanção. Quanto às sanções 
disciplinares apresentadas pela LEP, previstas no seu artigo 53, cabe 
salientar que para que estas possam ser aplicadas, deve-se levar em 
conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do 
fato ocorrido, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, 
conforme preceitua o artigo 57 do referido diploma legal. Além disso, 
só pode ser aplicada e executada a sanção anteriormente cominada 
para o fato, conforme disciplina o caput do art. 45 da LEP.

Desta maneira, entre as mencionadas faltas do artigo 49, 
destaca-se a falta tipificada como grave, esta prevista nos artigos 50, 51 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11698858/artigo-45-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
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e 52 da LEP, que transporta consigo efeitos execráveis para o recluso, 
como é o caso da perda dos dias remidos (Súmula Vinculante n. 9 – 
STF1), a regressão de regime, bem como poderá ensejar, durante a 
execução da pena privativa de liberdade, a interrupção da contagem 
do prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da 
pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá 
como base a pena remanescente (artigo 112, § 6º - LEP). Ademais, 
seu cometimento pode ocasionar a aplicação das sanções previstas nos 
incisos III a V do artigo 53, conforme dispõe o artigo 57, parágrafo 
único da LEP.

Cabe ressaltar que às faltas disciplinares de natureza grave 
previstas no artigo 50 são taxativas, portanto, não pode sofrer 
ampliação, muito menos inovação. Entretanto, poderá o Magistrado 
desclassificar uma conduta inicialmente prevista como ensejadora de 
falta grave. Assim preceitua Marcão (2015, p. 67):

É de se observar, entretanto, que “o tão só fato de o Conselho 
Disciplinar, ao decidir sobre determinada conduta de sentenciado, 
qualificá-la de grave, não impede que o Juiz, com base na Lei de 
Execução Penal, entenda de modo diferente, pois o Magistrado 
não está vinculado à classificação feita pela Administração 
Penitenciária”

Nesse sentido, pode-se dizer que a disciplina do apenado são 
elementos formadores do seu mérito, sendo que, uma vez violado esse 
dever e cometida uma falta disciplinar, esta só poderá ser efetivamente 
considerada após sua apuração, que dará por meio de um procedimento 
legal, momento onde são, em tese, assegurados os direitos inerentes ao 
preso.

Processo Administrativo Disciplinar

Além de seguir o que preceitua o já mencionado artigo 57, as 
sanções disciplinares somente serão aplicadas após a devida instauração 
do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), determinação imposta 
pelo artigo 59 da Lei de Execuções Penais e garantida pelo artigo 5º, 
inciso LIV, da CF/88, onde se busca o devido processo legal e a aplicação 

1 Súmula Vinculante 9 - Supremo Tribunal Federal - Sessão Plenária de 12/06/2008.
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dos princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente 
nos casos em que há o cometimento de falta disciplinar grave. Sobre 
os direitos ao contraditório e à ampla defesa, estão eles previstos na 
Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso LV, o qual 
dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes”. Diante disso, a inexistência 
destes princípios no Processo Administrativo Disciplinar seria uma 
afronta à Constituição Federal.

Quanto ao poder disciplinar, este será exercido pela autoridade 
administrativa à qual está submetido o apenado, conforme preceitua 
os artigos 47 e 48 da Lei de Execução Penal. Deste modo, a instauração 
do PAD, bem como a aplicação das devidas sanções disciplinares, 
serão realizadas pelo diretor do estabelecimento prisional, ficando 
a cargo do juiz da execução os casos de falta tipificada como grave, 
conforme estabelece o parágrafo único do art. 48 da LEP. Assim, deve 
o diretor do estabelecimento prisional averiguar a conduta realizada 
pelo apenado, identificando-a como falta leve, média ou grave, 
efetuar as devidas medidas sancionatórias que lhe compete e, uma vez 
constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, informar 
ao juiz da Vara de Execuções Penais para que este delibere sobre as 
sanções que são de sua competência, não prejudicando aquelas já 
aplicadas pela autoridade administrativa. Salienta-se que o artigo 66 
da LEP dispõe sobre a competência do juiz da execução.

A corroborar o exposto, insta apresentar o que preceitua o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2014):

Ao analisar a Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), Bellizze 
observou que é atribuição do diretor do presídio apurar a 
conduta do detento, verificar se a falta cometida é leve, média 
ou grave e estabelecer sanções administrativas (advertência verbal, 
repreensão, suspensão ou restrição de direitos e isolamento na 
própria cela, ou em local adequado). 

O relator lembrou ainda que apenas no cometimento de faltas 
graves é que o diretor do presídio deverá comunicar ao juiz da vara 
de execuções penais, para que este decida a respeito das infrações 
que possam acarretar a regressão de regime, perda de benefícios, 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11698591/parágrafo-1-artigo-48-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11698636/artigo-48-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
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perda dos dias remidos ou a conversão de pena restritiva de 
direitos em privativa de liberdade.

Além disso, importante destacar que no processo administrativo 
disciplinar o preso investigado deverá ser assistido por advogado ou 
Defensor Público, conforme preceitua os artigos 15, 16, 83, §5° da 
LEP e Súmula 5332 do Supremo Tribunal de Justiça. Tal assistência 
visa impedir que ocorram falhas durante a execução do PAD, bem 
como garantir o cumprimento dos já mencionados princípios 
norteadores deste procedimento.

A omissão da Lei de Execuções Penais no prazo prescricional para 
a instauração do Processo Administrativo Disciplinar

Como já mencionado, o apenado é sujeito dotado de deveres 
e direitos, sendo que nos casos de transgressão dos seus deveres, será 
adotada, através da conclusão do instrumento inquisitório utilizado 
(Processo Administrativo Disciplinar - PAD), uma medida disciplinar 
adequada ao caso, aplicada pelas autoridades administrativas, 
detentoras desse poder disciplinar. Ademais, cabe ressaltar que nos 
cometimentos de falta grave, a punição deverá ser apresentada ao juízo 
da execução.

Conforme Marcão (2019. p. 82):

A punição pelo cometimento de faltas leves e médias se resolve 
nos limites da administração carcerária, pois não há imposição 
legal alguma no sentido de que as sanções aplicadas, nesses casos, 
sejam comunicadas ao juiz da execução para qualquer providência. 
Elas não repercutem na execução da pena, no seu aspecto 
judicial propriamente dito, o que não impede a possibilidade de 
pronunciamento judicial a respeito delas, inclusive por força do 
disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (princípio da 
inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição). Entretanto, 
uma vez aplicada sanção disciplinar pelo cometimento de falta 
grave, a autoridade deverá, obrigatoriamente, representar ao juiz 
da execução, para os fins dos arts. 118, I, 125, 127, 181, §§ 1º, d, 

2 STJ - Súmula 533 - Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da 
execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo 
diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado 
por advogado constituído ou defensor público nomeado.
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e 2º, da Lei de Execução Penal, consoante estabelece o parágrafo 
único do art. 48 da lei.

Entretanto, neste contexto punitivo-disciplinar, ocorre que a 
Lei de Execuções Penais é silente no que concerne ao prazo prescricional 
para a instauração e conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 
nos casos de falta disciplinar de natureza grave, ou seja, foi deixada 
uma lacuna legislativa.

Deste modo, quanto ao conceito de prescrição, preceitua Peixe 
(2015):

A maioria dos autores (Mirabete, Damásio, Delmanto, Leal, 
Salles Jr, Bastos) a definem como: a perda do direito de punir do 
Estado pelo decurso do tempo, ou seja pelo seu não exercício no 
prazo previsto em lei. Beccaria sustenta que o prazo da prescrição 
deve ser proporcional à gravidade do delito “nos delitos mais 
atrozes(...)deve crescer o prazo prescricional (…) mas nos delitos 
menores, sendo menor o dano da impunidade será menor o prazo 
da prescrição”. O penalista catarinense João José Leal traduz bem 
este pensamento beccariano ao afirmar, de uma forma poética, 
que o decurso do tempo que apaga da memória individual ou 
coletiva fatos acontecidos na vida social, também ocorre no crime: 
“não há dúvidas de que o decurso do tempo cicatriza chagas, 
enxuga lágrimas, aplaca ódios acalma revoltas e faz desaparecer 
sentimentos de vingança.

Para Lopes Júnior (2019, p. 85, apud Pastor, 2002, p.85), “No 
que se refere ao Direito Penal, o tempo é fundante de sua estrutura, na 
medida em que tanto cria como mata o direito (prescrição), podendo 
sintetizar-se essa relação na constatação de que a pena é tempo e o 
tempo é pena”. Indo ao encontro do entendimento retro, aduz Greco 
(2017, p. 887) que “A prescrição é uma das situações em que o 
Estado, em virtude do decurso de certo espaço de tempo, perde seu 
ius puniendi.”

Já no que concerne à omissão da LEP, apresenta Netto (2013):

Referida omissão legislativa, no entanto, não pode impedir que 
se reconheça um período máximo para que o Estado possa punir 
uma infração praticada por sentenciado, haja vista que às faltas 
disciplinares incidem os mesmos princípios e elementos presentes 
aos crimes, entre os quais a necessidade de prescrição em um dado 
momento.
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Assim, diante da ausência normativa da Lei de Execuções 
Penais, apoiando-se no entendimento de que as faltas disciplinares 
trazem consigo princípios conexos aos crimes, surge a utilização da 
analogia, fonte integrativa do direito.

 Analogia – Artigo 109 do Código Penal

A analogia pode ser compreendida como um dispositivo 
que, em decorrência da inexistência de determinada norma e a 
busca pela solução de um caso concreto, permite que o julgador 
utilize outra norma similar em seu lugar. Conforme Capez (2019, 
p. 121), “Também conhecida por integração analógica, suplemento 
analógico e aplicação analógica, consiste em aplicar-se a uma hipótese 
não regulada por lei disposição relativa a um caso semelhante”. Da 
mesma forma é a concepção de Nucci (2017, p. 45), que entende 
que a “Analogia, por sua vez, é um processo de integração do direito, 
utilizado para suprir lacunas. Aplica-se uma norma existente para uma 
determinada situação a um caso concreto semelhante, para o qual não 
há qualquer previsão legal”.

Logo, ante a já referida omissão na Lei de Execução Penal, 
considerando que não poderia o Estado a qualquer tempo punir 
uma falta disciplinar do preso, o Judiciário começou a utilizar como 
forma de solução, por analogia, o menor prazo previsto no art. 109 
do Código Penal. Inclusive, quanto à utilização do referido prazo para 
instauração do PAD, é o entendimento acolhido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). FALTA 
GRAVE (SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA) 
RECONHECIDA E APLICADOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 
INCONFORMISMO DEFENSIVO. Não prospera a preliminar 
aventada pela defesa, que diz com a suposta prescrição do PAD, 
com base no artigo 37 do Regimento Disciplinar Penitenciário 
do Estado do Rio Grande do Sul. No caso, o prazo prescricional 
aplicável é, por analogia, o menor previsto pelo Código Penal, qual 
seja, de três anos (artigo 109, inciso VI, do CP). A conclusão do 
PAD de modo extemporâneo caracteriza mera irregularidade 
administrativa e, sendo assim, eventual prescrição nesta seara não 
nulifica o procedimento judicial para reconhecimento da prática 



118  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

de falta grave. No mérito, a falta grave restou bem configurada, 
eis que suficientemente demonstrado que o apenado subverteu 
a ordem e a disciplina, ao arremessar pedras contra um policial 
militar, no interior do estabelecimento prisional. O cometimento 
de falta grave autoriza a aplicação de consectários legais, como, 
no caso em tela, a regressão de regime, a perda de dias remidos e 
a alteração da data-base, devendo esta última ser limitada apenas 
para futura progressão. A perda de dias remidos, por sua vez, 
igualmente deve ser limitada ao menor número possível, eis que 
não restou despendida fundamentação idônea para a eleição do 
patamar máximo previsto (1/3). PRELIMINAR REJEITADA E 
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Execução 
Penal, Nº 70080770787, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 
30-05-2019) (grifou-se).

Isto posto, visualiza-se que a jurisprudência do TJ/RS se firma 
na acepção de que, diante da escassez de uma orientação disposta na 
Lei de Execução Penal, o prazo prescricional aplicado para apuração 
de falta disciplinar realizada no curso da execução penal é o ordenado 
no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos, se 
apurado após a edição da Lei n. 12.234/2010.

Decreto estadual n° 46.534/2009

Uma vez existindo está lacuna deixada pela LEP, muitos 
regulamentos estaduais passaram a buscar resolver está omissão quanto 
ao prazo prescricional para a instauração do Processo Administrativo 
Disciplinar pelo cometimento de falta disciplinar grave durante a 
execução penal. Conforme Herculano (2015):

Objetivando preencher a lacuna da legislação federal, alguns 
regulamentos estaduais passaram a fixar prazos prescricionais 
para apuração e punição da falta disciplinar de natureza 
grave, utilizando como base legal a competência concorrente, 
estabelecida pelo art. 24, I Constituição Federal, para legislar em 
matéria penitenciária.

Assim, em 4 de agosto de 2009, adveio o Decreto Estadual 
nº 46.534 - Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio 
Grande do Sul, “visando estabelecer os princípios básicos da conduta, 
disciplina e direitos dos presos no Sistema Penitenciário do Estado 

https://jus.com.br/1177804-yuri-azevedo-herculano/publicacoes
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do Rio Grande do Sul” (artigo 1°). Desse modo, aproveitando-se 
da exclusão deixada pela Lei de Execução Penal, o referido Decreto 
Estadual, por meio dos seus artigos 36 e 37, estabeleceu a seguinte 
determinação: 

Art. 36 - Considerar-se-á extinta a punibilidade pela prescrição 
quando, a partir do conhecimento da falta, não ocorrer a 
instauração do Procedimento Disciplinar no prazo de 30 (trinta) 
dias. (Alterado pelo Decreto 47.594/2010)

 Art. 37 - O Procedimento Disciplinar deverá ser concluído no 
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua instauração, podendo 
ser prorrogado por 30 (trinta) dias na hipótese de justificada 
necessidade. (Alterado pelo Decreto 47.594/2010)

Destarte, o prazo prescricional disciplinado pelo Código Penal 
– 3 (três) anos - foi substituído pelo prazo mencionado no referido 
Decreto - 30 (trinta). Além disso, conforme se verifica, cuida-se que 
após a instauração do PAD, esse deverá ser concluído no prazo de 60 
(sessenta) dias, havendo a possibilidade de prorrogação de mais 30 
(trinta) dias, uma vez justificada necessidade.

A (in)constitucionalidade dos artigos 36 e 37 do decreto estadual 
n° 46.534/2009

Há uma divergência jurídica no que tange à competência 
legislativa entre União e Estado sobre a matéria exposta pelos artigos 
36 e 37 do Decreto Estadual n° 46.534/2009, que tratam sobre os 
prazos para instauração e conclusão do Processo Administrativo 
Disciplinar.

Apoiando-se no entendimento de que a prescrição da busca 
punitiva estatal no campo de procedimento para apuração de falta 
disciplinar no curso da execução penal funda-se em matéria de direito 
penal, os referidos dispositivos encontram-se sombreados por uma 
problemática legislativa, uma vez que, conforme estatui o artigo 22, 
inciso I, da CF/88, compete privativamente à União legislar sobre 
direito penal. Deste modo, haveria uma inconstitucionalidade na 
aplicabilidade dos artigos 36 e 37 do Decreto Estadual n. 46.534/09, 
visto que tratam de matéria incumbida à União.



120  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

Sobre a referida competência da União, denotam Paulo e 
Alexandrino (2017, p. 212):

É competência privativa da União legislar sobre Direito Penal (CF, 
art. 22, I), e deverá fazê-lo por meio de leis, vedada a utilização 
de outras espécies de atos normativos. Como consequência, é 
interditado aos outros entes federados tipificar condutas como 
crimes ou contravenções, ou dispor sobre qualquer assunto 
concernente ao Direito Penal, reservando-se estritamente à lei 
federal esse mister.

A respeito da possível inconstitucionalidade, oportuno 
apresentar uma explicação disposta pela Procuradoria Geral da 
República no site do Supremo Tribunal Federal (STF, 2013): 

Segundo a PGR, os dispositivos impugnados violam o disposto 
no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que “a 
prescrição da pretensão punitiva estatal na seara de procedimento 
para apuração de falta disciplinar no curso da execução penal 
constitui matéria de direito penal”. Argumenta ainda que a Lei 
de Execução Penal (Lei 7.210/1984) nada diz sobre o prazo 
prescricional para a cominação de sanção pelo cometimento de 
falta disciplinar em sede de execução penal.

Esse entendimento resta apoiado no âmbito da jurisprudência 
do Estado do Rio Grande do Sul. Nestes termos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES CONTRA O 
PATRIMÔNIO. PRELIMINAR. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINA. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. 
Inaplicáveis os prazos prescricionais previstos nos artigos 36 e 37 
do Regimento Disciplinar Penitenciário diante da incompetência 
do Ente Federado para legislar matéria envolvendo Direito Penal. 
Inteligência do art. 22, I, da CF/88. Adoção do menor lapso previsto 
no Estatuto Repressivo (art. 109, VI) para regular a prescrição e a 
extinção da punibilidade do reeducando no âmbito administrativo 
da execução da pena. FALTA GRAVE JUDICIALMENTE 
RECONHECIDA. NOVO CRIME. MANUTENÇÃO. A 
prática de novo delito no curso da expiação encontra expressa 
previsão como falta grave na Lei de Execução Penal. Novo crime 
cujo reconhecimento dispensa sentença condenatória transitada 
em julgado. [...] REJEITADA A PRELIMINAR E, NO 
MÉRITO, DESPROVIDO O AGRAVO EM EXECUÇÃO.
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(Agravo de Execução Penal, Nº 70083517391, Oitava Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa 
Piazzeta, Julgado em: 11-03-2020) (grifou-se).

Outrossim, pelos motivos expostos, torna-se imperioso 
destacar que a Procuradoria Geral da República ajuizou Ação Direta 
de Inconstitucionalidade – ADI 497921 com pedido de liminar contra 
os artigos 36 e 37 do Decreto estadual 46.534/2009, que disciplinam 
a prescrição no âmbito do procedimento disciplinar penitenciário 
em território gaúcho.  Todavia, sublinha-se que existe a possibilidade 
de inexistir qualquer inconstitucionalidade nos artigos 36 e 37 do 
Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do 
Sul. Tal entendimento se dá através do que preceitua o artigo 24, 
inciso I, da CF/88, o qual estabelece competência concorrente entre 
União e Estados para legislarem sobre Direito Penitenciário.

Quanto à autonomia do Direito Penitenciário, apresenta 
Nunes (2012, p. 44):

Observando-se que o Direito Penitenciário está constitucionalizado 
(art. 24, I, CF/88), que existe Lei específica sobre a matéria (Lei 
Federal 7.210/84) e que é disciplina nas principais faculdades 
de Direito do país, pode-se afirmar sua autonomia como ramo 
do Direito Público Interno, na área das ciências criminais, que 
regula os direitos e deveres do preso e do interno, as atribuições e 
competência de cada um dos órgãos de execução e o processo de 
execução da pena e da medida de segurança.

Desta maneira, pode-se reconhecer o Direito Penitenciário 
como autônomo e, conforme preceitua a CF/88, sua competência 
legislativa é concorrente. Destarte, valendo-se da omissão deixada pela 
LEP, onde o legislador federal se silencia quanto o prazo prescricional 
para a instauração e conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 
nos casos de falta disciplinar grave no âmbito da execução penal, o 
Estado do Rio Grande do Sul exerceu sua competência constitucional 
suplementar na matéria e editou o Decreto Estadual n° 46.534/2009. 
Assim, compreende-se que deverá a União estipular regras gerais 
aplicáveis e, de forma suplementar, os Estados poderão legislar a 
respeito do que silenciou o legislador federal. Nesse sentido é o 
entendimento de Lenza (2019, p. 758/759):
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[...] o art. 24 define as matérias de competência concorrente da 
União, Estados e Distrito Federal. Em relação àquelas matérias, 
a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
Em caso de inércia da União, inexistindo lei federal elaborada 
pela União sobre norma geral, os Estados e o Distrito Federal (art. 
24, caput, c/c o art. 32, § 1.º) poderão suplementar a União e 
legislar, também, sobre as normas gerais, exercendo a competência 
legislativa plena. 

Outrossim, sobre a competência suplementar, apresenta 
Moraes (2018, p. 448):

Note-se que, doutrinariamente, podemos dividir a competência 
suplementar dos Estados-membros e do Distrito Federal em duas 
espécies: competência complementar e competência supletiva. 
A primeira dependerá de prévia existência de lei federal a ser 
especificada pelos Estados-membros e Distrito Federal. Por sua 
vez, a segunda aparecerá e m virtude da inércia da União em 
editar a lei federal, quando então os Estados e o Distrito Federal, 
temporariamente, adquirirão competência plena tanto para edição 
das normas de caráter geral, quanto para normas específicas (CF, 
art. 24, §§ 3º e 4º).  

Ainda, observando o que estatui a Lei 7.210/84, por meio 
do seu artigo 593, entende-se que o Estado do Rio Grande do Sul, 
ao aplicar o prazo prescricional para inquirição e punição da falta 
disciplinar grave, agiu perfeitamente dentro da sua estrita seara de 
competência.

Por oportuno, cabe trazer à baila julgamentos concernentes 
à matéria em debate. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 
julgando o Recurso Especial nº 1.663.900 – Rio Grande do Sul, 
decidiu o Ministro Nefi Cordeiro:

[...] Por fim, observo que inexiste qualquer inconstitucionalidade 
no disposto no arts. 36 e 37 do Regimento Disciplinar 
Penitenciário deste Estado ao estabelecer prazos prescricionais 
(decadenciais) à instauração e processamento de procedimentos 
administrativos disciplinares no âmbito da execução penal. Isso 
porque o art. 24, I, da CF designa como concorrente, entre a 

3 Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua 
apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. (grifou-se).

 Parágrafo único. A decisão será motivada.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638933/artigo-24-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718025/inciso-i-do-artigo-24-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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União e os Estados, a competência para legislar sobre Direito 
Penitenciário. Nessa perspectiva, a União exerceu sua competência 
em estabelecer normas gerais sobre o direito penitenciário, 
consistente na Lei de Execuções Penais, que prevê a necessidade 
de instauração de PAD para apuração do cometimento de faltas 
graves. Todavia, a LEP não disciplina a prescrição (decadência) da 
apuração da falta grave, ponto em que foi complementada pelo 
Regimento Disciplinar Penitenciário desse Estado Decreto n. 
46534/09, de forma que não há inconstitucionalidade aventada 
pelo Ministério Público. Não se trata, pois, em usurpação de 
competência legislativa da União, em afronta ao art. 22, I, 
da CF, ao contrário do que pretende fazer crer o Ministério 
Público, na medida em que o ramo do direito disciplinado pelo 
Regimento Disciplinar Penitenciário não é o penal, motivo pelo 
qual o art. 109, inc. VI, do CP não rege a prescrição atinente à 
punibilidade ao cometimento de falta grave, que diz com direito 
penitenciário.  (STJ - Resp.: 1663900 RS 2017/0073607-9, 
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 
19/09/2017).

Ainda, através da decisão tomada pelo Ministro Ricardo 
Lewandowski, no julgamento do Recurso Extraordinário: RE 
1048913 RS - Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal Federal adotou 
o seguinte posicionamento:

[...] Nos termos do art. 24, inc. I (3ª hip.), e §§ 1º e 2º, 
da Constituição Federal, a iniciativa legislativa pertinente às 
regras de ‘direito penitenciário’ é da competência concorrente 
entre a União, os Estados e o Distrito Federal, âmbito em que à 
União incumbe a edição das regras gerais (nacionais) federativas 
(CF, art. 24, § 1º), ao passo que aos Estados é atribuído o 
exercício da competência concorrente suplementar na matéria 
(CF, art. 24, § 2º). No âmbito das competências constitucionais 
concorrentes sobre ‘direito penitenciário’, a União estabeleceu as 
regras gerais (nacionais) federativas nos lindes da LEP – Lei de 
Execução Penal (Lei nº 7.210/84), todavia não editando regras 
sobre decadência e prescrição de processos administrativos 
disciplinares e de procedimentos judiciais sumarizados para a 
apuração de falta grave imputada a apenado recolhido ao sistema 
penitenciário dos Estados e da União. (STF - RE: 1048913 RS - 
RIO GRANDE DO SUL 0009077-15.2013.8.21.0035, Relator: 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 
23/05/2017, Data de Publicação: DJe-111 26/05/2017).

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639039/artigo-22-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10719809/inciso-i-do-artigo-22-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10627076/artigo-109-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626856/inciso-vi-do-artigo-109-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/código-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638933/artigo-24-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718025/inciso-i-do-artigo-24-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638933/artigo-24-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717384/parágrafo-1-artigo-24-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638933/artigo-24-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717347/parágrafo-2-artigo-24-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execução-penal-lei-7210-84
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Assim, observa-se que a Lei de Execução Penal apenas 
estabeleceu regras gerais, expondo que o poder disciplinar será 
cumprido conforme ordenação regulamentar, ou seja, o Estado do 
Rio Grande do Sul, exercendo de forma suplementar/concorrente, 
conforme disposição constitucional, estabeleceu através de ato 
normativo a disciplina prisional e o procedimento utilizado para a 
apuração de faltas, tendo como única limitação não poder disciplinar 
sobre normas previamente estabelecidas pelo legislador federal.

Considerações finais

As penas no decorrer da história brasileira sofreram inúmeras 
modificações, exercendo funções distintas em cada época de aplicação 
e tendo influenciado de forma direta na formação da sociedade. Além 
disso, com o surgimento das prisões, estabelecimentos próprios para 
que os apenados pudessem cumprir suas penas de modo com que se 
arrependessem dos seus atos criminosos e conseguissem ser reeducados 
para voltar a conviver em sociedade, houve o surgimento de inúmeras 
leis voltadas diretamente sobre os presos, objetivando garantir uma 
melhor e mais eficaz fase executória. Dentre essas leis, destaca-se a 
Lei 7.2010/1984 – Lei de Execução Penal, que regulou a disciplina 
carcerária e fez com que esse comportamento se tornasse um dos 
principais pilares no âmbito prisional, induzindo plenamente o modo 
e o tempo em que o preso estará privado de sua liberdade. Outrossim, 
cabe salientar que uma vez sendo desrespeitada essa disciplina durante 
a execução da pena, ocasionando o reconhecimento das chamadas 
faltas disciplinares, tal conduta traz consigo reflexos temerários ao 
preso.

No que concerne às faltas disciplinares, denota-se no decorrer 
do texto que a Lei de Execução Penal foi omissa quanto ao prazo para 
apuração da falta disciplinar de natureza grave, que será realizada de 
forma imprescindível através do Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD). Deste modo, objetivando solucionar está lacuna legislativa, 
o Judiciário utilizou-se da analogia e passou a aplicar o menor prazo 
prescricional disciplinado pelo Código Penal.  Porém, também 
buscando preencher o problema encontrado na lei federal, o Estado 
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do Rio Grande do Sul, através do Decreto Estadual 46.534/2009, 
disciplinou normas que tratam da prescrição sobre a referida falta 
disciplinar, regulando o tempo para instauração (art. 36) e conclusão 
(art. 37) do PAD, o que ocasionou um conflito jurídico sobre uma 
possível violação de competência legislativa entre União (Direito 
Penal) e o Estado do Rio Grande do Sul (Direito Penitenciário).

Entretanto, através da interpretação doutrinária, jurisprudencial 
e principalmente da leitura da atual Constituição Federal, especialmente 
no que disciplina seu artigo 24, inciso I, uma vez que a União não 
exerceu a competência que lhe foi atribuída, o Estado do Rio Grande 
do Sul, agindo de forma suplementar (24, §2° da CF/88), disciplinou 
de forma plena (24, §3° da CF/88) sobre uma questão presente no 
âmbito do sistema penitenciário, sendo o seu Decreto Estadual nº 
46.534/2009 eficaz até que a União edite normas gerais sobre o caso, o 
que ocasionaria a suspensão da referida legislação estadual no que lhe 
for contrária (24,§ 4º da CF/88). Destarte, é permitido ao Estado do 
Rio Grande do Sul legislar sobre os prazos do processo administrativo 
disciplinar nos casos de falta grave, desde que obedeça às regras gerais 
editadas pela União.

Assim, conclui-se que a matéria tratada pelos artigos 36 e 37 
do Decreto Estadual 46.534/2009 encontra-se no âmbito do Direito 
Penitenciário, o que ocasiona a inexistência de inconstitucionalidade 
por vício material e inconstitucionalidade formal ante a legitimidade 
do Estado do Rio Grande do Sul em legislar sobre matéria de 
competência concorrente com a União.
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Capítulo 7

O instituto da transação penal sob a ótica 
garantista: sua incompatibilidade com o 

devido processo legal

Alessandra Margotti dos Santos Pereira
Erick Fagundes Pacheco

Considerações iniciais

O processo penal contemporâneo, no contexto brasileiro, 
surge da mudança de paradigma advinda da promulgação 

da carta cidadã. Sua roupagem anterior, dissociada, foi forçada a se 
modificar, de modo a atender harmoniosamente os ditames da estrutura 
democrática, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais. De 
caráter instrumental, possui como primordial função aplicar a pena. 
Sua existência está condicionada a um regular trâmite do processo, 
respeitadas as demais garantias constitucionais e notadamente o 
devido processo legal.

 Sob essa perspectiva vigoram uma ampla gama de institutos 
legais de cunho processual penal. Sejam aqueles mais subsidiários, 
como as medidas cautelares e protetivas, ou ainda, a suspensão 
condicional do processo e a transação penal, até alcançar aqueles tidos 
como de conhecimento, como as ações penais propriamente ditas.

 No entanto, a despeito dos demais, o presente trabalho busca 
observar e analisar tão somente o instituto da transação penal sob a 
perspectiva do devido processo legal, empregando, para tanto, uma 
análise doutrinária sobre o tema.

 Para isso, mostra-se necessário, antes de mais nada, expor como 
se deu seu surgimento e em qual passo se encontra atual conjuntura de 
sua aplicação. E em sendo um mecanismo que antecipa a execução da 
pena restritiva de direitos, compreender os liames da pena, desde seus 
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primórdios até a concepção atual de sua função.
Nesse passo, a teoria do garantismo penal toma contornos de 

especial relevância, permitindo uma interpretação asseguradora de 
direitos fundamentais, tida como a adequada contemporaneamente, 
e possibilitando uma análise de todo o instituto na perspectiva 
processual.

Em decorrência, será possível tecer uma resposta para questão 
de extrema relevância e intrinsecamente ligada com os direitos mais 
básicos da pessoa humana: é a transação penal, na forma como se 
encontra inserida atualmente no ordenamento jurídico brasileiro, 
compatível com o postulado do devido processo legal? 

Transação penal em perspectiva: a contextualização do instituto 
no panorama brasileiro

A Constituição da República de 1988 destaca em seu art. 5º, 
LIV, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal”. Esse comando determina ao aplicador da norma 
a observância, de maneira estrita, às regras do jogo, com o intuito de 
legitimar a atuação estatal. Desse modo, a persecução penal se resume 
em um exercício de poder e limitação da liberdade individual, e em 
um sistema garantista, o juiz deve atuar como garantidor dos direitos 
do acusado. (LOPES JUNIOR, 2015, p. 106).

Nesse diapasão, é imperioso mencionar os aspectos do due 
process of law. Badaró (2017, p. 89) afirma que essa garantia pode ser 
dividida em duas perspectivas: o substantive due process e o procedural 
due process. 

A primeira, substantive due process, nada mais é do que a obrigação 
de que as leis sejam razoáveis, devendo, portanto, ser compatíveis com 
os requisitos de razoabilidade e de racionalidade dos atos do Estado. 
Noutro lado, o procedural due process, ou a face processual do devido 
processo, implica ao devido processo legal a característica de ser um 
princípio síntese. Ele engloba todos os princípios constitucionais, 
bem como suas garantias. Assim, basta que o diploma legal assegure o 
devido processo legal e dele todos os demais princípios decorreriam. 
(BADARÓ, 2017, p. 89).
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Em razão do acima exposto, uma ampla gama de institutos 
processuais penais, que dão vazão ao ius puniendi estatal, só poderão 
existir se observados esses ditames. Dentre esses institutos temos a 
denominada transação penal, da qual trataremos. O instituto surge 
de um novo paradigma de justiça criminal, que tem como base o 
consenso (GRINOVER et al., 2005, p. 48) e os anseios da sociedade 
por uma resposta imediata do poder judiciário. Isso corrobora para 
uma aceleração do processo penal, seja pela cobrança social, seja 
pelo consenso de estar associado à eficiência e à celeridade. (LOPES 
JUNIOR, 2017, p. 56). 

Nesse sentido, e pautado pelas demandas da época, o poder 
constituinte responsável pela elaboração da Constituição da República 
de 1988 atuou de maneira a incluir no texto máximo a previsão 
para a criação do Juizado Especial, fundado na justiça consensual, e 
admitindo-se expressamente a hipótese de transação (art. 98, inciso I). 

Pouco tempo depois, após todo o trâmite legislativo, foi 
promulgada em 1995 a Lei 9.099, que instituiu os juizados cíveis e 
criminais. Com ela, foi criado um novo sistema normativo, pautado 
pelos princípios da oralidade, economia processual, informalidade, 
simplicidade e celeridade. Ele detém competência para julgar e 
executar as infrações penais de menor potencial ofensivo. É no artigo 
7622 da já referida lei que a transação penal foi instituída de fato 
no ordenamento jurídico brasileiro – em complemento à previsão 
constitucional.

De acordo com Prado (2015, p. 43), aclamou a comunidade 
jurídica a criação desse novo sistema jurídico, considerando-o como 
“um instrumento capaz de revolucionar o sistema de justiça criminal 
vigente, supostamente regulado pelas ultrapassadas regras extraídas do 
Código de Processo Penal de 03 de outubro de 1941 (Decreto-Lei n. 
º 3.689)”.

Atualmente, os Juizados Especiais Criminais tutelam parte dos 
processos de natureza criminal no país (os crimes de menor potencial 
ofensivo, cuja pena máxima não ultrapasse dois anos), o que acaba 
por aumentar a ocorrência da transação penal no poder judiciário. De 
acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2015, uma 
em cada quatro novas ações criminais ingressou no Poder Judiciário 
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através dos Juizados Especiais Criminais, o que corresponde a 610 mil 
casos ou 24% (vinte e quatro por cento) do total1.

Soma-se a isso, o fato de que em pesquisa empírica realizada 
por Vera Ribeiro de Almeida no âmbito de alguns Juizados Especiais 
Criminais do Estado do Rio de Janeiro, a autora confirma o 
protagonismo do instituto da transação penal, a destacar a relevância 
do tema (ALMEIDA, 2014).

E, por fim, é de se destacar as recentes discussões a respeito de 
temas correlatos, como a denominada barganha e a justiça criminal 
negocial. Cada vez mais tem-se discutido o espaço do consenso 
no processo penal, e a tendência de sua expansão é evidente2. O 
protagonismo que essas soluções consensuais têm ganhado decorre de 
seu potencial utilitarista e eficientista, que brilha aos olhos daqueles que 
defendem tais ideias, já que diante de um contexto de insuficiência da 
estrutura do Poder Judiciário. (LOPES JUNIOR, 2017, p. 193-194).

Os juizados especiais criminais e o instituto da transação penal

Com a promulgação da Lei 9.099 em 1995 que, como 
mencionado, criou os juizados especiais, marcou-se a implementação 
de uma nova espécie de jurisdição no direito processual brasileiro, a 
denominada jurisdição consensual (LIMA, 2016, p. 193). Em um 
contexto em que a criminalidade só aumentava e as políticas criminais 
estavam direcionadas para medidas como aumento de penas, corte de 
direitos fundamentais, criação de novos tipos penais e endurecimento 
das políticas de execução de pena, se criou um novo sistema, alicerçado 
no consenso (GRINOVER et al., 2005, p. 48).

Dissociado desse punitivismo exacerbado, passou-se a buscar, 
entre o órgão acusador e o agente, um acordo voluntário que 
essencialmente buscasse a reparação dos danos sofridos pela vítima e 
a aplicação de uma pena alternativa à de prisão. Os poderes políticos 

1 MONTENEGRO, Manuel Carlos. Estatísticas revelam aumento das condenações 
de encarceramento. 2016. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/
cnj/83669-estatisticas-revelam-aumento-das-condenacoes-de-encarceramento. 
Acesso em: 14 set. 2019.

2 Vide o Projeto de Lei n. º 882/2019, em trâmite no Congresso Nacional. 
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- deixando de lado sua visão clássica, fundada no punitivismo e 
na severidade - optam por uma nova maneira de lidar com crimes 
de pequena gravidade. Contudo, o Ministério Público continua 
fortemente obrigado ao dever de agir, ao princípio da legalidade 
processual e, no espaço consensual em que lhe é cedido, jamais poderá 
extrapolar em seus acordos os limites da pena restritiva de direitos ou 
da pena de multa (GRINOVER et al., 2005, p. 48).

Esse espaço consensual, entretanto, por questões de política 
criminal, se limita ao mundo das infrações de menor potencial 
ofensivo, definidas objetivamente pela legislação, e desde que 
preenchidos pressupostos objetivos e subjetivos3.

A transação penal materializa a possibilidade do Ministério 
Público, fugindo à regra, dispor da propositura da ação penal. Assim, 
diante de algumas condições, a obrigatoriedade se vê pulverizada. 
Contudo, essa disposição – discricionariedade – não é absoluta, já que 
o próprio diploma legal, como mencionado, prevê exigências para sua 
utilização (LIMA, 2016, 229).

Por fim, há de se mencionar, brevemente, sobre as penas passíveis 
de transação. Na conjectura dos princípios dos Juizados Especiais 
Criminais (JECRIM), serão transacionadas aquelas penas previstas no 
inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, observando-se sempre 
o disposto no art. 43 e seguintes do Código Penal, e excetuadas as 
penas privativas de liberdade (GRINOVER et al., 2005, p. 158). Não 
podendo se olvidar, contudo, que a proposta deverá sempre estar em 
consonância com os princípios basilares do direito brasileiro e, em 
especial, aos da proporcionalidade e razoabilidade. 

A pena e o devido processo legal: uma relação de dependência

Nesse tópico, pretende-se demonstrar qual será a concepção de 
pena e de processo aqui adotada, e a imprescindibilidade desta para 
aquela.

Dentre aqueles denominados direitos fundamentais, tem-se 
como de sobremaneira importância o devido processo legal. Mas antes 

3 Esses pressupostos encontram-se colacionados no parágrafo segundo do art. 76 da Lei 
9.099/95.
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de adentrarmos a seu conceito, e entendermos-lhe mais a fundo, 
precisamos compreender o que foi a pena e como ela influenciou no 
que temos hoje como o método moderno e adequado de sua aplicação.

Desde os primórdios o homem vem buscando uma maneira de 
melhorar o convívio e possibilitar a vida em conjunto, e com anos em 
mutação, alcançou-se ao que temos como lei. Cesare Beccaria, no séc. 
XVIII, já afirmava que a lei é aquilo a que se submete um conjunto de 
homens, que esgotados pelo contínuo estado de guerra e pela incerteza 
de uma liberdade que lhes é inútil, sacrifica parte dessa liberdade em 
troca da soberania de uma nação a garantir o bem de cada um. E a 
soma de cada porção de liberdade que é disposta constitui o que é a lei 
(BECCARIA, 1999, p. 27).

Nesse diapasão, é imperioso que a essa soberania seja dada a 
devida proteção, com vistas a tutelá-la daquele que ataca a porção 
de liberdade de outrem, agindo como bem queira. Assim, valendo-
se de uma busca pela dissuasão da submersão à lei, estabeleceram-se 
as penas quanto aos que a ela desrespeitam. (BECCARIA, 1999, p. 
27). E dessa linha de argumentos, precursora da ciência penal, teve-se 
pela primeira vez o denominado princípio da legalidade do delito e 
da pena. 

Saltando ao tempo, o atual sistema penal brasileiro atribui à 
pena duas funções, uma com caráter de prevenção geral e outra como 
prevenção especial4. De acordo com Zaffaroni e Pierangeli, a prevenção 
geral, que se aproxima da retribuição, deve devolver ao delinquente o 
mal que este causou para com a sociedade. Já a prevenção especial, 
pressupõe a reeducação e a ressocialização como meio para preparar 
o autor a não delinquir novamente. Combina-se frequentemente as 
duas posições então, para dizer, stricto sensu que a primeira é o fim 
da pena, essencialmente, enquanto a segunda é o fim da execução da 
pena (ZAFFARONI, et. al., 2003, p. 115-116).

4 Tanto a prevenção geral, quanto a especial se subdividem nas perspectivas negativa 
e positiva. A função de prevenção geral negativa da pena pretende, em linhas gerais, 
dissuadir as pessoas da prática de crimes; já na positiva, as penas reforçam valores 
ético-sociais dos sujeitos não delinquentes. A prevenção especial negativa visa à 
eliminação física, a neutralização da pessoa delinquente, enquanto a positiva visa 
sua ressocialização por meio da pena. (Cf. ZAFFARONI; BATISTA; ALAGIA; 
SLOKAR, 2003, p. 115 ss.)
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De se mencionar também o que Zaffaroni (p. ex. 2011, p. 75) 
têm como função social do sistema penal, e que se traduz pela difícil 
busca quanto “a função que o sistema penal cumpre na realidade 
social”. Toda sociedade possui uma estrutura de poder, que se compõe 
de segmentos mais próximos e mais distantes desse poder, e essa 
composição só existe em razão do controle social, que, no aspecto 
punitivo, se traduz no sistema penal. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 
2011, p. 76).

Para Zaffaroni (p. ex. 2011, p. 76), essa participação do sistema 
penal no controle da estrutura social é realizada em três diferentes 
aspectos. Ele atua criminalizando seletivamente os marginalizados, a 
pretexto de conter os demais; criminalizando as pessoas dos próprios 
setores hegemônicos, com o fito de que sejam reafirmados no seu 
rol e não prejudiquem a hegemonia do grupo a que pertence; e por 
fim criminalizando-se novamente os marginalizados, mas aí não com 
relação aos grupos, e sim para se levar uma sensação de tranquilidade 
aos exatos setores hegemônicos5.

Já Luigi Ferrajoli critica incisivamente a prevenção, afirmando 
que ela é concebida tão somente para evitar a repetição de délits 
semblables27 pelo réu e por outros sujeitos e, portanto, voltada 
exclusivamente para a utilidade da maioria, assim tentada em direção 
a modelos de direito penal máximo. E acrescenta que os custos 
suportados por aqueles punidos em comparação com a utilidade 
obtida são díspares e contundem com a moral kantiana, que não se 
opõe ao homem ser utilizado como puro meio para fins que não são 
seus (FERRAJOLI, 2002, p. 213).

Em consonância, e com a atenção que merece o destaque dado 
aos marginalizados, tem-se para Zaffaroni e Pierangeli (2011, p.76) 
que “o sistema penal cumpre uma função substancialmente simbólica 
perante os marginalizados ou os próprios setores hegemônicos”. Por 
isso, se pode constatar a existência de um fenômeno de hegemonia-
marginalização, onde o sistema penal tende a torná-lo ainda mais 

5 Zaffaroni defende uma concepção de teoria negativa e agnóstica da pena, pois “(...) a. 
não concede qualquer função positiva à pena; b. é obtido por exclusão (...). É agnóstico 
quanto à sua função, pois confessa não conhecê-la”. Para maiores aprofundamentos, 
cf. ZAFFARONI; BATISTA; ALAGIA; SLOKAR, 2003, p. 97 ss.
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contundente, justificando os anseios em se alcançar a aplicação 
de punições do modo mais limitado possível. (ZAFFARONI; 
PIERANGELI, 2011, p. 76).

Tecidas essas críticas e superada a questão da finalidade, 
é necessário adentrarmos o caminho pelo qual se materializa a 
finalidade, o caminho pelo qual se pune. E aqui, voltamos novamente 
às precursoras ideias de Beccaria, ainda no século XVIII. No capítulo 
denominado “Processos e Prescrições”, Beccaria (1999, p. 101-103) 
afirma que “Conhecidas as provas e calculada a certeza do crime, 
necessário é conceder ao réu tempo e meios convenientes para 
justificar-se, mas tempo bastante breve que não prejudique a rapidez 
da pena”. 

Desde ali se vê a importância de um processo que estipula 
regras do jogo, ainda que primitivas, de modo a possibilitar um justo 
embate, seja no campo material seja no processual. É o que conclui 
Beccaria (1999, p. 139), afirmando que “para que a pena não seja 
a violência de um ou de muitos contra o cidadão particular, deverá 
ser essencialmente pública, rápida, necessária, a mínima dentre as 
possíveis, nas dadas circunstâncias ocorridas, proporcional ao delito 
e ditada pela lei.”

Para antes de termos a pena, a sanção, mister se faz delimitarmos 
os contornos e os meios pelos quais a aplicaremos. Afinal o ius puniendi 
do Estado, ou seja, o poder de punir, sancionar, que é concedido ao 
Estado não pode ser ilimitado. 

E então se faz necessário observar a teoria garantista, 
desenvolvida por Luigi Ferrajoli (1995, p. 22). O autor sustenta que 
“(…) o modelo penal garantista equivale a um sistema de minimização 
do poder e maximização do conhecimento judicial, na medida em que 
condiciona a validade das decisões à verdade, empírica e logicamente 
controlável, de suas motivações6.

No âmbito processual, falar em garantismo significa cognitivismo 

6 No original: “(...) el modelo penal garantista equivale a un sistema de minimización 
del poder y de maximización del saber judicial, encuanto condiciona la validez de las 
decisiones a la verdad, empírica y lógicamente controlable, de sus motivaciones.”. A 
passagem foi retirada da edição em espanhol pois a 3ª edição em português (2002) a 
suprimiu.
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processual e estrita jurisdicionalidade. O processo deve possibilitar que 
o julgador exponha suas motivações. Em outras palavras, é necessário 
que o processo possibilite uma verificabilidade e uma comprovação 
empírica daquilo que é imputado. Assim, faz-se mister que a acusação 
possa ser verificada, pois resumida a uma assertiva, e que tais sejam 
provadas fatidicamente, por meio de procedimentos, oportunizando 
a comprovação ou refutação da primeira (FERRAJOLI, 2002, p. 32). 
É dizer, ainda, que o garantismo visa à limitação do poder punitivo 
estatal e à garantia de liberdades individuais.

Significa dizer, nas palavras de Ferrajoli (2002, p, 32), que 
“[...] para que o juízo não seja apodítico, mas se baseie no controle 
empírico, é preciso também que as hipóteses acusatórias, como exige 
a segunda condição, sejam concretamente submetidas a verificações e 
expostas à refutação”, resultando, desse modo, apenas convalidadas se 
estiverem apoiadas, segundo a máxima do “[...] não há jurisdição sem 
prova [...]”, em provas e contraprovas.

 Dessa perspectiva de garantia, contrapondo-as a um modelo 
inquisitivo, antigarantista, Ferrajoli chega ao ponto mais alto de sua 
obra. Realizando, portanto, uma observação analítica e sistemática é 
possível traçar, com precisão, princípios. Seja da observação de modelos 
ideais, seja pelas lesões de que se observa um sistema autoritário. A eles 
se dá um caráter de decorrência, de condição, de conexos entre si. 
Tem-se aqueles ditos fundamentais, superiormente hierarquizados, e 
seus derivados. São esses princípios os famosos axiomas garantistas. 
(FERRAJOLI, 2002, p. 74).

Nada mais são do que diretrizes, prescrições ideais de um 
sistema penal. E quanto maior seu grau de aplicação em um sistema 
jurídico, mais atendidos estarão os valores por cada um deles tutelados. 
Certo é que a observação desses princípios é condição sine qua non, 
necessária, para se atribuir a alguém uma responsabilidade penal e 
aplicar-lhe uma pena. E diante de sua ausência, automaticamente está 
afasta a permissão, o direito de punir. (FERRAJOLI, 2002, p. 74).

São dez os axiomas do garantismo penal7 que de sua leitura 

7 São eles: i) Nulla poena sine crimine; ii) Nullum crimen sine lege; iii) Nulla lex (poenalis) 
sine necessitate; iv) Nulla necessitas sine injuria; v) Nulla injuria sine actione; vi) Nulla 
action sine culpa; vii) Nulla culpa sine judicio; viii) Nullum judicium sine accusatione; 
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expressam, cada um deles, individualmente, um princípio jurídico. 
Para atender aos fins desse texto, nos ateremos a três deles, os 
processuais: i) Nulla accusatio sine probatione, princípio do ônus da 
prova ou da verificação; ii) Nulla probatio sine defensione, ou princípio 
do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade e; iii) nulla culpa 
sine judicio, ou princípio de submissão à jurisdição (FERRAJOLI, 
2002, p. 74-75).

A verificação, o ônus da prova, impõe à acusação a tarefa de 
provar a autoria e a materialidade do crime imputado. Assim, sem 
um processo em que se pode comprovar a existência do fato típico e 
a participação no exaurimento deste, não há como imputar a pena. 
Para Ferrajoli (2002, p. 589) essa é uma regra fundamental do jogo 
processual, e exprime que “a formulação de uma acusação gera o ônus 
de prová-la, e não é o imputado que deve provar ser inocente, mas a 
acusação que deve prová-lo culpado”. E o meio para o qual se realiza 
essa tarefa não é outro senão o devido processo legal.

Já o princípio do contraditório assume um contorno um pouco 
mais complexo. Ele compreende não só o direito de contradizer, mas 
também o direito a uma defesa técnica, que seja apta a se igualar com 
o acusador. Ferrajoli (2002, p. 589) afirma que é o meio pelo qual se 
realiza a “estrita submissão à jurisdição do processo”. É o método pelo 
qual se formam as provas e se verifica a verdade, através de um rito e 
de um conflito entre partes que possuem interesses opostos.

Portanto, o que se tem é uma relação de interdependência. De 
um lado, ao órgão acusador se imputa a tarefa de acusar e provar suas 
acusações, por meio de um processo, para que ao réu possa ser aplicada 
uma sanção. Noutro giro, se imputa ao réu o direito de contradizer e 
de possuir uma defesa técnica para, pelo mesmo meio, desqualificar a 
acusação que lhe é feita. A defesa assume um papel de solicitadora e 
controladora do método de prova acusatório, possibilitando o embate 
entre hipótese de acusação e hipótese de defesa, ou ainda, entre provas e 
contraprovas (FERRAJOLI, 2002, p. 490). Aury Lopes Junior (1998, 
p. 13), em consonância, o define do seguinte modo: “Um método de 
confrontação da prova e comprovação da verdade, fundando-se não 

ix) Nulla acusatio sine probatione; x) Nulla probatio sine defensione. (FERRAJOLI, 
2002, p. 75-75)
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mais sobre um juízo potestativo, mas sobre o conflito, disciplinado e 
ritualizado, entre partes contrapostas [...]”.

Tem-se ainda um terceiro princípio, decorrente do axioma 
nulla culpa sine judicio, e que pertence à estrutura de um processo 
penal acusatório clássico: a presunção de inocência. Tão somente após 
os debates processuais, expostas as provas e contraprovas, as teses e 
antíteses, é que o juiz poderá, por meio do livre convencimento, ter 
alguém como culpado. É preciso que a acusação se sujeite à prova e 
a sua refutação, pois só assim se atenderia à exigência – garantia – de 
haver um juízo. O que deve ser demonstrado não é a inocência, mas 
sim a culpa. Portanto, ao juízo caberá a análise da prova de culpa, será 
esse seu objeto (FERRAJOLI, 2002, p. 441).

Em decorrência, enquanto não restar provada perante o juízo a 
culpa, será o acusado considerado inocente. Presume-se a inocência do 
acusado, até prova em contrário, que deverá ser confirmada por uma 
sentença condenatória definitiva. Aury Lopes Junior sustenta ainda 
que desse princípio decorrem outras consequências importantes no 
tratamento do acusado (LOPES JUNIOR, 1998, p. 12). A carga da 
prova deve ser substancialmente maior para a acusação e deverá ser 
obrigatório que a aplicação da pena decorra de uma sentença que se 
origine de um processo composto de todas as garantias.

É claro que esses axiomas e todos os demais, bem como os 
princípios que deles se exprimem assumem contornos bem mais 
profundos do que o aqui explicitado. Entretanto, não é o foco no 
momento destrinchá-los para além. Para nós, importa entender as 
premissas processuais do garantismo – axiomas acima abordados – e 
delimitar, de um modo mais amplo, como a teoria garantista vincula 
o devido processo.   

Vê-se, a partir de uma perspectiva cronológica, que a justiça 
vem sofrendo uma democratização substancial8, culminando no 

8 Essa democratização é descrita por Aury Lopes Junior ao reconhecer que a democracia 
é um sistema que valoriza o indivíduo perante o estado e que essa valorização deve 
estar sempre presente quando estivermos diante de uma relação Estado-indivíduo. 
Significa dizer, na perspectiva do processo penal, que o acusado deverá estar fortalecido 
dentro do processo de modo a possibilitar a proteção dos inocentes. Isso decorre do 
fato de que em um Estado Democrático de Direito, um processo penal autoritário, 
que seja antagonista a esses ideais, não pode ter vez. (LOPES JUNIOR, 1998)
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paradigma do direito penal mínimo, garantista, onde se passa a 
reconhecer o direito como aquele que se presta para garantir a 
efetividade dos direitos fundamentais. É na atividade jurisdicional que 
encontramos grande parte do potencial para efetivar essa proteção. 
Assim, temos que a função primordial do poder judiciário, que 
justifica sua independência e o legitima, é a de garantidor dos direitos 
fundamentais. Ou no processo penal, garantidor dos direitos do 
acusado (LOPES JUNIOR, 1998, p. 12).

Trazendo para o ordenamento brasileiro, a Constituição da 
República de 1988, leciona em seu art. 5º, inciso LIV, que “ninguém 
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 

Para José Afonso da Silva, a garantia ou princípio do devido 
processo legal deve ser compreendida para além de um mero conjunto 
de procedimentos. O processo se traduz em um conjunto de formas 
instrumentais adequadas, que possibilita a tutela jurisdicional de 
uma maneira justa, e devidamente direcionada, respeitando as 
regras legalmente impostas. Associado a ele, acompanham os demais 
princípios e garantias constitucionais, especialmente, os da ampla 
defesa e do contraditório (SILVA, 2013, p. 435).

Em consonância com os contornos da obra de Ferrajoli, 
Aury Lopes Junior afirma que o devido processo legal determina ao 
aplicador da norma a observância, de maneira estrita, às regras do 
jogo, com o intuito de legitimar a atuação estatal. Desse modo, a 
persecução penal se resume em um exercício de poder e limitação da 
liberdade individual, e em um sistema garantista, o juiz deve atuar 
como garantidor dos direitos do acusado (LOPES JUNIOR, 2015, 
p. 106).

Nessa toada, como já abordado, Gustavo Badaró explica que 
o due process of Law se subdivide em duas perspectivas, dois aspectos 
distintos: o procedural due process e o substantive due process. (BADARÓ, 
2017, p.89)

O substantive due process consiste na garantia de que as leis 
sejam razoáveis, devendo, portanto, ser compatíveis com os requisitos 
de razoabilidade e de racionalidade dos atos do estado (BADARÓ, 
2017, p. 89). A esse respeito, Canotilho (2000, p. 482) afirma que 
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“a teoria substantiva está ligada à ideia de um processo legal justo 
e adequado, materialmente informado pelos princípios da justiça, 
com base nos quais os juízes podem e devem analisar os requisitos 
intrínsecos da lei”.

Noutro lado, o procedural due process, ou a face processual do 
devido processo, implica ao devido processo legal a característica de ser 
um princípio síntese. Ele engloba todos os princípios constitucionais, 
bem como suas garantias. Desse modo, basta que o diploma legal 
assegure o devido processo legal e dele todos os demais princípios 
decorreriam. (BADARÓ, 2017, p. 89).

Mas quais são esses princípios decorrentes dessa faceta sintética, 
generalista, do devido processo? O Supremo Tribunal Federal possui 
diversos precedentes jurisprudenciais que lidam com tal questão. 
Por ocasião do HC 96.905/RJ, julgado em 2009 sob a relatoria do 
Min. Celso de Mello, de maneira bastante didática a Suprema Corte 
reconheceu a faceta sintética do due process of law, afirmando que dele 
emerge “elementos essenciais a sua própria configuração”, dentre os 
quais destaca-se o direito ao contraditório e a plenitude de defesa e o 
direito de ser presumido inocente.

Desse modo, o devido processo legal nada mais é do que o 
concentrador de todas as garantias processuais existentes no contexto 
de um processo democrático, presente no Estado Democrático de 
Direito. Essa garantia engloba, de maneira precisa, aquelas processuais 
trazidas por Luigi Ferrajoli com sua teoria do garantismo penal, como 
tratado alhures, e, em decorrência, nos permite tomá-la como marco 
fundamental para uma análise da transação penal sob sua égide.

É valendo-se dele como o caminho necessário que podemos 
alcançar, de maneira legítima, a aplicação de uma pena. Em 
decorrência, só podemos tê-lo como presente se durante esse percurso 
forem observadas as regras e garantias por ele exprimidas, de maneira 
rigorosa (LOPES JUNIOR, 2017, p. 33). Nas palavras de Aury Lopes 
Junior (2017, p. 66): “Para que possa ser aplicada uma pena, não só 
é necessário que exista um injusto culpável, mas também que exista 
previamente o devido processo penal.”. E afirma que a pena não é um 
efeito jurídico do delito, mas sim do processo: “[...] mas o processo 
não é efeito do delito, senão da necessidade de impor a pena ao delito 
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por meio do processo.”.
Assim, como expressão da unidade do ordenamento e da 

legalidade em lato sensu, toda e qualquer norma integrante do 
ordenamento pátrio deverá existir em harmonia com a garantia do 
devido processo legal e com os princípios que dele decorrem. Ele nada 
mais é do que verdadeira garantia democrática e constitucional, um 
direito fundamental que limita o ius puniendi estatal.

A transação penal como instrumento de supressão do devido 
processo legal

Compreendidos os liames da pena, do devido processo legal 
e das garantias decorrentes, passaremos a uma análise da relação, ou 
ausência dela, entre tais pontos e a transação penal.

De saída, imperioso retomarmos a conclusão à que chegamos 
alhures. O devido processo legal é um indexador de todas as demais 
garantias processuais, assumindo uma posição de direito fundamental 
em nosso ordenamento. Qualquer atuação estatal precede de um 
processo que observe essas garantias. E é somente assim que se pode, 
legitimamente, fazer uso do ius puniendi.

Importa dizer que a sanção, antecipada na transação penal, é, 
indiscutivelmente, uma pena. O próprio texto normativo faz menção 
expressa quanto a isso, como no art. 72, da Lei 9.099/95, ao afirmar 
que “[...] o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos 
danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena 
não privativa de liberdade”. Ou ainda no art. 76, aquele que trata 
especificamente da transação penal, ao dizer que “o Ministério Público 
poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 
multas, a ser especificada na proposta”.

Em adição, o Código Penal destina seu título V para tratar 
especificamente das penas, e ao abordar, no capítulo I, as espécies 
de pena, inclui na seção II as restritivas de direitos9, a possibilitar tal 
conclusão diante de uma hermenêutica sistemática.

9 Art. 32 - As penas são: I - privativas de liberdade; II - restritivas de direitos; III - de 
multa.
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Nessa toada, é inconteste que as penas restritivas de direito ou 
a pena de multa são penas. É certo que atingem a esfera individual do 
cidadão, tolhendo-lhe direitos e impondo-lhe obrigações.

Há quem defenda que o instituto em apreço não viola a 
Constituição da República, como aquele exposado por Ada Pelegrini 
Grinover e outros (2005, p. 107) que assim sustentam:

Como já afirmado, a regra do inc. I do art. 98, CF, situa-se 
exatamente no mesmo nível hierárquico ocupado pela norma que 
garante o devido processo legal (art. 5. °, inc. LIV), sendo ambas 
decorrentes do poder constituinte originário. É evidente que o 
primeiro dispositivo, ao permitir a transação para as infrações 
penais de menor potencial ofensivo, excepcionou ao princípio 
de que não pode haver imposição de sanção penal sem prévio 
processo. E a indispensável presença do advogado do autuado na 
transação, exigida pela lei, e mais uma garantia de esclarecimento 
e aconselhamento do autor do fato.

Complementam argumentando, ainda, que o legislador pátrio 
não condicionou a aplicação do instituto à assunção de culpa, a afastar 
qualquer violação ao princípio da presunção de inocência. Concluem 
por reconhecer que a aceitação à transação penal significa consentir 
à sanção penal sem reconhecimento de qualquer culpabilidade 
(GRINOVER et al., 2005, p. 108). Com o devido respeito que 
merecem os autores, tal posição não leva em conta o caráter de direito 
fundamental e cláusula pétrea que se atribui ao devido processo legal 
e à presunção de inocência (art. 5º da Constituição da República), 
conforme veremos adiante.

Há quem possa sustentar, também, que as disposições 
procedimentais presentes no art. 69 e seguintes da Lei 9.099/95 
exprimem a existência do devido processo, porquanto disciplina, 
passo a passo, como se daria toda a judicialização do delito, desde o 
praticado na delegacia de polícia até a efetiva realização da proposta, 
sua aceitação e homologação.

Esse raciocínio pode até ser adequado se levarmos em conta 
a dimensão formal do devido processo, assim entendida como a 
legalidade, em sentido estrito, das normas processuais. Em outras 
palavras, tendo a norma processual superado o processo legislativo, 
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respeitando-se todas as suas regras, estaria presente o devido processo.
Ou ainda, poderia se alinhar com o conceito de substantive 

due process desde que tal normativa processual seja compatível com os 
requisitos de razoabilidade e de racionalidade dos atos do estado. O que 
à primeira vista pode até se adequar, já que define um procedimento 
razoável e funcional, que atende satisfatoriamente ao que se propôs, 
numa perspectiva prática.

Ocorre que o devido processo legal não se exprime de modo tão 
raso. Ao contrário, ele possui facetas bem mais complexas. Ao adotar 
essa cognição, se esquece por completo de seu aspecto material, ou da 
aresta do procedural due process. Como bem assevera Geraldo Prado 
(2015, p. 336) “não se cuida de definir em lei e com antecedência ao 
fato a ser julgado, as regras essenciais às controvérsias penais, naquilo 
em que elas podem afetar os direitos fundamentais do indivíduo. É 
mais do que isso”.

Ainda que a legislação prelecione um processo – ao delimitar os 
procedimentos a serem executados – é preciso que essa normativa esteja 
em consonância com todo o ordenamento jurídico e, notadamente, 
com o postulado material do devido processo. Dessa maneira, ao 
delinear normas de cunho processual, o poder legislativo deve sempre 
observar as prerrogativas dele decorrentes, redigindo o texto de modo 
a permitir a garantia desses direitos fundamentais.

São eles, como definido pelo Supremo Tribunal Federal10, 
o direito ao processo, ao conhecimento prévio da acusação, a um 
julgamento público e célere, ao contraditório e à plenitude de 
defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica), a igualdade entre 
as partes (paridade de armas e de tratamento processual), a não se 
autoincriminar, dentre outros.

Como bem afirma Aury Lopes Junior (2014, p. 33), “ [...] 
a pena depende da existência do delito e da existência efetiva e 
total do processo penal, posto que, se o processo termina antes de 
desenvolver-se completamente [...] ou se não se desenvolve de forma 

10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 96.905/RJ. Luiz Carlos 
da Silva Neto e outros. Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Celso de Mello. 
Brasília, DP, 25 de agosto de 2009. Diário do Judiciário. Brasília, 01 ago. 2011.
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válida (nulidade), não pode ser imposta uma pena.”. Afirma o autor 
que delito, pena e processo estão imbricados, são complementares 
e imprescindíveis um ao outro: “Assim, fica estabelecido o caráter 
instrumental do processo penal com relação ao Direito Penal e à pena, 
pois o processo penal é o caminho necessário para a pena.”.

Da forma como existe hoje, a transação penal subsiste de 
um binômio, do sim ou do não. Ou se aceita a proposta realizada, 
submetendo-se a uma pena, ou opta-se por recusá-la e submeter-se 
a todo o trâmite de uma ação penal. Ocasionalmente, poderão ser 
discutidos os termos da proposta, por meio de uma dialética entre 
acusação e defesa, como a própria essência dos juizados especiais 
preconiza. Mas inevitavelmente sempre haverá, ao optar pelo sim, 
uma pena, ainda que branda.

O problema é justamente esse. A forma procedimental como 
a transação penal é proposta impede ao acusado qualquer reação. 
Primeiro porque sequer ocorre um julgamento, no sentido estrito da 
palavra. O papel do juiz é tão somente o de homologar a aceitação 
da proposta. A ele não se atribui a tarefa de julgar a existência da 
materialidade e especialmente, da culpabilidade. 

Com a proposta de transação, não se exerce um juízo de 
culpabilidade do suposto agente, aqui entendida, na visão tradicional, 
como a atribuição de uma responsabilidade penal que vale de limite 
e fundamento para a imposição para uma pena justa, por meio de, 
conforme lição de Bittencourt (2012, p. 116), um “juízo de valor que 
permite atribuir a responsabilidade pela prática de um fato típico e 
antijurídico a uma determinada pessoa para a consequente aplicação 
de pena. ”

Bem verdade, Prado (2014, p. 311) afirma que a transação 
penal “não contém autorização constitucional para dispensar o 
fundamento da culpabilidade na punição dos agentes, sob pena de 
retorno a esquemas de responsabilidade puramente objetiva.”. Em 
outras palavras, o juiz não valora os elementos de prova para então 
decidir se o agente possui ou não culpa – responsabilidade – na pratica 
do fato típico. Essa tarefa fica atribuída ao órgão acusador, numa 
verdadeira essência inquisitorial, que convencido da culpa de alguém, 
com base unicamente em suas convicções, resolve por oferecer a 
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transação penal.
Mas não somente, de modo ainda pior, frequentemente 

esse convencimento do órgão pela culpa do agente sequer existe. O 
instituto tem sido utilizado de maneira utilitarista, com o fim único 
de acabar com determinado procedimento. Almeida (2014, p. 157), 
em pesquisa empírica, colhe as declarações de alguns Promotores de 
Justiça, merecendo destaque a do denominado “PJ5”:

Os termos circunstanciados das delegacias são malfeitos e 
incompletos, às vezes chegam ao absurdo de informar que as 
partes irão se manifestar em juízo. Mas se há um mínimo de 
indícios eu ofereço a transação penal. A lei, quando se refere à 
hipótese em que pode haver oferecimento da transação penal 
não fala em exaurimento das provas. Podem faltar dados, mas 
se houver esse mínimo, eu ofereço a transação penal e depois 
encaminho os autos para delegacia promover a diligência que 
estiver faltando. Isso ocorre em nome da celeridade, porque em 
nome da celeridade o exame não deve ser exauriente. A inversão 
do procedimento: oferecer transação penal e depois colher as 
informações é um atalho eficiente para o judiciário.

Percebe-se pela passagem colacionada o sacrifício de garantias 
constitucionais em nome da celeridade, dos resultados. Como bem 
aborda a autora do mencionado trabalho, pode-se observar das 
declarações prestadas que o oferecimento da transação penal se dá até 
quando não existem provas. Suas observações de campo permitem 
crer que os indícios, por vezes mencionados, se aproximam muito 
mais da ideia de especulação, suspeita ou adivinhação, passando 
longe do conceito de prova circunstancial exigidos pela legislação11. 
(ALMEIDA, 2014, p. 158).

Como se sabe, o termo circunstanciado de ocorrência é o 
substituto do inquérito policial para os denominados crimes de menor 
potencial, sujeitos à transação penal. Ocorre que esse instrumento 
se traduz em um relatório sumário da infração de menor potencial, 
assemelhando-se a um boletim de ocorrência e norteado em sua 
elaboração pela simplicidade (LIMA, 2016, p. 220).

Sequer realiza-se uma apuração mais completa dos fatos, 

11 Vide os artigos 239 e 386 do Código de Processo Penal.
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valendo-se o parquet de elementos de convicção simplificados e 
precários. Para Luiz Chies o termo circunstanciado sequer se presta 
para atestar indícios mínimos de autoria e do fumus comissi delicti, 
o que ocasiona por muitas vezes a tomada de ações por parte do 
Ministério Público sem a certeza da viabilidade de uma eventual 
denúncia (CHIES, 2002, p. 207).

Toda denúncia pressupõe a existência de uma justa causa para 
a ação penal, assim entendida, nas palavras de Gustavo Badaró (2015, 
p. 163) como “a existência de um suporte probatório mínimo, tendo 
por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva”. 
Badaró (2015, p. 163) ainda complementa, afirmando que “não é 
possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas 
dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos 
na fase pré-processual”. Soa distópico, em decorrência, aceitar como 
elemento de convicção apto a possibilitar a aplicação antecipada da 
pena restritiva de direitos uma apuração simplificada e reduzida, 
carente de quaisquer elementos indiciários mínimos.

No trabalho empírico elaborado por Vera Ribeiro de Almeida, 
em que realiza um levantamento das transações penais concluídas nos 
diversos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 
2010/2011, a pesquisadora pode constatar que 90% dos casos eram 
oriundos de delegacias em que os fatos eram comunicados pelas 
próprias partes, de modo a informar aos policiais civis o que eles 
computassem como necessários ou pertinentes, e que então reduziam 
a termo (ALMEIDA, 2014, p. 180). 

Em complemento, no sentido do que aqui se sustenta, Almeida 
(2014, p. 215) pode constar ainda que os termos circunstanciados “[...] 
ganham foro de prevalência sobre a “verdade” produzida nos Juizados 
Especiais Criminais, pois inauguram seu ritual, o qual, na maioria das 
vezes, não permite às partes outra oportunidade de produção deste 
conhecimento [...]”. Isso devido à ideia de “solução dos conflitos” em 
audiências preliminares.

De tal forma, os termos circunstanciados adquirem um caráter 
de verdade praticamente absoluta, já que sequer registram a posição 
do acusado, nascendo de maneira praticamente inquisitorial. Ainda 
que não se trate da propositura de uma ação penal propriamente dita, 
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é inconteste que a transação penal pressupõe o respeito ao devido 
processo legal. E não há como afastar a justa causa de seu interior. 
Não se pode admitir a provocação para aplicação de uma pena sem 
provas mínimas de culpabilidade e materialidade. A esse respeito, 
Luiz Chies (2002, p. 207) afirma que o modelo atual de transação 
penal possibilita um estado fático do “in dubio pró-transação”, onde o 
órgão acusador, ainda que diante da insuficiência de provas de autoria 
e materialidade opta por propô-la.

Aqui, nos deparamos novamente com os axiomas garantistas. 
Como já concebeu Ferrajoli (2002), não há culpa sem juízo e em 
decorrência, não haverá pena sem crime. O processo penal se presta, 
para além de outras funções, a delimitar a existência da infração 
penal. Não só de maneira objetiva, mas também com vistas a verificar 
a culpabilidade do agente. E sem essa constatação, realizada por 
meio do livre convencimento motivado do juiz, a partir da análise 
e ponderação das provas, a rigor não caberia a imposição de penas. 
(PRADO, 2015, p. 346).

Nesse sentido Miguel Reale Júnior (1997, p. 27) afirma que se 
aplicando uma pena sem se auferir a culpabilidade “faz-se tábula rasa 
do princípio constitucional da presunção de inocência, realizando-se 
um juízo antecipado de culpabilidade, com lesão ao princípio nulla 
poena sine judicio, informador do processo penal”. Nesse diapasão, 
a transação penal, ao antecipar a pena restritiva de direitos ou de 
multa, suprime direito fundamental ao juízo, ao julgamento, e por 
consequência ao devido processo legal. 

Entretanto, a violação ao devido processo legal não se limita 
à ausência da verificação e aferição da culpabilidade por um juiz. A 
transação penal prejudica, substancial e fundamentalmente, a ampla 
defesa. Não se olvida que a realização da proposta de transação penal 
deverá ser realizada ao acusado acompanhado de defesa técnica. Menos 
que isso seria violar de maneira teratológica o direito de defesa. 

Como assevera Prado, com relação aos delitos de menor 
potencial ofensivo, ao Ministério Público é garantido o poder de 
decidir entre a apresentação da denúncia ou a formulação da proposta 
de transação penal. A despeito do suposto contexto de consenso, ainda 
que à defesa seja dada voz, será sempre do Ministério Público a palavra 
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final (PRADO, 2015, p. 257). Isso porque é do parquet a tarefa de 
realizar a proposta de transação penal, onde constará especificamente 
a pena restritiva ou multa a serem imediatamente aplicadas, em razão 
de ser ele o titular da ação penal. (LIMA, 2016, p. 232). Ao juízo, 
como sublinha Lima (2016, p. 233) caberá tão somente a verificação 
da legalidade da proposta.

Geraldo Prado é incisivo quanto a tal questão. Para o professor, 
a transação penal nada mais é do que uma espécie de um contrato de 
adesão, e ao acusado cabe tão somente aceitar ou declinar do que lhe 
é oferecido, sem efetivamente ser lhe dada a possibilidade de discutir 
o teor da proposta. O que se objetiva com o instituto, efetivamente, é 
um processo penal de resultados (PRADO, 2015).

Quanto à noção de ampla defesa e contraditório, Gustavo 
Badaró traz precisa lição. Para o autor, o contraditório e ampla defesa 
hoje assumem contornos em que deve ser realidade a participação 
efetiva dos sujeitos em toda a marcha processual, de modo a garantir 
a efetividade e plenitude do contraditório. O contraditório não se 
satisfaz com a simples possibilidade de reação (BADARÓ, 2015, p. 
51). Para que esta se dê de forma mais justa, Badaró (2015, p. 51) 
ensina que “é necessário estimular e buscar a realização da reação para 
que a estrutura dialética do processo se aperfeiçoe por meio de tese e 
antítese com conteúdo e intensidades equivalentes [...]”.

Da simples leitura do entabulado é possível concluir que a 
transação penal não satisfaz esse ideal. A audiência preliminar, como o 
único espaço de diálogo entre acusação e defesa, limita sobremaneira o 
embate de teses e antíteses no âmbito do conteúdo da proposta.

Contudo, não é esse o problema mais crítico. Na transação 
penal, não se permite à defesa apresentar suas antíteses à denúncia 
formulada. O acusado se defende dos fatos, mas não lhe é aberto 
espaço para questioná-los. Nesse sentido, (LOPES JUNIOR, 2014, 
p. 149):

Na atualidade, a presença do defensor deve ser concebida como 
um instrumento de controle da atuação do Estado e de seus 
órgãos no processo penal, garantindo o respeito à lei e à Justiça. 
Se o processo penal deve ser um instrumento de proteção dos 
direitos fundamentais do sujeito passivo, o defensor deve 
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ajustar-se a esse fim, atuando para sua melhor consecução. Está 
intimamente vinculado ao direito fundamental da salvaguarda 
da dignidade humana, obrigando o defensor a uma atividade 
unilateral, somente a favor daquele por ele defendido. O defensor 
unicamente tem que vigiar o processo penal para evitar infrações 
da lei ou injustiças contra seu cliente, sem, é claro, atuar fora da 
legalidade.

Ao órgão acusador é garantido total vazão para que formule a 
proposta de acordo com sua convicção, possibilitando-o que atue da 
maneira como acredita terem ocorridos os fatos. À defesa, contudo, 
não lhe permite contestar qualquer narrativa. (ALMEIDA, 2014, p. 
128).

E aqui, diferentemente da questão da culpabilidade, ainda 
que o acusado seja culpado, o exercício da ampla defesa pode atuar 
das mais variadas formas. A constituição prevê a individualização da 
pena (art. 5º, XLVI) como direito do acusado, e para a proposta de 
transação penal não se pode admitir qualquer distinção. Mas sem 
espaço, tal garantia pode se ver fustigada.

De se reconhecer que, no âmbito do direito de defesa, é evidente 
a diferença entre defesa e ampla defesa. Estar acompanhado de um 
advogado, numa expressão meramente formalista e como condição 
de validade do ato, se afasta expressivamente do ideal de direito 
fundamental à ampla defesa. Mas a realidade destoa. Frequentemente 
os acusados, ao aceitarem a transação, são assistidos por uma defesa 
técnica que é genérica e aplicada, de maneira indistinta, a todos os casos. 
(ALMEIDA, 2014, p. 155). Ao entrevistar os conciliadores, Almeida 
(2014, p. 155) constatou que a juntada desse tipo de defesa técnica 
“[...] aconteceria doravante para todos os procedimentos em que os 
supostos autores do fato comparecessem às audiências preliminares 
sem advogado, legitimando, dessa forma, os atos ali praticados [...]”.

E mais: a pesquisadora ainda constatou que em diversas 
situações os acusados sequer encontravam-se acompanhados de 
advogado (ALMEIDA, 2014, p. 57), numa flagrante e triste violação 
ao direito fundamental da defesa técnica. 

Ao analisar a transação penal no Município denominado A, 
Almeida constatou que dentre oito propostas de transação penal, sete 
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foram aceitas, e em seis dessas ocasiões os acusados não se encontravam 
assistidos por defensor público ou advogado. Já no Município B, das 
seis propostas, apenas uma foi recusada, e das aceitas, quatro delas não 
contavam com a presença de defensor. Enquanto no Município C, 
das duas propostas realizadas, ambas foram aceitas sem a presença de 
defensor (ALMEIDA, 2014, p. 57-67).

Aqui, a reflexão de Geraldo Prado se assenta como uma luva. 
Para o Prado (2015, p. 311) “O ‘convencimento forçado’ pode vitimar 
pessoas de todas as classes sociais, embora os mais vulneráveis sejam 
os mais pobres.”. 

Merece crítica ainda o poder coercitivo de que detém aquele que 
é titular da ação penal. A realização da proposta de transação significa o 
convencimento do Ministério Público quanto à materialidade e autoria 
do delito perpetrado. Ou pelo menos deveria. Em decorrência, é mais 
do que razoável crer que, numa eventual recusa da transação, o órgão 
acusador denunciará o acusado. É evidente que essa possibilidade tem 
o condão de forçar qualquer um que seja a aceitar a proposta, ainda 
que inocente ou que ela seja abusiva, sob o pretexto maior de não 
figurar no polo passivo de uma ação penal. São inúmeros os percalços 
que tal posição processual pode ocasionar na vida privada.

Albernaz (2013, p. 22) afirma que “[a] transação penal é tão 
somente um acordo que visa, mediante o cumprimento de certas regras 
de conduta pelo autuado, evitar o ajuizamento da ação penal. Caso o 
autuado venha a violar o pacto, o Ministério Público o denunciará”, a 
evidenciar esse aspecto coercitivo do instituto.

Ainda nesse diapasão, é precisa a lição trazida por Geraldo 
Prado (2015, p. 329), ao afirmar que “A ameaça de sanção inerente 
a todo processo acusatório é, queiram ou não os defensores da 
transação, um elemento de coação que desequilibra a posição jurídica 
dos contratantes e tende a ser tomado como limitador do consenso 
como livre manifestação da vontade.”. E conclui Prado (2015, p. 329) 
afirmando que: “[...] não há consenso de fato, somente imposição da 
vontade de quem detém o monopólio do exercício legítimo da força 
sobre aquele que se apresenta na qualidade de imputado, suspeito da 
prática de uma infração penal [...]”.
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Em decorrência, conclui-se que a mera proposta de transação 
penal tem o condão de coagir à sua aceitação, porquanto, ciente do 
ius puniendi daquele que a faz, sabe que o resultado provável no caso 
de recusa será o oferecimento da denúncia, com toda a problemática 
que a acompanha. 

Condensando o ideal exposto até aqui, em consonância com 
Prado, Aury Lopes Junior (2017, p. 202) conclui que: 

Bastaria reconhecer a gravíssima e insuperável violação do 
princípio da necessidade, fundante e legitimante do processo 
penal contemporâneo, para compreender que a transação penal é 
absolutamente ilegítima, pois constitui a aplicação de uma pena 
sem prévio processo. Põe-se por terra a garantia básica do nulla 
poena sine iudicio.

O instituto da transação penal, portanto, não respeita e não se 
assenta em um procedimento jurisdicional adequado, embasado no 
devido processo legal.

Considerações finais

A transação penal, a despeito de existir em um paradigma 
focado no consenso, destoa deveras deste para assumir uma forma 
inquisitorial, que busca tão somente resultados, olvidando a garantia 
constitucional do devido processo legal e as demais que dele decorrem.

Como foi possível constatar, a sanção em que a transação penal 
visa antecipar é, de fato, uma pena, o que implica na observância das 
“regras do jogo”, sem as quais elas jamais poderão ser consideradas 
legítimas. A partir da perspectiva da teoria do garantismo penal, para 
a aplicação de uma pena ao sujeito devem ser observadas diversas 
garantias, dentre as quais as processuais, exprimidas pelos axiomas 
do nulla acusatione sine probatione, ou princípio do ônus da prova 
ou da verificação, nulla probatio sine defensione, ou princípio do 
contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade e nulla culpa sine 
judicio, ou princípio de submissão à jurisdição.

Constatou-se que essas garantias compõem, no ordenamento 
brasileiro, o que se tem hoje como o denominado devido processo 
legal, tido pela Constituição como um direito fundamental, e cuja 
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função é concentrar essencialmente todas as garantias processuais 
existentes no contexto de um processo democrático, comum ao 
Estado Democrático de Direito. Foi possível observar que o instituto 
da transação penal nega vigência a esses comandos garantidores, 
porquanto a forma pela qual seu procedimento de aplicação encontra-
se previsto na legislação assim não o permite.

A realização da proposta, que tem base de convicção um 
procedimento simplificado e precário – o termo circunstanciado de 
ocorrência – impede a efetiva constatação de um mínimo de justa 
causa apto a justificar a medida. Não se podendo olvidar, contudo, 
a proposta com base em elementos indiciários-especulativos, o que é 
ainda mais gravoso.

Para além, o procedimento como existente hoje, concentra na 
mão do órgão acusador a palavra final sobre o teor da proposta, o que 
na prática prejudica o diálogo entre acusado e acusador, lesionando 
o direito à ampla defesa, porquanto suprime a paridade de armas. E, 
em decorrência, tem forças para coagir o acusado a aceitar o que lhe é 
proposto já que a saída natural em caso de negativa é o oferecimento 
da denúncia, que tem como consequência lógica a posição de figurar 
no polo passivo de uma ação penal, algo que ninguém deseja para si.

Entretanto, o prejuízo à ampla defesa não se esgota aí. A despeito 
da falsa sensação de diálogo que faz crer o instituto, ao acusado não é 
possibilitada qualquer dilação probatória. O procedimento assim não 
permite, e suas manifestações, limitar-se-ão às escritas, direcionadas a 
quem o acusa, porque ao Juízo cabe apenas verificar a legalidade da 
transação. Isso quando há defesa técnica, pois, como demonstrado, há 
casos, incogitáveis em um Estado Democrático de Direito, em que a 
defesa sequer existiu. 

O judiciário tem falhado na tarefa de exercer um controle difuso 
de constitucionalidade e da defesa do cidadão, fechando os olhos a 
um punitivismo exacerbado, pois tem homologado, sem hesitar, os 
acordos firmados, possibilitando-se a existência fática de um instituto 
que vai contra o atual paradigma constitucional.

Uma reforma legislativa, portanto, mostra-se necessária, de 
modo a adequar o procedimento a que se dá a realização da proposta 
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à garantia constitucional do devido processo. Ainda haja participação 
do acusado, deve ser verificada de maneira mais criteriosa; a dilação 
probatória, alinhada a uma sistemática que possibilite o exercício 
do contraditório e da ampla defesa, poderiam trazer novos ares ao 
instituto, compatibilizando-o com o ideal constitucional, ao passo em 
que permitiria um efetivo consenso e a efetivação de um direito penal 
realmente mínimo. 
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Capítulo 8

Cultura do patriarcado e o direito 
constitucional da igualdade das mulheres em 

cumprimento da pena 

Jacqueline Rodrigues Ferreira

Considerações iniciais

Nos últimos tempos, o feminismo tem ocupado grande 
parte do cenário no legislativo brasileiro. Nesse contexto, 

este trabalho tratou de forma sucinta sobre a cultura do patriarcado e 
o direito constitucional da igualdade das mulheres em cumprimento 
de pena.

A sociedade brasileira ainda é culturalmente patriarcal, mesmo 
com toda a legislação pertinente, toda luta feminista e todos os direitos 
conquistados pelas mulheres, a cultura do controle do homem sobre 
a mulher é bem presente e incide de forma negativa no meio social e 
familiar.

Em razão disso, exercendo a função de Analista Judiciária 
no Presídio de Januária, observei, por quase 08 (oito) anos, durante 
os atendimentos com as presas, a similaridade nos relatos daquelas 
condenadas por Tráfico de Entorpecentes.

A maioria delas relatava, além da angústia em razão da privação 
da sua liberdade, o abandono e a dificuldade de manutenção dos seus 
vínculos familiares, em especial com os filhos.

Desse modo, buscou-se demonstrar a diferença que ocorre, 
de forma extraprocessual e extralegal, no cumprimento da pena pelo 
homem e pela mulher condenados por crimes de idêntica tipificação.

Ainda que a Constituição de 1988 tenha tentado garantir o 
direito à igualdade em todos os aspectos, nota-se que na hipótese 
observada a mulher sai em desvantagem em relação ao homem. 
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Isto porque, conforme observado nos relatos das mulheres presas, 
geralmente a mulher é inserida no crime pelo seu parceiro, que na 
maioria das vezes a abandona assim que ela vai presa e a substitui.

O presente estudo consiste, portanto, em uma observação que 
encontra fundamento na luta pelas mulheres por direitos e deveres 
iguais, na luta pelo fim do machismo e do arcaico patriarcado. Há 
muitos escritos sobre a história da luta feminina e, em especial, adotou-
se o livro da Heleieth Iara Bangiovani Saffioti chamado Gênero, 
Patriarcado, Violência, como forma de explanar a experiência vivida 
no Presídio de Januária. Com isso, foi possível verificar que o assunto 
objeto deste trabalho ocorre não apenas no Presídio de Januária, mas 
em larga escala nos presídios brasileiros.

Desse modo, chegou-se ao entendimento de que a desigualdade 
existente no cumprimento da pena por homens e mulheres condenados 
por tráfico, quando a mulher é inserida no crime por seu parceiro, não 
é alcançada pela igualdade prevista na Constituição, pois trata-se de 
desigualdade arraigada na cultura brasileira e somente a transformação 
e evolução cultural poderão modificar a realidade e atingir a igualdade 
de fato.

Patriarcado

Não é recente a luta feminina por iguais direitos e deveres 
na sociedade. Nos últimos anos o feminismo tem ocupado papel de 
destaque na defesa e proteção dos direitos das mulheres. Ainda há 
muito a evoluir, principalmente em relação ao aspecto cultural sobre 
o feminismo.

Muito se fala sobre o emponderamento feminino: profissões 
que historicamente eram exercidas somente por homens agora são 
exercidas por mulheres, a dupla jornada feminina para conciliar 
o trabalho e as tarefas domésticas que raramente são realizadas por 
homens, leis para coibir a violência contra a mulher no ambiente 
familiar, o feminicídio, leis que garantem percentual mínimo de 
mulheres no pleito eleitoral, dentre outros temas que envolvem, 
inclusive, a luta feminina pelo direito ao voto e a eleição da primeira 
mulher como Presidente do Brasil.
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Mesmo com a notória amplitude da ascensão do papel da 
mulher e seus direitos e obrigações na sociedade brasileira, é muito 
evidente os resquícios do sistema patriarcal nas lutas diárias que as 
mulheres enfrentam.

Pelo patriarcado o homem é o ser central no meio social, 
político, familiar, mercado de trabalho etc., é o pai em todos os 
aspectos seja religioso, familiar ou socioeconômico, assim o “[...] 
conceito de patriarcado, que, como o próprio nome indica, é o regime 
da dominação-exploração das mulheres pelos homens.” (SAFFIOTI, 
2004, p.44).

Assim como os demais fenômenos sociais que compõem a 
história da humanidade, o patriarcado transforma-se constantemente. 
“Se, na Roma antiga, o patriarca detinha poder de vida e morte sobre 
sua esposa e seus filhos, hoje tal poder não mais existe, no plano de 
jure.” (SAFFIOTI, 2004, p.45). Todavia, as mulheres continuam 
morrendo em decorrência da violência de seus parceiros, com muita 
crueldade, com formas cada vez mais inéditas de agressão.

O conceito de patriarcado é explicado por SAFFIOTI apud 
PATEMAN (2004, p. 53-54) como

A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino 
de acesso sexual regular a elas estão em questão na formulação do 
pacto original. O contrato social é uma história de liberdade; o 
contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato original 
cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e 
a sujeição da mulher derivam do contrato original e o sentido da 
liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade perdida 
da história, que revela como o direito patriarcal dos homens 
sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não 
é universal – é um atributo masculino e depende do direito 
patriarcal. Os filhos subvertem o regime paterno não apenas para 
conquistar sua liberdade, mas também para assegurar as mulheres 
para si próprios. Seu sucesso nesse empreendimento é narrado na 
história do contrato sexual. O pacto original é tanto um contrato 
sexual quanto social: é social no sentido de patriarcal – isto é, o 
contrato cria o direito político dos homens sobre as mulheres –, 
e também sexual no sentido do estabelecimento de um acesso 
sistemático dos homens ao corpo das mulheres. O contrato 
original cria o que chamarei, seguindo Adrienne Rich, de ‘lei do 
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direito sexual masculino’. O contrato está longe de se contrapor 
ao patriarcado: ele é o meio pelo qual se constitui o patriarcado 
moderno”.

Desse modo, compreende-se o patriarcado como o domínio, 
inclusive sexual, do homem sobre a mulher, desde os tempos mais 
remotos até os dias atuais. Esse domínio por séculos anulou a existência 
da mulher como ser de direitos e deveres, considerada apenas como 
propriedade do seu esposo, elevando a cultura machista como objeto 
de alienação e opressão sobre a mulher em vigor nos dias atuais.

Direito à igualdade

O direito à igualdade, no ordenamento jurídico brasileiro, 
possui destaque especial na Constituição da República de 1988 como 
princípio geral e fundamento do Estado Democrático de Direito. 
O poder originário manifestou em diversos dispositivos o objetivo 
de garantir proteção ao direito à igualdade, ao integrá-lo ao rol das 
cláusulas pétreas dispôs, no artigo 3º, incisos III e IV, que a República 
Federativa do Brasil tem como objetivo fundamental erradicar a 
pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, 
promover o bem de todos, sem quaisquer preconceitos relativos à 
origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação.

Em seguida, inicia o capítulo dos direitos e garantias 
fundamentais com o artigo 5º e inciso I enunciando que todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade e que homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos da Constituição.

No âmbito dos direitos sociais, dispôs no artigo 7º, incisos 
XXX e XXI sobre a proibição de discriminação na fixação de salários, 
critérios de admissão e exercício de função em razão de sexo, idade, 
cor, estado civil, incluindo o trabalhador portador de deficiência. Já no 
artigo 39, parágrafo 3º, no que tange aos servidores públicos, permitiu 
que a lei, quando a natureza do cargo exigir, possa estabelecer critérios 
diferenciados de admissão.

Há, ainda, em se tratando da proteção ao direito à igualdade a 
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disposição sobre a universalidade da seguridade social, direito à saúde 
e à educação, dentre outros que visam solidificar a igualdade como um 
dos princípios democráticos fundamentais ao sistema jurídico.

As Constituições brasileiras, desde as Imperiais, enunciam o 
princípio da igualdade como a igualdade perante a lei. A igualdade 
constante no artigo 5º que prevê “que todos são iguais perante lei, sem 
distinção de qualquer natureza”, no sentido de que a aplicabilidade 
da lei trata todos igualmente, desconsiderando as distinções de 
grupos, configurando a mera isonomia formal. A isonomia formal é, 
portanto, considerada como sendo aquela perante a lei enquanto a 
isonomia material constitui-se como as regras que proíbem distinções 
em determinados fatores, como as proibições previstas no artigo 7º, 
incisos XXX e XXXI da Constituição. (SILVA, 2007).

Atualmente, o entendimento da isonomia é contemplado sob 
diversas perspectivas, entre elas a perspectiva formal, considerada como 
a igualdade perante a lei em que os diplomas normativos possuem 
interpretação e aplicabilidade igualitária. Sob a perspectiva material 
considera-se a igualdade na lei, na esfera abstrata e genérica na fase 
de elaboração do ato normativo. E a perspectiva material-dinâmica 
ou militante, que versa sobre a adoção de políticas públicas que 
visam a redução das desigualdades fáticas, os estigmas e preconceitos 
que recaem sobre certos segmentos sociais, leva o Estado a adotar a 
igualdade como um objetivo a ser perseguido. (MASSON, 2017).

A igualdade entre homens e mulheres, conforme previsão 
constitucional do artigo 5º, inciso I, enfatiza de modo específico 
que homens são iguais não só perante a lei, mas iguais em direitos e 
obrigações.

A relevância desse dispositivo demonstra que se trata de uma 
regra que representa, em síntese, décadas da luta feminina contra 
a discriminação. Não é a hipótese de isonomia formal, pois não 
é igualdade perante a lei, e sim igualdade em direitos e obrigações, 
significa dizer que há de um lado homens e de outro lado mulheres 
e qualquer tratamento desigual entre ambos, considerando as 
peculiaridades de casa sexo, constitui infringência ao dispositivo 
constitucional. (SILVA, 2007).
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Vale salientar que as discriminações entre homens e mulheres, 
são, via de regra, em benefício da mulher e criadas pela própria 
Constituição. Tais distinções são lícitas e destinam-se a equiparar 
homens e mulheres, colocando-os em um mesmo patamar efetivando-
se o princípio da isonomia.

A Constituição de 1988 enuncia diversas hipóteses de 
tratamento diferenciado entre homens e mulheres, como, por 
exemplo, a possibilidade das presidiárias permanecerem com seus 
filhos no período da amamentação, licença maternidade sem prejuízo 
do emprego e do salário com prazo maior do que o garantido ao pai 
na licença paternidade, a dispensa do serviço militar obrigatório em 
tempo de paz, aposentadoria com tempo e idade menores em relação 
ao tempo e idade definida para os homens, dentre outras.

“[...] O tratamento constitucional destinado à homens e 
mulheres não é absolutamente equânime, pois comporta as necessárias 
exceções que irão promover a igualdade real, vale dizer, aquela que só 
se concretiza na diferença.” (MASSOM, 2017, p. 264).

Nota-se, que não há na Constituição de 1988 qualquer norma 
em que o homem tenha prioridade em relação às mulheres.

A igualdade perante a lei penal, como parte relevante a este 
trabalho, não significa a mesma pena para o mesmo crime. Significa 
que a mesma lei penal e suas sanções devem ser aplicadas a todos que 
pratiquem o ato caracterizado como fato típico previsto como crime. 
(SILVA, 2007).

Nesse sentido, Capez (2008, p. 68) ensina que:

As partes devem ter, em juízo, as mesmas oportunidades de fazer 
valer suas razões, e ser tratadas igualitariamente, na medida de suas 
igualdades, e desigualmente, na proporção de suas desigualdades. 
Na execução penal e no processo penal, o princípio sofre alguma 
atenuação, pelo, também constitucional, princípio favor rei, 
postulado segundo o qual o interesse do acusado goza de alguma 
prevalência em contraste com a pretensão punitiva.

Assim sendo, tem-se que perante a lei penal e em juízo, as 
partes envolvidas devem ser tratadas igualmente na medida de suas 
igualdades e de forma desigual, conforme suas desigualdades. Assim, 
considerando as desigualdades de fato, retoma-se “[...] a lógica 
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aristotélica de que os desiguais devem ser tratados desigualmente, na 
medida de sua desigualdade.” (MASSOM, 2017, p. 259). “Sabe-se 
por experiência, contudo, que os menos afortunados ficam muito 
mais sujeitos aos rigores da justiça penal que os mais aquinhoados de 
bens materiais.” (SILVA, 2007, p. 223).

Portanto, mesmo que a Constituição preveja a igualdade 
perante a lei, no âmbito penal ainda que haja algumas prevalências 
em favor do acusado, é a condição social de fato que condiciona o 
tratamento igual ou desigual no sistema penal.

Mulheres em cumprimento de pena e a cultura do patriarcado

Em se tratando de mulheres condenadas à pena privativa de 
liberdade em razão infração à lei penal, verifica-se a aplicabilidade do 
princípio da igualdade penal no sentido de que a mesma lei deve ser 
aplicada àqueles que pratiquem fato definido como crime.

Neste trabalho, observou-se no Presídio de Januária, quando 
acolhia mulheres reeducandas, que aquelas condenadas pela Lei de 
Tráfico, Lei 11.343/2006, abrangendo as condenadas por tráfico 
propriamente dito como as condenadas por associação ao tráfico. Não 
convém aqui mostrar a forma como ocorreu o crime e seu processo, 
mas sim como as mulheres já condenadas pelo citado dispositivo 
vivem uma realidade diferente dos homens condenados pelos mesmos 
dispositivos.

Nas observações que realizei por aproximadamente 08 (oito) 
anos, o Presídio de Januária possuía uma cela para o público feminino, 
que acolhia em média 12 (doze) mulheres, algumas  presas provisórias, 
outras já em fase de execução penal.

Destas 12 (doze) mulheres, cerca de 09 (nove) estavam 
envolvidas com o tráfico. E nenhuma delas iniciou sozinha a prática 
criminosa, segundo seus relatos.

As reeducandas eram geralmente primárias, relatavam que se 
envolveram nos delitos em razão da prática pelos seus companheiros, 
maridos ou namorados. Aos poucos se envolviam nos delitos quando 
seus parceiros escondiam drogas em casa, usavam o telefone delas 
para vender drogas, recebiam depósito em conta bancária referente ao 
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tráfico, dentre outras atividades.
O tráfico, por ser tratar de um delito muito praticado 

nos últimos anos, é também o crime pelo qual muitos são presos, 
chegando a ser maioria nas Unidades Prisionais de todo país. Desse 
modo, constantemente ocorrem Operações Policiais de combate ao 
tráfico, e foi em razão de tais operações que aquelas 09 (nove) mulheres 
foram presas e, após o devido processo legal, foram condenadas a no 
mínimo, 08 (oito) anos de pena privativa de liberdade em regime 
inicial fechado.

Dado regramento estabelecido pelas Unidades Prisionais do 
Estado de Minas Gerais em observância à Lei de Execução Penal, 
constitui direito do preso a visita de cônjuge, companheiro, parentes 
e amigos em dias determinados, nos termos do artigo 41, X da Lei 
7.210/84.

Entretanto, raramente os maridos ou companheiros visitavam 
as reeducandas pois, ou também foram presos, ou simplesmente não 
queriam visitá-las. E, geralmente, em ambas hipóteses os homens 
passaram a ter relacionamento com outras mulheres. Os homens que 
também estavam presos recebiam as visitas de suas novas companheiras, 
em alguns casos, casavam-se dentro da própria Unidade Prisional ou 
eram levados sob escolta ao Cartório competente para realização do 
casamento.

E assim as mulheres presas eram abandonadas e substituídas. 
Além da angústia e amargura em razão da privação de sua liberdade, 
viviam a desilusão e o arrependimento do relacionamento que foi a 
porta de entrada para o mundo do crime.

O abalo psicológico piorava quando as mulheres tinham 
filhos, pois muitas vezes estes também eram abandonados pelos 
pais e acabavam ficando com parentes. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em seu artigo 19, parágrafo 4º, garante a convivência 
da criança ou adolescente, mediante visitas periódicas, com o pai 
ou mãe privados de liberdade. Todavia, em determinadas situações, 
estas mulheres em cumprimento de pena no Presídio de Januária 
não recebiam a visita de seus filhos, pois o pai da criança estava preso 
ou não se importava e, muitas vezes, os responsáveis pelas crianças e 
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adolescentes não queriam levá-los para visitar a mãe, por simplesmente 
não quererem, ou para não se submeterem aos procedimentos de 
revista para adentrarem à Unidade Prisional.

Nota-se a diferença entre homens e mulheres em cumprimento 
de pena em relação à manutenção dos vínculos familiares. Os homens, 
via de regra, sempre recebem visitas, sejam elas de suas mães, esposas 
ou companheiras, e dos filhos menores levados pelas mães. Quando 
somente ele está preso, em se tratando do crime de tráfico, por vezes 
a esposa ou companheira que está em liberdade passa a levar adiante 
as atividades praticadas pelo homem até ser presa e repetir o ciclo da 
prisão, condenação e do abandono.

As mulheres travam diversas lutas pessoais por serem mães solo, 
por terem filhos com pais diferentes, pela dependência emocional e 
financeira dos parceiros que as levam para o crime, e tudo isso tende 
a piorar após passarem anos cumprindo pena privativa de liberdade.

Não se pretende aqui anular a autonomia da mulher. Todavia, 
a cultura patriarcal ainda é muito latente na sociedade brasileira, 
principalmente nas classes sociais mais baixas que carecem de acesso à 
informação, trabalho, estudo, alimentação, saneamento básico, enfim, 
de uma vida com o mínimo de dignidade humana e que seja capaz de 
evoluir culturalmente abandonando comportamentos adotados pelo 
patriarcado.

Do ponto de vista puramente criminal, não há distinção de como 
a mulher “tornou-se” uma criminosa. Simplesmente observa-se que a 
mulher infringiu uma norma penal e, em razão disso, será condenada 
sob os rigores da lei. Tudo isso ocorre muito automaticamente, pois se 
a ação é um fato tipificado como crime, há de seguir a legislação com 
o devido processo legal e a possível condenação prevista.

Entretanto, fora da esfera do crime, subsiste a cultura 
patriarcal que insere a mulher no meio criminal e que geralmente 
perde o vínculo com o seu parceiro depois de muita exploração. Nesse 
sistema, a realidade sempre beneficia o homem, visto que o machismo 
e o patriarcado tornam-se ideologia que prioriza a hierarquia e 
desigualdades. Desse modo, afirma-se que o patriarcado é um sistema 
que se baseia no controle e no medo, gerando atitudes e sentimentos 
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que formam um círculo vicioso. (SAFFIOTI, 2004).
Portanto, é essa cultura patriarcal refletida no controle do 

homem sobre a mulher que gera a dependência psicológica, emocional 
e financeira arraigados em diversos relacionamentos nos dias atuais. A 
mulher que comete um crime por influência do seu parceiro, ainda 
que velada, e depois de presa é condenada e abandonada por ele, é a 
representação ideal do patriarcado nos dias atuais.

A mulher é abandonada por quem lhe inseriu naquela situação, 
deixa de ser útil ao seu parceiro pois já atendeu ao que ele necessitava, 
já que presa ela não serve para mais nada que interesse a ele. O 
homem, por sua vez, é beneficiado, providencia outra parceira, tanto 
preso como em liberdade, e o ciclo se repete. Para a mulher, não é 
somente terminar um relacionamento que não deu certo: significa ser 
abandonada e condenada a anos de privação da liberdade de ir e vir, 
em nome da relação que mantinha com seu parceiro.

Dessa forma, verifica-se que a igualdade entre homens e 
mulheres, nessa situação fática, existe apenas perante a lei. No 
cumprimento da pena pelo mesmo crime, as mulheres tendem 
a perder o contato com seus vínculos familiares, principalmente 
com seus filhos. A manutenção desses contatos é primordial para a 
ressocialização do indivíduo, e essa desigualdade não é decorrência da 
lei ou da Constituição, ela é cultural, é resquício do patriarcado que 
inferioriza a mulher em benefício do homem.

Considerações finais

Este trabalho nasceu dos atendimentos realizados pela autora, 
enquanto Analista Jurídica, com as presas do Presídio de Januária. 
Nestes atendimentos, as reeducandas relatavam, além do assunto 
pertinente ao atendimento, um sofrimento além da privação da 
liberdade.

Em sua maioria, as reeducandas estavam presas por infringirem 
a Lei de Tráfico de entorpecentes e se envolveram com o citado crime a 
partir de seus relacionamentos amorosos. Em razão do relacionamento, 
seus parceiros as inseriam na prática criminosa de diversas formas. E, 
após as operações policiais que culminavam na prisão dos envolvidos, 
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além de presas, condenadas a no mínimo 08 (oito) anos de pena 
privativa de liberdade, ainda eram abandonadas por seus parceiros, 
que imediatamente começam a se relacionar com outras mulheres e o 
ciclo continuava.

Via de regra o homem preso iniciava outro relacionamento, 
recebia visitas sociais e mantinha seus vínculos com o mundo exterior 
através destas visitas.

Já a mulher presa nesta situação específica, geralmente acaba 
não tendo quem a visite, fica impossibilitada de receber inclusive a 
visita de seus filhos que só podem entrar na Unidade Prisional com os 
pais ou responsáveis.

Nesse contexto, chegou-se ao entendimento de que o 
cumprimento da pena pela mulher possui muito mais dificuldades 
que para o homem que a inseriu naquele delito. Nestas relações 
caracterizadas pelo patriarcado, em que a mulher é explorada, é submissa 
ou dependente do homem, seja financeira seja emocionalmente, 
o princípio da igualdade não consegue colocá-los em um patamar 
equânime, vez que se trata de cultura inserida no comportamento 
social que só com a evolução na cultura e na educação poderá ser 
modificado.
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Capítulo 9

A evidente inconstitucionalidade do Regime 
Disciplinar Diferenciado frente a sua nova 

roupagem com o advento da Lei 13.964/2019 

Cayo Vinícius Ferreira Freitas
Maria de Faria Fernandes Gonçalves

Mariana Aparecida da Silva

Considerações iniciais

Partindo da premissa de que o Estado detém o monopólio 
do ius puniendi, com a prolação de uma sentença penal 

condenatória que transitou em julgado é chegado o momento de 
exercer o seu direito de castigar, oportunidade em que, ao fazer com 
que o infrator da norma seja privado de sua liberdade, o direito penal 
atinge suas finalidades, dentre as quais, evitar que o ilícito se repita, 
restabelecer a ordem vigente e impedir a vingança privada, observando 
assim suas naturezas retributiva e preventiva.

Dá-se início então ao processo de execução penal, e a depender 
do que ficar estabelecido pelo juiz sentenciante, conforme bem 
orientam os artigos 59, III do Código Penal (BRASIL, 1940) e 110 da 
Lei de Execuções Penais (BRASIL, 1984), o regime inicial de pena ao 
qual o condenado será submetido para cumprir sua pena privativa de 
liberdade poderá ser o fechado, a ser cumprido em estabelecimento de 
segurança máxima ou média; o semiaberto, a ser cumprido em colônia 
agrícola, industrial ou estabelecimento similar; e o regime aberto, a 
ser cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado, 
nos moldes dos artigos 33 do Código Penal (BRASIL, 1940) e 87 e 
seguintes da Lei de Execuções Penais (BRASIL, 1984).

Ocorre que, no dia 1º de dezembro de 2003 entrou em vigor 
a lei 10.792, responsável pela instituição do famigerado Regime 
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Disciplinar Diferenciado (RDD) no âmbito da execução penal, sob a 
justificativa de se combater de forma mais eficaz o crime organizado 
institucionalizado dentro dos mais variados estabelecimentos 
carcerários de todo o país (BRASIL, 2003).

À época da instituição de tão odiosa sanção disciplinar – essa 
é sua natureza jurídica, já que não é regime de cumprimento de 
pena privativa de liberdade e encontra previsão no art. 52 da Lei de 
Execuções Penais (ANDREUCCI, 2018) – a sua constitucionalidade 
foi arduamente questionada por ofender princípios constitucionais 
extremamente relevantes como a dignidade da pessoa humana, 
igualdade, secularização e presunção de inocência, prevalecendo 
como posicionamento majoritário, infelizmente, a tese de sua 
constitucionalidade, conforme se denota de um trecho de um julgado 
proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (2005, p. 
549) sobre o assunto:

Considerando-se que os princípios fundamentais consagrados 
na Carta Magna não são ilimitados (princípio da relatividade 
ou convivência das liberdades públicas), vislumbra-se que o 
legislador, ao instituir o Regime Disciplinar Diferenciado, atendeu 
ao princípio da proporcionalidade. Legítima a atuação estatal, 
tendo em vista que a Lei n. 10.792/2003, que alterou a redação 
do art. 52 da LEP, busca dar efetividade à crescente necessidade 
de segurança nos estabelecimentos penais, bem como resguardar 
a ordem pública, que vem sendo ameaçada por criminosos que, 
mesmo encarcerados, continuam comandando ou integrando 
facções criminosas que atuam no interior do sistema prisional – 
liderando rebeliões que não raro culminam com fugas e mortes de 
reféns, agentes penitenciários e/ou outros detentos – e, também, 
no meio social.

No apagar das luzes do ano de 2019, mais especificamente no 
dia 24 de dezembro, entrou em vigor a lei 13.964, também conhecida 
como Lei Anticrime, no intuito de “aperfeiçoar” a legislação penal e 
processual penal (BRASIL, 2019), oportunidade em que o tema aqui 
em análise voltou a chamar a atenção dos holofotes para si, uma vez 
que foi substancialmente alterado pelo instrumento legislativo acima 
mencionado, tornando-se ainda mais enrijecedor.

Dessa forma, se à época de sua criação o instituto já era polêmico, 
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em virtude da sua duvidosa constitucionalidade, hoje, com o advento 
da Lei Anticrime isso fica ainda mais evidente, motivo pelo qual o 
presente capítulo pretende trazer novamente à tona questionamentos 
sobre a constitucionalidade do RDD.

Para tanto, em um primeiro momento, o instituto do RDD 
será conceituado, a sua natureza jurídica será evidenciada, bem como 
serão analisados os seus requisitos e demais características, todos 
perante a nova abordagem que lhe foi dada pela Lei Anticrime.

Por fim, a constitucionalidade do instituto será debatida, 
oportunidade em que serão demonstrados posicionamentos 
doutrinários antagônicos entre si, tanto no sentido da defesa de 
sua constitucionalidade quanto pela sua inconstitucionalidade, 
prevalecendo, entretanto e a título conclusivo, o último.

Regime Disciplinar Diferenciado e sua nova roupagem ante a lei 
13.964/19

Conforme tratado anteriormente, o Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD) foi instituído através da lei 10.792/2003, que 
acrescentou à Lei de Execuções Penais (LEP) tal modalidade de sanção 
disciplinar. Deve-se ter em mente que não se trata o RDD de um 
regime de cumprimento de pena, e sim uma subdivisão do regime 
fechado. Basicamente, o RDD prevê um tratamento carcerário mais 
rígido aos presos (BRASILEIRO, 2020).

O art. 52 da LEP (BRASIL, 1984), com o advento da lei 
10.792/2003, delineou o RDD da seguinte maneira:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui 
falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina 
internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo 
da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as 
seguintes características:

I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de 
repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o 
limite de um sexto da pena aplicada;

II - recolhimento em cela individual;
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III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com 
duração de duas horas;

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para 
banho de sol.

§ 1o O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar 
presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, 
que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do 
estabelecimento penal ou da sociedade.

§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado 
o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas 
suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em 
organizações criminosas, quadrilha ou bando.

Ou seja, originariamente estariam sujeitos ao RDD os presos 
que praticassem fato previsto como crime doloso que ocasionassem 
subversão da ordem ou disciplina interna, presos que apresentassem 
alto risco para ordem e segurança do presídio ou da sociedade e os 
presos suspeitos de possuírem envolvimento ou participação em 
organizações criminosas, quadrilha ou bando. 

Destarte, ao analisar o perfil do preso sujeito ao RDD, observa-
se que tal instituto possui como função primordial a de coibir que 
encarcerados líderes de organizações criminosas continuassem a 
comandar práticas ilícitas dentro dos presídios, conforme ensinamentos 
de Nucci (2018, p. 84):

Observa-se a severidade inconteste do mencionado regime, 
infelizmente criado para atender às necessidades prementes de 
combate ao crime organizado e aos líderes de facções que, de 
dentro dos presídios brasileiros, continuam a atuar na condução 
dos negócios criminosos fora do cárcere, além de incitarem seus 
comparsas soltos à prática de atos delituosos graves de todos os 
tipos.

Conforme vislumbrado no dispositivo legal instituído pela lei 
10.792/03, os presos submetidos ao RDD estariam sujeitos às medidas 
rigorosas previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 52 da LEP. Devido 
ao rigor estipulado pelo RDD, sua constitucionalidade chegou a ser 
alvo de discussão, contudo, foi validada posteriormente.

Sobrevém que, como se não bastasse o caráter severo e a 
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constitucionalidade duvidosa do RDD estipulado em 2003, com o 
advento da lei 13.964/2019, conhecida como o famigerado “Pacote 
Anticrime”, foi alterado, entre outros, o art. 52 da LEP, enrijecendo 
ainda mais o regime aqui debatido.

Com a novidade legislativa, as características legais do regime, 
com a nova roupagem dada ao art. 52 da LEP (BRASIL, 1984), são:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui 
falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina 
internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou 
estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar 
diferenciado, com as seguintes características: 

I - duração máxima de até 2 (dois) anos, sem prejuízo de repetição 
da sanção por nova falta grave de mesma espécie; 

II - recolhimento em cela individual; 

III - visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem 
realizadas em instalações equipadas para impedir o contato 
físico e a passagem e objetos, por pessoa da família ou, no caso 
de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) 
horas;

IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para 
banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não 
haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;

V - entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu 
defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico 
e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em 
contrário;

VI - fiscalização do conteúdo da correspondência; 

VII - participação em audiências judiciais preferencialmente por 
videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no 
mesmo ambiente do preso. [...]

Já no primeiro inciso é possível vislumbrar a primeira alteração 
nas características do RDD, qual seja: o aumento da duração máxima 
do regime, que de 360 dias passou para 02 (dois) anos. Em seguida, 
no inciso III, vislumbra-se a alteração nas frequências das visitas, que 
anteriormente eram semanais, e agora são quinzenais, com restrições 
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de contato físico e passagem de objetos, sendo permitida somente a 
familiares ou terceiros judicialmente autorizados. Posteriormente, no 
inciso IV, foram acrescentadas restrições quanto à forma de realização 
do banho de sol, para evitar que presos de um mesmo grupo criminoso 
tenham contato.

Ainda foram inseridos no texto legislativo os incisos V, VI e 
VII, todos estipulando maior rigidez ao contato que o encarcerado 
submetido ao RDD tem com o mundo fora das grades, com o 
monitoramento de suas entrevistas (exceto com seu advogado), 
fiscalização do conteúdo de suas correspondências e participação 
em audiências, preferencialmente, por videoconferência. Com todas 
as alterações vislumbradas é essencial e imprescindível reavaliar a 
constitucionalidade e a adequação do regime frente aos princípios 
constitucionais anteriormente questionados quando o regime surgiu.

Além das alterações das características do regime trazidas pela 
lei 13.964/2019, conforme acima mencionado, a referida lei também 
desenvolveu diversos novos parágrafos ao art. 52 da LEP, sobre as 
circunstâncias e requisitos para que o preso seja submetido ao RDD, 
bem como outras particularidades do regime. Dessa forma, o restante 
do texto legal do art. 52 da LEP (BRASIL, 1984), com as alterações 
trazidas pela “Lei Anticrime”, ficou dessa forma:

[…] § 1º O regime disciplinar diferenciado também será aplicado 
aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:  

I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do 
estabelecimento penal ou da sociedade;

II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento 
ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, 
associação criminosa ou milícia privada, independentemente da 
prática de falta grave.   

§ 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em 
organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, 
ou que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da 
Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente 
cumprido em estabelecimento prisional federal.  

§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar 
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diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos 
de 1 (um) ano, existindo indícios de que o preso: 

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do 
estabelecimento penal de origem ou da sociedade;  

II - mantém os vínculos com organização criminosa, associação 
criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil 
criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, 
a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos 
processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.   

§ 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar 
diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, 
principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar 
contato do preso com membros de sua organização criminosa, 
associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais.  

§ 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo 
será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com 
autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. 

§ 7º Após os primeiros 6 (seis) meses de regime disciplinar 
diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 
III do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter 
contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 
2 (duas) vezes por mês e por 10 (dez) minutos.

Ao apreciar todas as alterações realizadas, faz-se necessário 
considerar tais mudanças tendo em mente os preceitos constitucionais, 
principalmente os já questionados anteriormente, como: dignidade 
da pessoa humana, igualdade, secularização e presunção de inocência. 
Ora, faz-se extremamente necessário passar o “novo” RDD pelo 
crivo da constitucionalidade, haja vista que todas as alterações foram 
realizadas para restringir e limitar mais ainda a vida do preso submetido 
ao RDD.

Ainda sobre os aspectos do RDD, faz-se importante ressaltar 
que há quem o fragmente em duas modalidades distintas: cautelar 
e punitivo, conforme ensinamentos de Roig (2018, p. 122). Para 
o doutrinador, o RDD punitivo se dá quando o preso pratica fato 
previsto como crime doloso ou fato que ocasione subversão da ordem 
ou disciplina interna, conforme consta o caput do “novo” art. 52 da 
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LEP. Para que se imponha a presente modalidade de RDD devem ser 
observadas as exigências expressamente previstas nos arts. 54 e 59 da 
LEP, ou seja, a necessária instauração de procedimento administrativo 
para apuração dos fatos, requerimento da autoridade competente, 
manifestação do Ministério Público e defesa do preso e decisão 
fundamentada do juiz competente, evidenciando que não se aplica 
ex officio e sem a observância de um contraditório mínimo (BRASIL, 
1984).

Por outro lado, Roig (2018, p. 122) ainda salienta o RDD 
cautelar, previsto no §1º do art. 52 da LEP e destinado aos presos que 
apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento 
penal ou da sociedade ou sob os quais recaiam fundadas suspeitas 
de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização 
criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente 
da prática de falta grave. Sobre o RDD cautelar, as palavras do autor 
são consideráveis:

Afirma-se que esta modalidade está adstrita ao poder especial de 
cautela do órgão judicial, além de prescindir da prévia manifestação 
do Ministério Público e da defesa, por razões de urgência e 
perigo. Salvo melhor juízo, se não corretamente entendido como 
inconstitucional e anticonvencional (por violação da legalidade e 
presunção de inocência), a imposição do RDD cautelar deveria 
sim atender às exigências de manifestação do Ministério Público 
e da defesa, além, naturalmente, da necessidade de requerimento 
circunstanciado da autoridade competente (art. 54, § 1º) e do 
despacho fundamentado do juiz competente (art. 60).

Desse modo, realizada a análise do instituto do RDD, bem 
como demonstradas as suas características, suas possíveis classificações 
e, ainda, as alterações que lhe foram proporcionadas pela “Lei 
Anticrime”, fica possível compreender melhor seu funcionamento, 
razão de ser, e principalmente, seu caráter rígido e ferrenho, o que 
permite, a partir desse momento, discutir e analisar a sua duvidosa 
constitucionalidade.
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Principiologia constitucional e sua relação frente a imposição do 
Regime Disciplinar Diferenciado

Neste tópico serão expostas e debatidas algumas considerações 
importantes sobre o RDD, especialmente no que diz respeito as medidas 
impostas por esse instituto e sua relação de constitucionalidade ou não 
com as normas fundamentais.

Em um primeiro momento, caberá a exposição de alguns 
princípios processuais constitucionais, definindo-os brevemente e 
inserindo-os no contexto da sua aplicação no âmbito das execuções 
penais. Em um segundo momento parte-se para a análise das 
medidas do RDD, sua aplicação em território nacional, bem como 
posicionamentos favoráveis à utilização desse método, sustentando 
sua constitucionalidade e, ainda, críticas e fundados receios quanto a 
sua aplicação, evidenciando a sua gritante inconstitucionalidade. 

Princípios basilares do modelo constitucional de processo 
brasileiro e sua aplicação na lei de execuções penais

Conforme já mencionado nos tópicos anteriores, o RDD está 
disposto no art. 52 da LEP e foi introduzido na legislação por meio 
da lei nº.: 10.792/03, sendo posteriormente alterado pela entrada em 
vigor da norma conhecida como “Lei Anticrime” (lei nº.: 13.964/19). 
Diante desse contexto, cabível salientar que a aplicação das normas 
penais, assim como de qualquer norma processual, submete-se e 
é permeada por preceitos e normas fundamentais estabelecidos na 
Constituição Federal de 1988, não se excluindo dessa abordagem as 
normas de mesma natureza que se encontram dispostas no texto da 
LEP.

Com a edição de uma Constituição que estabelece uma 
República com Estado de Direito Democrático, os princípios contidos 
em seu texto legal assumem verdadeira posição normativa, a qual o 
caráter humano ganha estima e consideração. No contexto histórico 
brasileiro repressivo e ditatorial, a edição de uma norma como a 
Constituição Federal demonstra a evolução de uma nação no caminho 
de reconhecer e assegurar direitos e deveres dos seres humanos, não 
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como meros objetos de castigo.
Tal matéria inclusive ganhou espaço no texto constitucional ao 

afirmar que a lei não retroagirá, salvo para benefício do réu, conforme 
disposto no seu art. 5º, XL (BRASIL, 2018). É plausível que após 
tantos anos de torturas e tratamentos degradantes tenha-se uma 
consciência coletiva de que esta não é a melhor forma de agir. Da 
leitura do art. 4º, II da Constituição Cidadã também se constata que 
os direitos humanos são princípios que regem as relações do Estado 
Democrático de Direito Brasileiro (BRASIL, 2018).

Nas palavras de Roig (2018, p. 17): “Princípios são escudos 
normativos de proteção do indivíduo, não instrumentos a serviço da 
pretensão punitiva estatal, muito menos instrumentos de governo da 
pena.”. Portanto, “[...] na essência, os princípios de execução penal 
são meios de limitação racional do poder executório estatal sobre as 
pessoas.”.

O caráter humanitário e a dignidade da pessoa humana são 
fundamentos da república brasileira explícitos no texto constitucional, 
localizado no seu art. 1º, III (BRASIL, 2018), sendo este o princípio 
do qual derivam os demais princípios penais, isto porque as penas, 
textos legais, direitos, deveres, todos são destinados a seres humanos 
integrantes de uma nação.

Não só em âmbito nacional, como global, este princípio é um 
dos basilares da vida em sociedade, como assegura a Declaração dos 
Direitos Humanos de 1948 (UNICEF BRASIL, 2018), portanto, 
deve-se considerá-lo em qualquer situação a que seja submetido um 
ser humano, mais delicadamente e atenciosamente nos casos de cárcere 
e cumprimento de pena.

Como bem aponta Roig (2018, p. 18), os princípios têm 
caráter de garantia e segurança do indivíduo, na medida em que:

Em sede de execução penal, o princípio funciona como 
elemento de contenção da irracionalidade do poder punitivo, 
materializando-se na proibição de tortura e tratamento cruel e 
degradante (art. 5º, III, da CF), na própria individualização da 
pena (art. 5º, XLVI) e na proibição das penas de morte, cruéis ou 
perpétuas (art. 5º, XLVII).
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A LEP faz alusão ao princípio da humanidade no seu art. 45, 
§§ 1º e 2º, ao estabelecer que as sanções disciplinares não poderão 
colocar em perigo a integridade física e moral do indivíduo, além 
de vedar o emprego de cela escura (BRASIL, 1984). Daí é possível 
extrair, ainda, o princípio da secularização, conforme os ensinamentos 
de Roig (2018, p. 18):

[...] o qual, afirmando a separação entre direito e moral, veda 
na execução penal a imposição ou consolidação de determinado 
padrão moral às pessoas presas, assim como obsta a ingerência 
sobre sua intimidade, livre manifestação de pensamento, liberdade 
de consciência e autonomia de vontade.

Sendo assim, as sanções penais não terão condão de moldar 
a postura do indivíduo, não são baseadas em conceitos morais das 
autoridades que exercem o poder de polícia do Estado. As sanções 
serão possíveis se previstas legalmente, atendendo ao princípio da 
legalidade, previsto na CF/88 no seu art. 5º, XXXIX, bem como no 
art. 1º do Código Penal e, ainda, no art. 45 da LEP.

Mais uma vez um princípio que assegure limites ao poder 
punitivo estatal e sua possível arbitrariedade, pois para constituição 
de fato como crime deverá conter norma sobre o tema anterior ao 
cometimento do fato. Só a partir disso será possível a instauração de 
um processo para averiguação da responsabilidade penal e posterior 
aplicação de eventual pena. Ressalta-se que em todo o processo ou 
medida administrativa o indivíduo está amparado pelo direito de 
resposta, contraditório e ampla defesa, previstos constitucionalmente 
no art. 5º, LV da CF/88 (BRASIL, 1988).

Em caso de situações que ensejam a imposição de medidas como 
do RDD, conforme ensinamentos de doutrinadores e estudiosos na 
área, é fundamental que o indivíduo tenha seus direitos assegurados, 
que lhe seja aberta a oportunidade de diálogo, defesa e acima de tudo 
que seja considerado inocente até que se prove o contrário (LOPES 
JÚNIOR, 2014). 

Por último, mas não menos importante, o princípio que 
assegura a todo indivíduo acusado do cometimento de algum delito 
de ser considerado inocente até que se prove fundamentadamente 
o contrário. Diante de tantas mortes e injustiças ocasionadas 
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principalmente pelas duas Grandes Guerras Mundiais, a tendência do 
mundo moderno foi a edição de normas com caráter mais humanitário 
e assecuratório nos Estados Democráticos de Direito, portanto, possui 
previsão normativa tanto nacional quanto internacional.

Com previsão no art. 5º, LVII, da CF/88 (BRASIL, 2018) 
dispõe que: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória”, bem como em tratados 
internacionais, como a já mencionada Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948 (UNICEF BRASIL, 2018), que assim 
dispõe em seu art. 11:

1.Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito 
de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido 
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual 
lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua 
defesa.

Verdadeiro corolário do modelo constitucional de processo, 
o princípio da presunção de inocência assegura o mais importante 
bem do indivíduo: sua liberdade. Até que se averigue, que se prove 
o contrário, só poderá ser considerado e tratado como inocente, em 
regra não poderia perder sua liberdade até provimento final.

Ferrajoli (2002, p. 441), um dos mais importantes estudiosos 
e defensores do tema, aponta que este princípio não assegura somente 
a liberdade, mas também funciona como verdadeira defesa contra 
arbitrariedades estatais, pois:

[...] a presunção de inocência não é apenas uma garantia de 
liberdade e de verdade, mas também uma garantia de segurança ou, 
se quisermos, de defesa social: da específica segurança fornecida 
pelo Estado de direito e expressa pela confiança dos cidadãos 
na justiça, e daquela específica “defesa” destes contra o arbítrio 
punitivo.

Por todo o exposto, é intrínseco e indissociável a humanidade, 
fundamental para a constituição de um povo, uma nação em 
determinado território. A própria CF/88 dispõe no art. 1º, § único, 
que todo poder emana do povo (BRASIL, 2018), sendo para ele 
editadas as normas e sobre os quais surtirão efeito. Com tudo isso, 
mais do que certo que se observe e se assegure os direitos inerentes a 
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qualquer ser humano, os princípios fundamentais da vida humana em 
sociedade e que têm plena aplicação em matéria de execução penal 
nos exatos termos em que propõe Roig (2018, p. 17) ao sustentar que 
“[...] a interpretação dos princípios (e demais normas jurídicas) em 
matéria de execução penal deve ser pro homine, ou seja, sempre deve 
ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o 
exercício de um direito, liberdade ou garantia.”.

A (in)constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado: 
uma análise crítico-principiológica 

Realizada a análise principiológica constitucional a qual 
não só a LEP, mas todo o ordenamento jurídico, de forma geral, se 
encontra submetida, conveniente analisar se o instituto do RDD 
encontra amparo frente a alguns dos princípios constitucionais acima 
conceituados, oportunidade em que sua constitucionalidade será aqui 
debatida.

Conforme já anotado nas linhas introdutórias desse capítulo, 
o surgimento do RDD advém de resolução editada no estado de São 
Paulo no ano de 2001 (ROIG, 2018), possuindo natureza disciplinar 
e aplicação isolada, tendo como destinatários os presos definitivos e 
provisórios, nacionais ou estrangeiros.

Após a sua inserção na LEP através da lei nº.: 10.792/03, 
recentemente a conhecida “Lei Anticrime” alterou algumas disposições 
a seu respeito, e o que já foi alvo de críticas desde o seu surgimento, 
novamente merece debate no cenário atual, diante das alterações 
legislativas que sofreu, oportunidade em que se propõe possíveis 
análises e críticas por seu caráter extremamente punitivista, sobretudo 
com relação a sua (in)constitucionalidade.

Considerando o exposto no tópico inicial desta discussão, 
atualmente o RDD é dotado de constitucionalidade, conforme 
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que invocou como 
principais argumentos a ideia de que nenhum princípio fundamental 
previsto no texto constitucional é absoluto ante o princípio da 
relatividade das liberdades públicas, oportunidade em que o legislador 
atendeu ao princípio da proporcionalidade ao instituir o RDD, bem 
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como argumentou, ainda, sobre a necessidade de sua implementação no 
intuito de se buscar maior segurança nos estabelecimentos carcerários 
e resguardar a ordem pública, outrora ameaçada por organizações 
criminosas que atuam no interior dos presídios (STJ, 2005).

Diante desse contexto, pode-se ilustrar, além da decisão da 5ª 
Turma do STJ, o posicionamento de Nucci (2018, p. 85), que considera 
o regime um “mal necessário, mas está longe de representar uma pena 
cruel. Severa, sim; desumana, não.”. Dentre outros argumentos, este 
autor coloca em pauta a situação carcerária no Brasil e o convívio de 
presos perigosos com demais presos que acarretaria contato e possíveis 
influências a práticas infratoras. (NUCCI, 2018).

Em sua obra destinada a abordar as alterações causadas pela 
Lei Anticrime no complexo normativo penal e processual penal, o 
autor mantém o seu posicionamento sobre a constitucionalidade do 
instituto, ventilando fundamentos como o fato das normas antigas 
sobre o RDD já se encontrarem desatualizadas; o regime garantir ao 
preso o direito de cumprir sua pena em uma cela individual, evitando 
a tão indesejável superlotação, em observância ao disposto no art. 88 
da LEP, aos que cumprem pena no regime fechado; o novo tempo de 
duração do RDD vem colocar a situação atual dos presídios em termos 
reais. As visitas, que antes não eram devidamente regradas, agora 
contam com suas características únicas devidamente especificadas no 
texto legal; da mesma forma se aperfeiçoou a saída para os banhos 
de sol, evitando que membros do mesmo grupo criminoso gozem da 
benesse ao mesmo tempo; também se acrescentou o monitoramento 
das visitas (exceto ao advogado) e incluiu-se a fiscalização das 
correspondências, o que seria necessário para se evitar planos de fugas, 
motins, ameaças a autoridades e diversas outras situações (NUCCI, 
2020).

Ato contínuo, Nucci (2018, p. 85) adverte sobre as condições 
“do descaso de décadas com o sistema penitenciário, gerando e 
possibilitando o crescimento do crime organizado dentro dos 
presídios.”. Tal situação coaduna-se com os argumentos expostos pelo 
advogado especialista em Direito Penal Asdrubal Júnior, na medida 
em que o Estado estaria atacando efeitos e não causas, impondo maior 
punibilidade e restrição tentando solucionar um problema complexo 
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com imposições de mais penas (STF, 2013).
Além disso, o causídico chama atenção para o fato de que 

mesmo após 10 anos de inserção do regime na legislação pátria, o 
Ministério Público apresentara denúncia contra possíveis membros 
do chamado “PCC”, onde informou sobre a presença de 90% de 
participação de presos em organizações criminosas no estado de São 
Paulo, apresentando denúncia contra 170 integrantes, isto no ano de 
2013, apontando, ainda, para o fato de que há presença de membros da 
mencionada organização (PCC) em cerca de 22 estados da federação. 
(STF, 2013).

Estas informações atentam para a inocuidade das medidas 
do RDD, demonstrando que a situação não melhorou, quiçá tenha 
piorado. Como se não bastasse, as alterações inseridas pela “Lei 
Anticrime” intensificaram as características restritivas do regime, o 
que permite trazer à tona, mais uma vez, questionamentos a respeito 
da constitucionalidade do instituto.

Veja-se, pois, que o tempo de duração máxima do regime 
simplesmente foi dobrado, conforme art. 52, I, da LEP, além da 
imposição de severas restrições às visitas (inciso III), monitoramento 
de conversas, autorizado judicialmente, exceto diálogos com seu 
defensor (inciso V) e, ainda, verificação de correspondência (inciso 
VI), medida excepcional a qual o STJ já considerou válida em casos 
extremos e pautado em decisão judicial.

Claro que toda medida deve ser averiguada e imposta pela 
autoridade competente da execução penal (art. 5º, LIII da CF/88), 
mediante aferição minuciosa sobre o fato. Imagine-se então no caso 
de preso provisório, onde não há sequer processo ou execução de pena, 
tais medidas poderiam ser impostas inclusive a eles, sob a justificativa 
de perigo e manutenção da ordem social. Ora, como negar a afronta à 
presunção de inocência e outros princípios majoritários?

A relativização de princípios não é argumento suficiente capaz 
de afastar a arbitrariedade que impõe a “ordem social”, justificando 
qualquer ato e imposição estatal e carcerário. Ao impor ao indivíduo o 
tratamento restritivo do RDD, este terá muito menos ou quase nada 
de contato exterior, contato com a família, amigos ou qualquer outra 
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pessoa, contato que poderá ser limitado, inclusive, a meros 10 minutos 
de conversa telefônica, isso duas vezes ao mês e com monitoramento, 
nos termos da nova roupagem do art. 52 da LEP, aqui em debate.

Não é demasiado repetir que “[...] a ‘modernidade’ do regime 
diferenciado oculta, na verdade, a assunção dos mesmos paradigmas 
imperantes no sistema penal brasileiro desde o século XIX, quando 
a privação da liberdade se avultou como resposta penal.”, conforme 
leciona Roig (2018, p. 124). A recente instituição do Estado 
brasileiro como Estado Democrático ainda tem reflexos de regimes 
anteriormente severos e desumanos, como o regime ditatorial anterior 
à edição da Constituição Cidadã de 1988.

A Carta Magna determina as principais diretrizes normativas 
de um Estado-nação, então nada mais correto que as legislações 
penais especiais estejam de acordo com os preceitos fundamentais 
da República, estabelecendo, acima de tudo, a dignidade da pessoa 
humana, principalmente em casos que se encontra dilacerada, como 
no caso do RDD e suas degradantes imposições.

No ano de 2008 o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4162) 
perante o STF a fim de questionar a constitucionalidade do regime, 
apontando, entre outras justificativas, o tratamento desumano 
e degradante, a suspensão de direitos por tempo prolongado, 
severas restrições a direitos de visitas e com isso apontando a 
inconstitucionalidade do regime, isto porque a única disposição na 
CF/88 de possível diferenciação para cumprimento de pena seria 
no caso de benefício para o réu, nunca para penalizar ou castigar, 
lhe impor malefícios (STF, 2008). Esta ADI, atualmente, aguarda 
julgamento e decisão da corte suprema brasileira.

Sob a ótica de um Estado Democrático de Direito, o RDD 
não se sustenta, visto que os ideais de uma democracia se pautam 
em “libertar-se dos discursos alarmistas e periculosistas, típicos de 
regimes de exceção.” nos termos do que leciona Roig (2018, p. 125). 
A imposição de sanções mais severas e gravosas denota a intenção 
do Estado de tentar solucionar um problema impondo mais penas, 
ao invés de tentar resolver de forma humanizada, democrática e 
argumentativa.
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 Partindo da premissa de que o princípio da dignidade da 
pessoa humana é o eixo central da execução penal, as condições 
extremamente rigorosas que são impostas ao preso submetido ao 
RDD se encontram em verdadeira dissonância ao referido princípio, 
colidindo frontalmente, inclusive, com as Regras Mínimas das Nações 
Unidas para o Tratamento de Presos (também conhecidas como 
Regras de Nelson Mandela) que proíbem o confinamento solitário 
prolongado, nos termos da Regra 43.1, “b” e Regra 44 (UNODC, 
2015); com as Regras das Nações Unidas para o Tratamento de 
Mulheres Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres 
Infratoras (ou Regras de Bangkok) que vedam a aplicação da medida 
em detrimento de mulheres grávidas e com filhos em período de 
amamentação (ONU, 2010); bem como os Princípios e boas práticas 
para a proteção das pessoas privadas de liberdade nas Américas da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que em seu Princípio 
XXII proíbe medidas ou sanções de isolamento em celas de castigo 
(OEA, 2008).

Ainda é possível sustentar que o RDD afronta o princípio da 
igualdade, previsto no art. 5º do texto constitucional, vez que acentua 
um tratamento discriminatório em desfavor do indivíduo considerado 
mais perigoso à ordem ou segurança do estabelecimento carcerário 
ou até mesmo da sociedade, transformando-o em objeto específico 
de intervenção, sendo identificado, assim, através de qualidades 
distintivas que constroem sua individualidade (ROIG, 2018). Ainda 
sobre o assunto, são valiosas as lições de Ferrajoli (2002, p. 319):

Por outro lado, tampouco a desigualdade e a atipicidade da pena 
justificam-se - como nos regimes e nas prisões especiais instituídos 
na Itália durante o último decênio - por exigências de segurança 
frente ao perigo de evasões ou de contatos ilícitos com o exterior. 
Essas exigências, como diremos no devido momento, justificam 
medidas de vigilância externa, mas não medidas aflitivas ou 
restritivas de caráter seletivo e discriminatório para classes 
especiais de presos.

Cabível, ainda, tecer críticas ao RDD, especialmente quando 
se parte da ideia de violação do pressuposto de que o indivíduo é 
inocente, princípio fundamental previsto no art. 5º, LVII da 
Constituição Federal, bem como tratados e convenções internacionais 
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como o Pacto de San José da Costa Rica, em seu art. 8.2 (BRASIL, 
1992), que acima de tudo preceituam a segurança ao indivíduo de 
somente ser considerado culpado até que se averigue totalmente o fato 
diante de provas, argumentação dada as partes envolvidas e após uma 
sentença penal condenatória transitada em julgado, afinal, o regime 
pode ser imposto sobre presos aos quais se recaem apenas suspeitas de 
estarem envolvidos em associações criminosas.

Por todo o exposto, resta o alerta diante do processo de 
normalização e banalização das penas, distanciando-se de seu caráter 
precípuo, intensificado por um Estado que impõe mais penas severas 
e tenta remediar ao invés de prevenir. Não fossem as arbitrariedades, 
o peso histórico da pena no Brasil e os descasos humanos, estaria 
esta nação em um caminho mais harmônico e pacífico, valorizando 
direitos individuais e prestando assistência de forma segura e sadia 
para a população, em destaque a carcerária.

Ante toda a fundamentação jurídica acima colacionada, por 
mais que o posicionamento predominante no momento seja o de que 
o RDD é eivado de constitucionalidade, existe uma expectativa de que 
ao ser julgada no seu mérito a ADI 4162, pelo Pretório Excelso, ocorra 
uma guinada jurisprudencial e as características degradantes de tão 
odioso regime, acentuadas com a recente alteração legislativa promovida 
pela “Lei Anticrime”, sejam reconhecidas como inconstitucionais em 
observância ao complexo principiológico previamente evidenciado, 
tornando assim o cumprimento de pena mais humano e condizente 
com as diretrizes de um Estado Democrático de Direito.

Considerações finais

Infelizmente a sociedade moderna ainda não encontrou 
maneiras mais civilizadas de lidar com o fenômeno criminal a não 
ser se utilizar das penas privativas de liberdade, inseridas em um 
complexo sistema prisional que, hoje, funciona como enaltecedor de 
suas características mais mesquinhas como a repressão, a seletividade 
e a estigmatização.

Partindo desse conceito o presente capítulo teve como objetivo 
trazer à tona um instituto previsto na Lei de Execuções Penais que 
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representa muito bem as qualidades negativas acima mencionadas, qual 
seja, o Regime Disciplinar Diferenciado instituído no ordenamento 
jurídico pela lei nº.: 10.972/03 e que teve sua constitucionalidade 
questionada à época justamente por minimizar, gritantemente, os 
direitos basilares daqueles que se encontram em cumprimento de pena 
(de forma definitiva ou provisória).

Apesar da sua constitucionalidade ter prevalecido até então, 
com a entrada em vigor da Lei Anticrime, o RDD sofreu significativas 
alterações, tornando-se ainda mais repressor, motivo pelo qual a 
reanálise de sua constitucionalidade frente aos princípios inerentes ao 
ordenamento jurídico vigente se tornou necessária.

Com a elaboração do presente capítulo buscou-se demonstrar 
que o RDD, desde sua concepção, se mostrou ser incompatível com 
a regente ordem jurídica, especialmente por colidir com princípios 
basilares como a presunção de inocência, igualdade, secularização e 
dignidade da pessoa humana, o que apenas ficou mais evidente com a 
nova roupagem que lhe foi dada pela Lei Anticrime.

Apesar dos respeitosos posicionamentos que prezam pela 
constitucionalidade do instituto, sustentando a sua necessidade para o 
efetivo combate ao crime organizado no interior do sistema carcerário 
brasileiro, com a devida vênia, não parece ser aceitável e efetivo que 
o Estado se valha de normas de cunho enrijecedor para justificar o 
combate ao fenômeno criminoso, já que experiências anteriores 
provaram que tais medidas não contribuíram em praticamente nada 
para a redução das taxas de criminalidade do país.

Dessa forma, com a produção do presente capítulo pretendeu-se 
demonstrar que o instituto do RDD é eivado de inconstitucionalidade, 
especialmente após a sua nova configuração com o advento da Lei 
Anticrime e tal abordagem é de suma importância no âmbito jurídico, 
afinal, ainda aguarda julgamento a ADI 4162, perante o Egrégio 
Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que se cria uma grande 
expectativa de que o entendimento jurisprudencial a respeito do 
assunto possa mudar, pondo fim assim a esse tão famigerado instituto 
garantindo a observância mínima de princípios fundamentais 
à existência do Estado Democrático de Direito ao qual somos 
submetidos.
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Capítulo 10

Direito Penal Comparado: o direito 
costumeiro da chamada “Era Viking” e o 

direito costumeiro no Brasil

Nicolas Miguel Alves
Vivian Alves Aranha
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Pedro Henrique Baiotto Noronha

Considerações iniciais

Os vikings ou nórdicos foram os antepassados dos povos 
da Escandinávia, região norte da Europa formada por 

cinco países: Noruega, Islândia, Finlândia, Suécia e Dinamarca. Num 
sentido mais amplo, também se considera que essa região abrange a 
Finlândia, Islândia, Ilhas Faroé, Svalbard e Groenlândia. Conforme 
Langer (2008):

Escandinávia é um termo que designa uma região do norte 
europeu definida pela geografia, cujos contornos foram também 
elaborados por referenciais históricos e linguísticos. Alguns 
geólogos a definem como a península montanhosa situada entre 
a Noruega e a Suécia, enquanto outros conceituam baseando-se 
nos antigos reinos da Suécia, Noruega e Dinamarca. Devido ao 
alcance da colonização destes três países pela Europa Setentrional, 
o conceito de Escandinávia por vezes de confunde com o de 
povos nórdicos ou Norte, fazendo com que a Islândia, Ilhas Faroé 
e Finlândia sejam integradas à região (LANGER, 2018, p. 228-
229).

A palavra viking provém do nórdico antigo víkingr. Não se sabe 
ao certo o que significa o termo em si, mas sabe-se que os vikings 
em si não se denominavam assim e, também, não gostavam de tal 
denominação. Eram chamados, também, de nórdicos ou normandos 
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(homens do norte).
Com base no idioma e fenótipo, os vikings são considerados 

descendentes dos povos germânicos. Sua religião era conhecida como 
o paganismo nórdico e eram politeístas (acreditavam em mais de um 
Deus, como Odin, Thor, Freyja, etc.).

Os vikings eram grandes marinheiros, comerciantes e 
saqueadores. Dessa forma, no dia 8 de junho de 793, menos de 
60 vikings saquearam o mosteiro de Lindisfarne (ilha localizada ao 
norte da atual Inglaterra). Sua população era formada por pastores, 
agricultores e religiosos e seus objetos de valor eram adereços 
religiosos. Além de segura, havia a certeza de que nenhum invasor 
profanaria o templo religioso ou seus sacerdotes. No entanto, isso 
não foi o suficiente para impedir que os saqueadores entrassem. O 
ataque ao mosteiro de Lindisfarne marcou o início da Era Viking. 
Por outro lado, em 1066, a Inglaterra foi conquistada pelo normando 
Guilherme, o Conquistador, fato que marcou o final da Era Viking.

A Era Viking é designada, portanto como o período escandinavo 
entre os anos 800 a 1100 d.C., aproximadamente, existindo, entre 
os autores, divergências e desconformidades a este respeito. Nesse 
período, foi criada a þing, que constituía as Assembleias Gerais que 
funcionavam na Escandinávia com a finalidade de constituir leis e 
tomar decisões, administrativas ou relacionadas à justiça. A Gulaþingi 
(Assembleia na Noruega) foi o modelo utilizado para constituir a 
maior Assembleia Geral da Escandinávia medieval, localizada na 
Islândia, a chamada Alþingi. No sistema utilizado, sendo, na Era 
Viking, elevada a importância do costume para o estabelecimento de 
normas punitivas (e do próprio sistema penal), já que elas eram criadas 
espontaneamente pelo povo, por meio da reiteração de ações.

Em contrapartida, o sistema penal brasileiro é baseado na lei, já 
que apenas a legislação permite a definição de condutas criminosas, de 
forma que o costume é usado como fonte de interpretação, bem como 
subsidia a criação de tipos normativos. O costume, no Brasil, trata-se 
de uma conduta reiterada ou hábito aceito pela sociedade, fixando-
se como norma não escrita, assimilável pelo Direito. Em virtude do 
princípio da legalidade, o costume não pode criar uma norma penal, 
revogar pelo desuso da aplicação da lei. Assim, no sistema penal, o 
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operador do direito usa do costume para interpretar situações e 
normas incriminadoras.

A aplicabilidade da lei penal e sistema costumeiro da “Era Viking”

A Era Viking pode ser designada como um período de 
intercorrências, já que houve muitas migrações, mudança dos povos, 
negócios e contratos entre áreas culturais, a chegada da chamada Thing 
(ou lögthings, assembleias da lei) e a cristianização dos nórdicos que 
possuíam o paganismo como sua religião de origem.

Primeiramente, é necessário contextualizar o histórico de leis 
existentes na Escandinávia. Iniciando com as chamadas Thing, nome 
como eram chamadas as Assembleias Gerais na região escandinava 
durante e posteriormente à Era Viking. A Thing foi institucionalmente 
instaurada pouco antes de 930 e era nela que as leis e justiça eram 
discutidas pelo menos uma vez por ano, existindo em pontos locais, 
regionais e nacionais. Nessas assembleias, o rei se reunia com os homens 
nobres e o povo (exceto escravos) para tratar de assuntos políticos de 
cada reino. Atualmente, compreende-se que Thing refere-se tanto às 
primeiras assembleias na região como também ao atual tribunal de 
justiça da Noruega ocidental.

A Alþingi/Althing foi constituída em 930 d.C. e pode ser 
entendida como uma Assembleia Geral baseada no sistema Gulaþingi/
Gulathing norueguês. Na Alþingi/Althing, os homens livres participam 
de reuniões no decorrer de duas semanas durante o solstício de verão 
para resolver questões legais.

Posteriormente à Althing33, mas ainda durante a Era Viking, 
foram escritos os Grágás (em português, lei do Ganso Cinzento). 
Os Grágás, instituídos entre 930 a 1263 d.C. são uma coletânea de 
manuscritos encontrados em centenas de códices, contendo as leis da 
Islândia na época do seu Estado Livre (Þjóðveldið). Þjóðveldið significa 
Comunidade Islandesa ou Estado Livre Islandês. O Estado Livre é o 
período compreendido entre o estabelecimento do Alþingi em 930 d.C. 
e a época em que o rei da Noruega passou a pressionar os islandeses 
a ponto de eles acabarem se unindo à monarquia norueguesa (1262 
d.C.).
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Dessa forma, houve, primeiramente, o desenvolvimento da 
Thing (Assembleias Gerais) e do códice de manuscritos denominado 
“Grágás” (Lei do Ganso Cinzento). A Thing, com o passar do tempo, 
passou por diversas mudanças e evoluiu de modo a acompanhar o 
progresso global e regional.

No entanto, após o fim do Estado Livre da Islândia em 1262, 
quando a Islândia e a Noruega formaram uma união, o Althing perdeu 
forças, mas continuou existindo até 1798, quando foram suspensas 
suas atividades por um longo período de tempo. Porém, em 1844, 
o Althing voltou a ter sessões e foi transferido para a capital do país, 
Reykjavik, onde sua sede é situada no mesmo edifício desde 1881, o 
Alþingihús (casa do Alþingi). Hoje Thingvellir é um santuário nacional 
sob proteção, e de acordo com a lei aprovada em 1928, a área protegida 
deve sempre ser propriedade da nação islandesa, sob a preservação do 
Althing.

A Thing mais popular é a Althing, a Assembleia Geral da Islândia. 
A mais antiga era conhecida como Gulathing, Assembleia Geral da 
Noruega, e já existia antes da Althing ser estabelecida. Um homem 
norueguês chamado Úlfljót passou três anos na Noruega estudando a 
lei do Gulathing e desenvolvendo uma lei nacional para os colonos na 
Islândia, baseando-se no sistema legal do Gulathing norueguês (que, 
posteriormente, serviria de modelo ao Grágás33):

[...] a constituição na qual o sistema jurídico islandês se baseia é 
muito mais a criação de teóricos do que um crescimento orgânico 
de costumes imemoriais. Depois que os colonos decidiram 
entre si que não teriam um único poder centralizado, nenhum 
reinado como árbitro final, a aceitação de algum desses sistemas 
especialmente projetados sem dúvida forneceu a única alternativa 
à anarquia e ao separatismo. (DENNIS, 2014, p. 10, tradução 
nossa).1

Em 930, após Úlfjót levar alguns modelos de leis para a Islândia 

1 “[…] the constitution on which the Icelandic legal system is based is much more the 
creation of theorists than an organic growth from immemorial custom. Once the 
settlers had decided among themselves that they would not have a single centralized 
power, no kingship as the ultimate arbiter, then acceptance of some such especially 
designed system doubtless provided the only alternative to anarchy and separatism.” 
(DENNIS, 2014, p. 10).
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a partir do Gulathing, foi instituída a Althing. Na Althing, os homens 
de leis, faziam uma reunião num lugar chamado Thingvellir, duas 
vezes na semana durante o solstício de verão. Lá eram realizados 
debates, conflitos e discussões pelo lögsögumadr, conhecido como “o 
falador de leis”, cujo primeiro foi o Úfjót (que compartilhou de seus 
conhecimentos na chamada Úfjótslög34), o norueguês que trouxera as 
primeiras formas de legislação para a Islândia.

O falador de leis era eleito por um período de três anos pelo 
godar, líderes, e tinha que recitar um terço das leis todo ano na 
lögberg (a pedra da lei), de forma que todas as leis islandesas eram 
declaradas durante os três anos do cargo. [...] O falador de leis 
também presidia o conselho legislativo da Althing, a lögrétta, 
que era composta por 26 godar (esse número aumentou para 39 
depois de 965, e 48 depois de 1005) (OLIVEIRA, 2018, p. 35).

Os godar (no singular, godi) eram os homens que compreendiam 
o godard. Era chamada de godard a liderança local política na Islândia. 
O gordard poderia ser comprado, substituído ou distribuído, porém, 
se uma mulher o recebesse, a mesma era obrigada a cedê-lo a um 
homem, de acordo com a lei. Os Thingmenn (homens livres da Thing) 
poderiam escolher qual godi desejariam seguir. A pessoa elegida falador 
de leis pelos godar constituía um conselho sob o comando do godar 
para criar e modificar leis. Tal conselho era também responsável pelo 
poder judiciário na Althing, podendo assim castigar e punir àqueles 
que desobedeceram à legislação.

Em 960, a Althing ganhou quatro novos tribunais para quando 
os casos dos novos quadrantes da região não pudessem ser ouvidos em 
suas próprias Things. Esses tribunais foram chamados de fjórdungsdómr, 
os tribunais de quadrante. Mais tarde, em 1005, foi criada a quinta 
corte, chamada de fimtardómr, feita para deliberar sobre assuntos que 
a fjórdungsdómr não era capaz. A distinção entre tais cortes se limitava 
pelo voto. Na fjórdungsdómr, as decisões demandavam votos unânimes, 
enquanto que na fimtardómr, bastavam os votos da maioria. Segundo 
Dennis (2014):

Com a instituição da Quinta Corte, logo após 1000, o sistema 
judicial seria teoricamente completo o suficiente para garantir 
que, dependendo da natureza, um caso propriamente preparado 
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poderia quase chegar numa conclusão [...] Os textos de direito 
que temos foram escritos em uma data muito posterior à criação 
da Quinta Corte, mas parece certo que os principais elementos 
processuais e as penalidades prescritas neles já estavam totalmente 
desenvolvidos quando o tribunal de última instância surgiu. Esses 
detalhes técnicos e processuais aparecem nos textos, quaisquer 
que sejam os principais assuntos da legislação, e um breve relato 
deles devem fazer parte de uma introdução às leis do início da 
Islândia. (DENNIS, 2014, p. 14-15, tradução nossa).2

Todas as pessoas livres gozavam do mesmo status legal, mas 
sua imunidade ou direito à reparação legal poderiam ser diminuídas 
ou perdidas de acordo com seus próprios atos. A perda da imunidade 
poderia ser condicional (em relação a uma ou mais pessoas específicas 
ou por um tempo e local específicos) ou absoluta (qualquer pessoa, 
em qualquer lugar e a qualquer momento, podendo causar ferimentos 
com impunidade legal). Essa perda de imunidade ocorria a partir do 
momento em que o ato causador foi cometido. Entretanto, haveria 
reconhecimento legal retrospectivo quando houvessem motivos para 
um veredito de compensação em uma ação judicial.

A perda da imunidade poderia consistir em confisco de 
propriedades. Fora da lei significava perda de dos bens através de 
um tribunal de confisco, perda de todo o status e negação de toda a 
assistência – praticamente pena de morte.

Sobre as características do sistema islandês, Dennis (2014) 
refere:

O papel desempenhado pelos de vizinhos como testemunhas 
é uma característica islandesa muito distinta. [...] Outra 
característica distintiva do sistema islandês é a inclusão detalhada 
de todos no quadro jurídico. Todos tinham que ser definidos 
em termos de competência para desempenhar funções legais em 

2 “With the institution of the Fifth Court, soon after A.D. 1000, the judicial system 
was theoretically complete enough to ensure that, depending on its nature, a case 
properly pursued would almost certainly reach a conclusion […] The law texts we 
have were written at a much later date than the creation of the Fifth Court, but it 
seems certain that the major procedural elements and the penalties prescribed in 
them were already fully developed when that court of last instance came into being. 
These procedural and penal technicalities figure throughout the texts, whatever the 
main business of the legislation may be, and a brief account of them must make part 
of an introduction to the laws of early Iceland (DENNIS, 2014, p. 14-15).”
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termos de família, residência, chefe de família, chefe, assembleia; 
se estes não fossem conhecidos, ou se as investigações corretas 
não fossem feitas, os procedimentos da lei seriam adiadas ou 
bloqueadas. (DENNIS, 2014, p. 15-16, tradução nossa)3

Em 1548, surgiu como parte da cultura islandesa, um 
manuscrito de coletâneas de leis intitulado “Grágás” (em inglês, Gray 
Goose, e em português, Lei do Ganso Cinzento). O que se sabe em 
definitivo é que os Grágás continham centenas de códices de leis do 
período inicial da Era Viking e que se encontram preservados em 
manuscritos, de forma inteira ou fragmentada, até os dias de hoje.

A primeira vez que o Grágás surgiu no contexto da cultura escrita 
islandesa foi como parte de um inventário feito em 1548, sobre 
o arcebispo em Skálholt. Apesar de o termo surgir apenas no 
século XVI, acredita-se que o conteúdo pertence a um período 
muito mais antigo da história da Islândia. De um movo geral, a 
origem desses escritos pode ser datadas do século XIII, com leis 
provenientes do fim do século XI e início do século XII, frações 
de tempo pertencentes aos períodos anteriores e posteriores ao 
cristianismo na ilha. O acesso a essas leis pode ser feito através 
de dois manuscritos que constituem seu núcleo: o Livro Real, 
Konungsbók, e o Livro de Stadarhóll, Stadarhólsbók (MIRANDA, 
2017, p. 319-320).

O Konungsbók, primeiro manuscrito, pertenceu à Coroa 
Dinamarquesa e o segundo manuscrito, o Stadarhólsbók, foi nomeado 
em homenagem à fazenda onde foi encontrado no século XVI. Ambos 
são pertencentes à metade do século XIII e foram escritos em páginas 
de couro de gado. Por isso se encontram bem preservados, além de 
possuírem técnicas e materiais caros e tecnológicos para a época.

O Grágás se difere dos demais corpos de leis e códices achados 
na Escandinávia por não haver atenção com disposições militares, 
deveres e taxas para a conservação e aperfeiçoamento do território 
islandês e falta de procedimentos para execução das penas previstas 

3 “The role played by neighbors as witnesses is a very distinct Icelandic feature. [...] 
Another distinguishing feature of the Icelandic system is the detailed inclusion of all 
in the legal framework. All had to be defined in terms of competence to perform legal 
functions in terms of family, residence, head of household, head, assembly; if these 
were not known, or if proper investigations were not made, the procedures of the law 
would be postponed or blocked.“ (DENNIS, 2014, p. 15-16).
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nas suas próprias leis.
Apesar da conservação desses manuscritos, eles diferem bastante 

o seu conteúdo entre si, dificultando o estudo do que realmente 
era a legislação escandinava. É presumido que todas as disposições 
neles contidas foram leis na Islândia em algum momento, mas as 
contradições entre elas significam que não há possibilidade de todas 
estarem em vigor concomitantemente.

Em seguida, acredita-se ter ocorrido a necessidade dos 
islandeses compilarem, ainda que de modo tácito, seus costumes 
legais e embates jurídicos, uma vez que a coroa norueguesa estava cada 
vez mais intervindo na legislação islandesa. Isso também explicaria 
as contradições encontradas nos códices, pois o mesmo teria sido 
construído “às pressas”. Nesse contexto, é possível, também, verificar 
vários códices legais encontrados em múltiplas sagas islandesas que, 
por sua vez, não constam nos manuscritos oficiais. Dessa maneira, é 
possível a percepção de que, além dos corpos de leis conhecidos, os 
demais códices legais também vigoraram em algum momento da Era 
Viking, como em meio ao crescimento da Althing e da Commonwealth.

As leis da Commonwealth foram posteriormente chamadas de 
Grágás e são preservadas em alguns formatos de manuscritos 
antigos e em 2 pergaminhos escritos nos anos finais do período 
da Commonwealth. Havia tribunais no Althing desde o início, mas 
cerca de 960 foram nomeados quatro tribunais, um para cada 
trimestre do país. Casos legais que não haviam sido concluídos 
nas assembleias distritais poderiam ser enviados a um tribunal 
do distrito de Althing. Então, no início do século XI, o lögrétta 
estabeleceu uma Quinta Corte, que podia lidar com casos que 
não foram resolvidos pelos Tribunais Trimestrais. Durante o 
período da Commonwealth, o poder executivo estava nas mãos 
dos chefes e dos próprios indivíduos. Quando os crimes foram 
cometidos, não havia autoridade central que pudesse realizar 
julgamentos. Assim, não houve execuções ou mesmo quaisquer 
outras punições realizadas em Thingvellir durante esse período. 
Quando os islandeses caíram sob a autoridade do rei da Noruega, 
a implementação do poder foi transferida para os oficiais do rei, 
os magistrados distritais. Em 1281, Jónsbók foi aprovado como 
um livro de direito e tornou-se a base para procedimentos legais 
na Islândia pelos séculos seguintes. Em 1281, com a aprovação 
de Jónsbók, um livro da lei, e a transferência do poder judicial 
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para as autoridades do rei norueguês, as punições se tornaram 
mais severas do que haviam sido no período da Commonwealth. 
(SÆMUNDSEN et al., 2009-2012, tradução nossa).4

Outra questão que merece relevância é o fato de que morrer 
lutando em batalha era algo glorioso na visão dos vikings. Nesse 
sentido, era comum a prática de duelos. Segundo PALMA (2009), 
caso não fosse conhecido algum acordo pecuniário sobre a morte de 
alguém, os parentes da vítima deveriam atribuir a pena de morte a 
alguém da família do responsável pela morte. Dessa forma, o assassino 
deveria sempre assumir publicamente a autoria desse delito. Caso 
contrário, seria sentenciado à morte, pois seu silêncio após matar 
alguém era considerado um posicionamento reprovável. 

O homicida deveria revelar à primeira pessoa que encontrasse 
pelo caminho o local exato onde jazesse o cadáver da vítima. O 
segundo passo seria informar diretamente à família do de cujus 
as circunstâncias do ocorrido. Os parentes do falecido, então, 
ajustariam o valor da perda. Se não houvesse acordo com relação à 
estipulação do wergeld12, então, o caso seria prontamente remetido 
à apreciação de uma espécie de conselho ou assembleia (Thing), 
onde a punição poderia ser muito severa. O adultério, aliás, 
era considerado um crime de tamanha gravidade que poderia 
conduzir alguém à morte. O mesmo se diz de outros ilícitos na 
sociedade viking, como, por exemplo, a prática de bruxaria, o 
roubo e, tal qual já foi dito anteriormente, aquele homicídio em 
que não se assume a autoria (PALMA, 2009, p. 7).

4 “The Commonwealth laws were later called Grágás and are preserved in some ancient 
manuscript formats and 2 parchments written in the final years of the Commonwealth 
period. There were courts at the Alþing from its beginning, but around 960 four 
courts were appointed, one for each quarter of the country. Legal cases that had not 
been concluded at district assemblies could be sent to a Quarter Court at the Alþing. 
Then early in the 11th century, a Fifth Court was established by the Lögrétta, which 
could deal with cases that were left unresolved by the Quarter Courts. During the 
Commonwealth period, the executive power was in the hands of chieftains and the 
individuals themselves. When crimes were committed there was no central authority 
which could carry out judgments. Thus there were no executions or indeed any other 
punishments carried out at Þingvellir during that time. When Icelanders fell under 
the authority of the King of Norway, implementation of power was transferred to the 
king’s officials, the district magistrates. In 1281 Jónsbók was approved as a book of 
law and became the basis for legal procedures in Iceland for the following centuries. 
In 1281, with the approval of Jónsbók, a book of law, and the transfer of judicial 
power to the Norwegian king’s officials, punishments became more severe than they 
had been during the Commonwealth period.“ (SÆMUNDSEN et al., 2009-2012).
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Na Era Viking, a honra (da família ou do indivíduo) era de 
grande importância. Esses duelos eram muito comuns nas sociedades 
germânicas e muitas vezes uma pequena rixa tornava-se um grande 
ciclo sangrento entre famílias. Nessas disputas e duelos estão baseados 
os aspectos moral, político e jurídico na Islândia medieval. Os duelos 
de sangue eram uma forma de punição de violações morais e sociais, 
como ofensa à honra, a morte e o roubo. Tinham natureza jurídica 
quando eram oferecidas sanções embasadas em acordos e julgamentos. 
Dessa forma, as disputas seriam como uma espécie de poder executivo 
perante um sistema legal em que a única forma de justiça era essa. 
Nesse sentido, elas também poderiam ser políticas, uma vez que havia 
grande competição por poder. A esse respeito:

Disputas complicadas eram com frequência decididas por duelos 
travados segundo regras tradicionais elaboradas, ou por járnburdr 
(prova de fogo – ordália), uma aprovação de que o caso era para 
ser decidido pela lei da força superior ou pelo julgamento dos 
deuses. O roubo era um crime perigoso porque o castigo era a 
forca – não por causa de um ponto de vista moral, mas sim por 
causa da suposição de que o culpado, evidentemente sendo (pela 
natureza de seu crime) um homem pobre, somente poderia pagar 
com sua própria vida. A punição mais pavorosa era o banimento, 
e aqueles que se recusavam a aceitar a decisão da Thing local e 
cujo caso ia, portanto, à corte superior, arriscava-se a essa sorte 
terrível. Era impossível viver muito tempo como um proscrito da 
comunidade, isolado, privado dos direitos legais, rejeitado pelos 
companheiros; só havia duas escapatórias, fugir do país ou morrer 
(BRONDSTED, 2004, p. 209).

Todos os homens livres poderiam duelar e, eventualmente, 
na Islândia e na Noruega, os duelos se tornaram um modo de fazer 
dinheiro e conquistar bens. Dessa forma, um homem com menos 
recursos poderia desafiar donos de propriedades e, caso vencesse ou 
o dono se negasse a duelar, a propriedade era sua. Esses homens que 
tomavam o duelo como profissão eram conhecidos como berserkir37. 
Esses duelos eram conhecidos como einvigi e não possuíam nenhuma 
supervisão. Ademais, também não havia restrições, podendo ser 
utilizadas armas conforme a escolha dos participantes, bem como 
poderia ser realizado em qualquer localidade e sob qualquer método. 

Eventualmente, os duelos passaram a ser mediados e arbitrados 
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por terceiros (imparciais) e, na maioria das vezes, aconteciam por 
vingança ou questões relacionadas à honra. Essa prática surgiu para 
que as disputas e rixas fossem contidas e limitadas, uma vez que havia 
matança em excesso.

Na Quinta Corte, de um modo geral, o sistema jurídico 
estabelecia que a lesão corporal fosse publicada por anúncio formal 
diante das pessoas adequadamente qualificadas. Assim, o causador 
da lesão publicava seu ato e a parte lesada publicava o pedido para 
testemunhar perante um tribunal. Os homens presentes no local 
também poderiam ser testemunhas e poderiam ser chamados para 
testemunhar. Muitas vezes era obrigatória preparação e defesa. Cada 
passo era geralmente dado na presença de testemunhas, formalmente 
nomeadas como tal, cujo testemunho subsequente fornecia um registro 
dos procedimentos. Cada caso possuía um promotor principal e réu, 
mas estes poderiam passar o posto para outra pessoa, desde que fossem 
homens adultos e livres.

Os duelos arbitrados eram do interesse do Estado, uma vez 
que assim era reduzido o poder dos clãs, o que tornou essa uma das 
principais preocupações da Era Viking: mobilizar a violência exacerbada 
de forma a padronizar as disputas e regular conflitos. Segundo ALVES 
(2018, p. 188): “como proposta a essa resolução surge a prática dos 
duelos, que consiste basicamente no desenvolvimento de um duelo 
‘de honra’ entre dois homens como um modo socialmente aceito de se 
retificar uma ofensa, injúria, prejuízo ou dano”.

Assim, como é tradição entre as sociedades guerreiras, os 
vikings afastavam a desonestidade e covardia em combate. Dessa 
forma, apenas permanecia o que era pretensão de novos triunfos 
dentre a sociedade.

Outrossim, os vikings possuíam um “tratamento de homicídios”, 
conforme consta no livro Laws of Early Iceland: Grágás I, o chamado 
Treatment of Homicide (p. 155), que corresponde a fragmentos de leis 
encontradas no Grágás quanto à punição e classificação das penas. 
Dessa forma, conforme destacam os autores: 

Cinco ataques com menor criminalidade como penalidade; 
Quatro ataques com total criminalidade como penalidade. É 
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prescrito que, se homens se encontrarem enquanto viajam e um 
homem fizer o que a lei considera um ataque a outro, a pena 
será menos ilegal. Estes são cinco ataques considerados por lei: 
se um homem ataca um homem ou impulsiona contra ele, ou 
atira contra ele ou bate nele. E conta como um ataque se um 
homem balançar uma arma e um painel (júri) der um veredito de 
que ele quis que o golpe acontecesse e se estava a uma distância 
tão curta que, nesse caso, poderia ter acertado se não tivesse 
sido interrompido; ou, que não importa o míssil que ele atirou, 
poderia ter chegado ao alvo se não tivesse sido parado. Um ataque 
é interrompido quando alguém o intercepta ou se um golpe dado 
se deparar com uma arma, o chão ou a roupa. O sexto ataque 
considerado por lei ocorre quando um homem abate outro, e 
a penalidade por isso é totalmente ilegal. É uma queda se um 
homem cai de joelhos ou mãos e, especialmente, se cair mais do 
que isso. O sétimo ataque é quando um homem ofende o outro, 
a penalidade é totalmente ilegal. O oitavo é quando um homem 
subtrai algo de outro; a penalidade é totalmente ilegal. O nono 
é se um homem estrangula alguém; a penalidade é totalmente 
ilegal. (DENNIS, 2014, p. 155-156, Tradução nossa).5

Nesse sentido, o texto refere que haviam cinco tipos de ataques 
em que a pena é “menos ilegal”, ou seja, um tipo de menor potencial 
ofensivo. Já o segundo tipo de pena é o “completamente ilegal”, logo, 
esses seriam uma espécie de crimes hediondos.

Ademais, de acordo com os estudos, as mulheres vikings 

5 ”Five assaults with lesser outlawry as penalty; Four assaults with full outlawry as 
penalty. It is prescribed that if men meet as they travel and one man makes what the 
law deems an assault on another, the penalty is lesser outlawry. These are five assaults 
deemed such by law: if a man cuts at a man, or thrusts at him, or shoots or throws 
at him, or strikes at him. And it counts as an assault if a man swings a weapon and a 
panel gives a verdict that he meant the stroke to land, and he was moreover at such 
close range that for that matter it could have landed if it had not been stopped on 
its way, or that he could have hit him; or that, no matter what missile he shoots or 
throws, he could have reached him with it and for that matter touched him if it 
had not been stopped, or that he could have hit him. An assault is stopped on its 
way if someone intercepts it or if a stroke offered meets a weapon or the ground or 
clothing. The sixth assault deemed such by law occurs when a man fells another, and 
the penalty for that is outlawry. It is a fall if a man goes down on knee or hand, and 
especially if he falls further than this. The seventh assault is when one man shakes 
another and the penalty is outlawry. The eighth is when a man wrests something from 
another’s grasp; the penalty is outlawry. The ninth is if a man throttles someone; the 
penalty is outlawry.“ (DENNIS, 2014, p. 155-156).
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possuíam ampla liberdade se comparadas com as mulheres europeias. 
Elas poderiam possuir terras e bens, poderiam comercializar e 
poderiam escolher aceitar se casar ou não com o pretendente arranjado 
pelo pai. Poderiam pedir divórcio e possuir status elevado através 
de bens do marido falecido. Entretanto, assim como os homens, 
poderiam perder a liberdade e a vida se cometessem adultério (que era 
considerado crime). Ademais, tanto os homens quanto as mulheres 
que tivessem comportamentos que não fossem coniventes com seu 
sexo, eram abominados. Inclusive, alguns desses comportamentos 
eram estritamente proibidos por lei, através do manuscrito Grágás.

A incidência do direito costumeiro no Direito Penal Brasileiro

O costume é a prática generalizada de determinadas ações 
na sociedade, as quais servem para expressar uma época, modo de 
vivência de um povo e modismo. Na Era Viking, o costume era de 
extrema importância para o estabelecimento do sistema penal, vez que 
as normas eram criadas espontaneamente pelo povo, por meio do uso 
reiterado de ações. No Brasil, por outro lado, o costume não pode, por 
si, criar ou permitir o nascimento de uma norma penal. Todavia, o 
costume atua como uma importante fonte informal de interpretação.

A palavra “fonte” possui vários significados, suscitando questões 
diferentes. Conforme Jesus e Estefam (2020), no sentido comum, 
fonte é o lugar de onde provém alguma coisa. No vernáculo, é o local 
onde nasce água. Juridicamente, fonte é o lugar do qual provém a 
norma de direito, Fonte do Direito Penal é, pois, aquilo de que ele se 
origina.

O costume é uma fonte do sistema penal brasileiro e surge a 
partir da reiteração constante e uniforma de uma regra de conduta. 
No entanto, segundo Teotônio e Silvério (2018), para qualificá-
lo como princípio consuetudinário, não basta a mera repetição 
mecânica de atos, é necessário que sejam orientados por um aspecto 
subjetivo: a convicção de sua necessidade jurídica. Para Andrade 
(2020), sem a convicção da necessidade de sua prática, o costume 
é reduzido a um simples uso social, sem o caráter de exigibilidade. 
A despeito da importância que os costumes tiveram no passado e, 
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de ainda reconhecermos seu valor como instrumento cultural auxiliar 
na elaboração do ordenamento jurídico, não podem ser admitidos 
como fonte formal imediata do Direito Penal. Na verdade, nenhuma 
norma tipicamente penal pode ser constituída pelos costumes. O 
costume, assim, tem uma função subsidiária; embora importante e 
até necessária.

O costume consiste no conjunto de normas de comportamento 
a que pessoas obedecem de maneira uniforme e constante pela 
convicção de sua obrigatoriedade. Por obediência uniforme entende-
se a prática de atos da mesma espécie. Por constante, compreende-se 
a sua reiteração de forma continuada, por período mais ou menos 
longo, de forma que haja a perpetuação da conduta e determinação do 
comportamento como costume. (ESTEFAM; JESUS, 2020).

Dessa forma, entende-se por costume a regra de conduta criada 
espontaneamente pela consciência comum do povo, que a observa por 
modo constante e uniforme e sob a convicção de corresponder a uma 
necessidade jurídica. Constância e uniformidade, de um lado, e crença 
no seu caráter cogente por outro. Essas são as duas características do 
direito consuetudinário. Com relação a essa última característica, 
cumpre atentar que aquele que viola uma norma consuetudinária 
sofre sanção imposta pela coletividade.

Bitencourt (2019) elucida que embora o costume não possa 
ser erigido a fonte primária de normas incriminadoras, não deixa de 
ter grande importância e validade como elemento de interpretação 
no direito penal brasileiro. Com efeito, existem expressões em tipos 
penais que pelo costume é que se interpretam, expressões como honra, 
decoro, reputação, mulher honesta, ato obsceno, entre outras. Dessa 
forma, o costume pode ter também função subsidiária, para completar 
a lei penal. Por exemplo, quando esta se refere a norma de outro ramo 
do direito, que tenha o costume como fonte.

Nesse sentido, segundo Gonçalves:

São chamadas de costumes as normas de comportamento a 
que as pessoas obedecem de maneira uniforme e constante pela 
convicção de sua obrigatoriedade. O costume não revoga a lei, 
mas serve para integrá-la, uma vez que, em várias partes do 
Código Penal, o legislador se utiliza de expressões que ensejam a 
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invocação do costume para chegar ao significado exato do texto. 
Exemplos: reputação (art. 139); dignidade e decoro (art. 140); ato 
obsceno (art. 233) etc. O costume também não cria delitos, em 
razão do princípio constitucional da reserva legal, pois, segundo 
este, “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal (art. 5º, XXXIX).” (GONÇALVES, 2019, 
p. 81)

Dessa forma, o costume no Direito Penal brasileiro tem 
incidência nas normas penais incriminadoras e age como elemento 
interpretativo. Logo, o costume, no sistema penal brasileiro, contribui 
no sentido de determinar a validade cultural, social e ética do termo, 
apto a delimitar o conteúdo da norma penal, ou seja, age como um 
fator de interpretação.

O costume é dividido sobre três viés. Dessa forma:

O costume pode apresentar três aspectos distintos: a) secundum 
legem - é o costume que encontra suporte legal; b) praeter legem - é 
o costume supletivo ou integrativo, destinado a suprir eventuais 
lacunas da lei, consoante previsão da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (art. 4o); c) contra legem - é o costume formado 
em sentido contrário ao da lei. Essa modalidade de costume 
levaria à não aplicação da lei em razão de seu descompasso com a 
realidade histórico-cultural. (BITENCOURT, 2019, p. 195)

Nesse mesmo sentido, Masson (2019) esclarece que o secundum 
legem auxilia o intérprete a esclarecer o conteúdo de elementos ou 
circunstâncias do tipo penal. No passado, pode ser lembrada a 
expressão “mulher honesta”, a qual era compreendida de diversas 
formas ao longo do território nacional. Exemplo atual é o conceito 
de ato obsceno, previsto no art. 233 do Código Penal e mutável de 
acordo com as condições regionais e culturais de cada sociedade. 
Utilizar um biquíni de pequenas proporções em uma praia é atividade 
normal, mas seria repudiada e até mesmo considerada criminosa 
caso uma mulher dele se valesse no interior de uma igreja em cidade 
interiorana extremamente conservadora. Por sua vez, o contra legem 
também conhecido como desuetudo (costume negativo), é aquele 
que contraria a lei, mas não tem o condão de revogá-la. É o caso da 
contravenção penal de jogo do bicho, definida pelo art. 58 do Decreto-
lei 3.688/1941. Por fim, o praeter legem ou integrativo supre a lacuna 
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da lei, e somente pode ser utilizado na seara das normas penais não 
incriminadoras, notadamente para possibilitar o surgimento de causas 
supralegais de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Menciona-se, 
frequentemente, a circuncisão empregada como rito religioso pelos 
israelitas.

No Direito Penal brasileiro, ainda que haja entendimentos 
em sentido contrário, observa-se que os costumes secumdum legem e 
praeter legem poderão ter validade. Isso porque não pretendem criar 
ou agravar normais incriminadoras, mas buscam tão somente ajustar 
as demais normas às concepções sociais dominantes. O costume 
contra legem, por outro lado, poderá, no máximo, contribuir para a 
interpretação da norma e, nesse sentido, se inserir no princípio da 
adequação social.

O costume age, pois, como elemento de interpretação, tem 
validade no próprio campo das normas incriminadoras. Na realidade 
da vida, os fatos descritos como crimes pelas leis variam de acordo com 
a região e o meio social. Assim, em algumas figuras típicas, o legislador 
insere determinadas expressões que ensejam a invocação do costume 
como elemento exegético. Dessa forma, palavras que numa região são 
ofensivas à honra subjetiva, de acordo com o sentimento prevalente, 
não são em outras. De acordo com Jesus e Estefam (2020, p. 79): 
“[…] às vezes, há até um antagonismo: em certas regiões do país dar o 
nome de ‘rapariga” a uma mulher é injuriá-la; em outras, é lisonjeá-la. 
Ocorre que em certos locais o costume conceituou a expressão como 
meretriz, quando normalmente significa mulher moça”.

Assim, verifica-se que no sistema penal brasileiro, o costume 
nunca pode ser empregado para criar delitos ou aumentar penas, 
embora sua influência no contexto histórico e cultural seja evidente. A 
lei é a sua única fonte formal imediata, vez que o direito é permeado 
pelo princípio da legalidade. Todavia, os costumes representam 
importante recurso interpretativo, sobretudo no tocante aos 
elementos normativos presentes em alguns tipos penais, por exemplo, 
o entendimento acerca de expressões como “ato obsceno”. Por sua vez, 
o sistema da “Era Viking” é essencialmente costumeiro, porquanto 
os povos vikings possuem a essência repousada no costume para o 
desenvolvimento das leis expressas.
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Considerações finais

Por intermédio desta reflexão, é possível compreender o modo 
como a legislação e a penalização eram utilizados durante a chamada 
“Era Viking”, especialmente com base nos estudos que tratam do 
modo de vida dos povos nórdicos. A legislação da antiga Escandinávia 
foi produzida, portanto, através de manuscritos, muitos perdidos, e 
outros preservados até os dias de hoje. O sistema jurídico era regido, 
principalmente, pelos Grágás e as assembleias gerais, Things, conforme 
a hierarquia estabelecida através de seus costumes. Suas riquezas 
baseavam-se em suas posses/poderes. Os nórdicos eram, acima de 
tudo, comerciantes e fazendeiros, em busca de terras férteis para sua 
plantação. Seus saques eram impiedosos devido à sua hostilidade 
para com os cristãos e sua percepção de que força indica domínio, 
autoridade, predomínio, etc.

Há, de fato, um abismo cultural e social que perpassa pelas 
origens dos povos, pela construção de seus estágios de desenvolvimento 
moral, e por uma questão de cronologia. Corolário é que haja, pois, 
também um abismo entre os Direitos destes dois povos, já que, quanto 
a incidência do direito costumeiro no Brasil, essa é apenas uma fonte 
puramente de normas e comportamentos tradicionais, não podendo 
ser considerada como essencial para criminalização ou penalização de 
condutas. 

É visto que não há muitos materiais acerca do tema da 
legislação Viking na língua portuguesa, principalmente entre trabalhos 
acadêmicos. Conforme Palma (2009), também pode-se justificar o 
estudo em questão na tradução da acurada observação de Langer, o 
qual concebeu os vikings como sendo os formadores de “[...] uma 
civilização sofisticada e complexa, que interferiu no rumo da História 
europeia e deixou marcas profundas no Ocidente” (PALMA apud 
LANGER, 2009, p, 13-14), senão vejamos:

É notório, afinal, que os conquistadores dinamarqueses trouxeram, 
especialmente no que concerne à invasão da Inglaterra, uma 
prática legal concisa e uma apurada noção de justiça clânica. Ela 
acabou por se amalgamar profundamente às demais contribuições 
legadas por outros povos da ilha não menos importantes como 
os anglos e os saxões, a ponto de diluir-se quase por completo, 
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mas jamais desaparecer no todo de uma cultura que continuou 
rica e extremamente diversificada., acabou por recepcionar toda 
a sorte de influências propiciadas pela diversidade germânica. Por 
certo, tarefa árdua seria identificar hodiernamente, com a precisão 
requerida, todos os traços culturais de sua inequívoca presença 
no ordenamento jurídico de cada país circunscrito à avassaladora 
rota de conquista nórdica. Mas não restam dúvidas de que esta 
contribuição se faz profundamente inserida no imaginário do 
legislador, ou, quiçá, nas sentenças que emanam dos magistrados. 
(PALMA, 2009, p. 13-14).

Assim, é pertinente colaborar para o crescimento do interesse no 
assunto, uma vez que se trata de uma cultura riquíssima entre aqueles 
que fizeram parte de toda a Europa, especialmente na Inglaterra, onde 
se fundiram com os anglo-saxões de modo a se esvair mas nunca a 
ponto de serem esquecidos.

Referências

ALVES, Victor Hugo. Duelos. In: LANGER, Johnni. et al. 
Dicionário de história e cultura da Era Viking. 1. ed. São Paulo: 
Hedra, pp. 188, 2018.

ANDRADE, Gleydson. Costumes podem revogar Infrações 
Penais? 2020. Disponível em: https://gleydsonandrade.jusbrasil.
com.br/artigos/808770241/costumes-podem-revogar-infracoes-
penais?ref=serp. Acesso em: 14 jul. 2020.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 35. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2019.

BRONDSTED, Johannes. Os Vikings. São Paulo: Hermus, s.d. 
2004.

DENNIS, Andrew; FOOTE, Peter; PERKINS, Richard. Laws of 
Early Iceland: Gragas I. Manitoba: Universidade de Manitoba 
Press, 2014. 

DENNIS, Andrew; FOOTE, Peter; PERKINS, Richard. Laws of 
Early Iceland: Gragas II. Manitoba: Universidade de Manitoba 
Press, 2000.

https://gleydsonandrade.jusbrasil.com.br/artigos/808770241/costumes-podem-revogar-infracoes-penais?ref=serp
https://gleydsonandrade.jusbrasil.com.br/artigos/808770241/costumes-podem-revogar-infracoes-penais?ref=serp
https://gleydsonandrade.jusbrasil.com.br/artigos/808770241/costumes-podem-revogar-infracoes-penais?ref=serp


  211
Constituição e Ciências Criminais: do Crime ao Cumprimento da Pena

JESUS, Damásio de; ESTEFAM, André. Direito Penal. 37. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2020.

GONÇALVES, Victor Eduardo. Curso de Direito Penal. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2019.

GUEIROS, Artur; JAPIASSU, Carlos Eduardo. Direito Penal. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2020.

LANGER, Johnni. et al. Dicionário de história e cultura da Era 
Viking. 1. ed. São Paulo: Hedra, 2018.

LANGER, Johnni. et al. Escandinávia Medieval. Vitória: DLL/
UFES, 2012.

MASSON, Kleber. Direito Penal. 13. ed. São Paulo: Método, 2019.

MIRANDA, Pablo Gomes de. Poder e sociedade na Noruega 
medieval. 2 ed. Vitória: DLL/UFES, 2011.

NORRMAN, Lena. Woman or warrior? The construction of 
gender in Old Norse myth. 11 ed. International Saga Conference, 
2000.

PALMA, Rodrigo Freitas. O Direito entre os povos nórdicos na 
chamada “Era Viking” (Sécs. VIII a XI). Vol. 3. 2009.

PAXSON, Diana L. Sex, status and seidh: homossexuality and 
germanic religion. 1997.





Capítulo 11

O instituto da remição e o trabalho prisional 
sob o viés da reinserção social1

Roana Funke Goularte
Carla Rosane da Silva Tavares Alves

Considerações iniciais

No ordenamento jurídico brasileiro, a pena apresenta como 
característica um duplo caráter, que consiste basicamente 

em duas pretensões: a retribuição do condenado pela realização de 
um crime e a prevenção da ocorrência de novos delitos. Isso significa 
que, diante do desrespeito às previsões legais, existe uma punição ao 
infrator, mas, também, há uma necessidade de prevenir, a fim de 
evitar que esse infrator volte a praticar novas condutas criminosas, 
tornando a finalidade da pena um misto entre educação e correção.

Desta forma, tem-se como evidente que a execução penal não 
está alicerçada apenas no cumprimento da pena, mas, especialmente, 
na ressocialização do indivíduo. Considerando que ao término de sua 
pena o sentenciado retornará à liberdade, estando ou não ressocializado, 
torna-se imprescindível a existência de meios que permitam uma nova 
perspectiva de vida àqueles que deixam o sistema prisional.

A palavra remição indica o efeito de remir; é a ação de se livrar, 
de se libertar ou resgatar; é, também, o pagamento de uma dívida2. 
Assim, vê-se que o instituto da execução penal de mesmo nome faz jus 
à sua definição, pois através dele que ao condenado, que comprovar 
atividade constante voltada ao trabalho e/ou estudo, é concedida a 
oportunidade de diminuir o tempo de sua pena.

1 Trabalho vinculado ao GEPELC – Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Linguagens e Comunicação (Unicruz).

2 Dicionário Online de Português.
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O trabalho, sendo um meio pelo qual é possível remir tempo 
da pena, pode ser visto como um mecanismo de reinserção social, uma 
vez que possui a capacidade de transformar a natureza do indivíduo 
para atender necessidades humanas. Assim, pode-se dizer que a 
prática laborativa é capaz de proporcionar não só a oportunidade de 
profissionalização, mas, também, de transformação dos sentenciados 
em indivíduos ativos e diligentes, pois se mantêm em constante 
movimento e ocupação, evitando o ócio.

Ante o exposto, o presente capítulo, por meio de uma pesquisa 
qualitativa de cunho bibliográfico, com método de abordagem 
hipotético-dedutivo e que tem como base o estudo do instituto da 
remição e do trabalho prisional, visa analisar as características legais 
e relacioná-las com o trabalho realizado durante o cumprimento da 
pena, bem como introduzir a discussão de que o instituto da remição 
está relacionado com a reinserção dos presos.

O instituto da remição

Disposto entre os artigos 126 e 130 da Lei de Execuções Penais 
(LEP), o instituto da remição é o meio pelo qual o apenado reduz o 
tempo de cumprimento da sua pena. Sobre o assunto Mirabete (2000, 
p. 425-426) leciona:

[...] trata-se de um meio de abreviar ou extinguir parte da pena. 
Oferece-se ao preso um estímulo para corrigir-se, abreviando o 
tempo de cumprimento da sanção para que possa passar ao regime 
de liberdade condicional ou à liberdade definitiva. Segundo 
Maria da Graça Morais Dias, trata-se de um instituto completo, 
pois reeduca o delinquente, prepara-o para sua reincorporação 
à sociedade, proporciona-lhe meios para reabilitar-se diante de 
si mesmo e da sociedade, disciplina sua vontade, favorece a sua 
família e sobretudo abrevia a condenação, condicionando esta ao 
próprio esforço do penado.

Para gozar das benesses do instituto da remição, o condenado 
deve comprovar que dedica o seu tempo de forma rotineira ao trabalho 
e/ou estudo. Sendo assim, pode-se dizer que este instituto se divide em 
três formas: remição pelo trabalho, remição pelo estudo e remição 
cumulativa.
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A remição pelo trabalho é destinada àqueles sentenciados 
que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. Aos que se 
encontram em regime aberto ou livramento condicional, este instituto 
via de regra lhes é negado, porque, segundo Nucci (2019, p. 173):

A remição somente é viável quando o sentenciado estiver nos 
regimes fechado e semiaberto, pois, nessas hipóteses, como 
regra, deve trabalhar ou estudar no próprio estabelecimento 
penitenciário. No regime aberto, não cabe remição pelo trabalho, 
pois é obrigação do condenado, como condição para permanecer 
no mencionado regime, o exercício de atividade laboral honesta. 
Entretanto, a Lei 12.433/2011 permitiu a remição, em regime 
aberto, pelo estudo, como forma de incentivo ao sentenciado para 
tal atividade (art. 126, § 6.º, LEP).

De acordo com as disposições da LEP (artigo 126, §1º, II), 
para cada três dias de trabalho regular comprovado, será abatido um 
dia da pena a cumprir. A comprovação dá-se a partir de documento 
fornecido pelo estabelecimento onde o sentenciado desenvolve a 
prática laborativa, devendo este ser encaminhado mensalmente para 
o juízo competente, constando os dias e horários trabalhados. Cabe 
destacar que serão computados apenas os dias em que o sentenciado 
comprovar a prática de no mínimo seis horas e no máximo oito horas, 
de acordo com o artigo 33 da LEP.

Inicialmente, inexistia uma regra específica que possibilitasse a 
remição pelo estudo, dando margem a muita divergência na doutrina 
e jurisprudência acerca de sua aplicabilidade. Neste sentido Marcão 
(2018, p. 210) defende que:

A melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais 
favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar 
que a dedicação rotineira deste ao aprimoramento de sua cultura 
por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da 
execução, influenciando de forma positiva em sua (re)adaptação 
ao convívio social. Aliás, não raras as vezes o estudo acarretará 
melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do 
sentenciado [...].

Acredita-se que foi a partir desta lógica que em 2011 foram 
elaboradas inovações no instituto da remição, de forma que a Lei nº 
12.433/2011 incluiu a normatização da remição pelo estudo. A partir 
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daí, passou a ser assegurado aos presos que comprovarem, mediante 
certificado da instituição educacional, a frequência escolar. Nesta 
forma, a remição ocorre na proporção de um dia de pena a cada doze 
horas de frequência escolar. Quanto à frequência de estudo Marcão 
(2018, p. 211), destaca que “[...] é imprescindível que estas horas 
somadas resultem em 12 (doze) a cada 3 (três) dias para que se alcance 
o abatimento de 1 (um) dia de pena”. Complementa, ainda, dizendo 
que “[...] se o preso tiver jornada de 12 (doze) horas de estudos em 
um único dia, isso não irá proporcionar isoladamente 1 (um) dia de 
remição”.

Cabe destacar que a atividade educativa envolve o ensino 
fundamental, médio, profissionalizante, superior e, ainda, pós-
graduação, bem como atividades desenvolvidas pela modalidade 
presencial e a distância. Ainda, quando ocorrer de o preso concluir 
um grau de ensino durante o cumprimento da pena, será acrescido o 
equivalente de 1/3 ao tempo a remir em função de horas de estudo.

Outra inovação normativa proporcionada pela Lei nº 
12.433/2011 foi a remição cumulativa, que se dá por meio da remição 
trabalho mais estudo, nessa modalidade o preso deve comprovar que 
trabalha e estuda regularmente. No que diz respeito ao período a ser 
remido, Marcão (2018, p. 211) esclarece que “[...] para o trabalho e 
também para o estudo poderá, a cada 3 (três) dias, reduzir 2 (dois) 
dias de sua pena”, isso porque a definição das horas diárias serão 
compartilhadas.

Ainda que o preso comprove qualquer atividade cabível de 
remição, o sentenciado corre o risco de ter este período perdido. 
Diante da ocorrência de falta grave por parte do preso, ocorre a perda 
dos dias remidos. Inicialmente a perda era completa, entretanto, com 
a Lei nº 12.433/2011, a perda do período passou a ser limitada em até 
1/3 do tempo remido até a constatação da falta disciplinar. Quanto à 
fixação da proporção de tempo a ser perdido, que poderá ou não ser 
determinada pelo juízo competente, Nucci (2019, p. 178) afirma que:

Deve o juiz levar em consideração a natureza, os motivos, as 
circunstâncias e consequências do fato, bem como a pessoa 
do faltoso (personalidade) e seu tempo de prisão. Havendo 
uma individualização legal para a perda do tempo remido, é 
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indispensável a fundamentação do magistrado para apontar 
a opção tomada, seja um dia, seja um terço. A ausência de 
motivação, como se dá na sentença condenatória, ao fixar a pena, 
gera nulidade da decisão.

Assim como em todo o processo penal, em relação à execução 
penal também estão previstas as garantias constitucionais da ampla 
defesa e do contraditório, no que diz respeito a perda ou redução de 
direitos. Desta forma, fica claro que o procedimento para apurar falta 
grave e, consequentemente, decretar a perda de dias remidos deve 
observar a ampla defesa, sob pena de decretação de nulidade do ato. 
Antes de haver decisão, o preso deve ser ouvido perante o Magistrado, 
em audiência, para que justifique o seu comportamento, destaca-se 
que da audiência devem ser cientificados o representante do Ministério 
Público e o defensor, que deverão se pronunciar nos autos antes que o 
juízo da execução penal decida. 

O trabalho durante o cumprimento da pena

A Constituição Federal define em seu artigo 1º, IV3 que um 
dos fundamentos regentes da República Federativa do Brasil é o 
valor social do trabalho, classificando-o como uma característica de 
fundamento da República e equiparando-o ao princípio da dignidade 
da pessoa humana (MARQUES, 2007, p.143-144). A Carta Magna é 
clara ao considerar em seu artigo 6º que o trabalho é um direito social 
garantido a todos os cidadãos.

Desse modo, é direito de todos o acesso à prática laborativa, 
independente de ter ou não a sua liberdade cerceada. Ademais, 
tratando-se de indivíduos encarcerados, o trabalho é um meio de 
evitar o ócio durante o cumprimento da pena, de valorização e de 
recuperação. Roig (2016, p. 167) instrui que o trabalho do condenado 
“[…] desemprenha importante papel no processo de recontato com 
o meio livre, sendo eficaz instrumento de afirmação da dignidade 

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

 […]
 IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
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humana”. Felberg (2015, p. 03) entende que o trabalho altera a 
natureza do homem e explica:

[…] o trabalho é a forma motriz da dignidade humana, muito 
antes de ser, meramente, um conceito financeiro. É valor, 
realmente, mas não puramente econômico. É elemento inerente à 
própria existência humana porque situa o indivíduo na sociedade, 
influenciando a qualidade de vida, seus sentimentos, sua 
autoestima, seu autoconhecimento e, por consequência, a forma 
de se relacionar com os demais à sua volta.

Neste mesmo sentido, Bocorny (2003, p. 71) ressalta o valor 
do trabalho, no contexto da sociedade atual, que exige a compreensão 
de um novo paradigma, envolvendo não apenas o aspecto econômico 
em si, mas valores decorrentes da atividade laboral, que implicam em 
ideais da própria vida humana e a possibilidade de inserção social:

O trabalho é, conforme a experiência, um valor moral aceito 
pelas sociedades contemporâneas e possui em si dupla função: 
primeiro, é uma das formas de se revelar e se atingir o ideal de 
dignidade humana, além de promover a inserção social; segundo, 
é elemento econômico indispensável, direta ou indiretamente, 
para que haja crescimento.

A LEP, em seu capítulo III, artigo 28 e seguintes, garante a 
prática laborativa durante a execução da pena, a partir da ideia de 
que o trabalho contribui para a ressocialização (SANTOS, 2016, p. 
10). Nesta continuidade, Marcão (2017, p. 94) afirma que “[...] são 
inúmeras e incontáveis as vantagens que decorrem do trabalho do 
preso, daí por que apontado no art. 284, caput, da LEP, como condição 
de dignidade humana”.

Por este ângulo, tem-se que a prática laboral durante o 
cumprimento da pena contribui para a formação da personalidade 
do sentenciado, sendo um instrumento de autorrealização, 
aperfeiçoamento e liberação, uma vez que o capacita a uma profissão, 
possibilitando ao egresso exercê-la, após o cumprimento de sua pena 
e, ao mesmo tempo, prepara-o para a sua reinserção social.

Entretanto, é necessário desvincular o trabalho do caráter 

4 Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade 
humana, terá finalidade educativa e produtiva.
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exclusivamente disciplinar, dando um significado a esta prática. Neste 
sentido Felberg (2015, p. 45), afirmar que “é um grande desperdício 
de tempo e dinheiro a utilização do trabalho como mero instrumento 
para amenizar a ociosidade, quando este pode servir eficazmente à sua 
formação”, complementa destacando que “[...] um trabalho pode ter 
viés educativo e é esse o verdadeiro objetivo que se deve perseguir.” 

O trabalho prisional possui como característica a dupla face, 
pois a LEP, nos artigos 31 e 39 V, define que o trabalho, dentro de suas 
aptidões e capacidades, é uma obrigação e um dever do condenado, por 
outro lado, o artigo 41, II estabelece que o trabalho e a remuneração 
são direitos do preso. Assim, a duplicidade pode ser entendida como 
um dever/direito de todos os indivíduos sentenciados. A Resolução nº 
14/1994 do Conselho Nacional de Política Criminal, por sua vez, em 
seu artigo 56, estabelece:

Art. 56. Quanto ao trabalho:

I - o trabalho não deverá ter caráter aflitivo;

II – ao condenado será garantido trabalho remunerado conforme 
sua aptidão e condição pessoal, respeitada a determinação médica;

III – será proporcionado ao condenado trabalho educativo e 
produtivo;

IV – devem ser consideradas as necessidades futuras do condenado, 
bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho;

V – nos estabelecimentos prisionais devem ser tomadas as mesmas 
precauções prescritas para proteger a segurança e a saúde dos 
trabalhadores livres;

VI – serão tomadas medidas para indenizar os presos por acidentes 
de trabalho e doenças profissionais, em condições semelhantes às 
que a lei dispõe para os trabalhadores livres;

VII – a lei ou regulamento fixará a jornada de trabalho diária e 
semanal para os condenados, observada a destinação de tempo 
para lazer, descanso. Educação e outras atividades que se exigem 
como parte do tratamento e com vistas a reinserção social;

VIII – a remuneração aos condenados deverá possibilitar a 
indenização pelos danos causados pelo crime, aquisição de objetos 
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de uso pessoal, ajuda à família, constituição de pecúlio que lhe 
será entregue quando colocado em liberdade.

A partir do artigo citado, é possível identificar que devem ser 
observadas, pelos estabelecimentos prisionais, regras mínimas para a 
execução do trabalho prisional, dentre elas destacam-se: remuneração 
adequada; atenção às necessidades futuras do condenado; indenização 
em caso de acidente de trabalho e prática laboral não aflitiva, uma vez 
que o próprio artigo afirma que o trabalho e outras atividades fazem 
parte da reinserção social.

É importante destacar que o trabalho prisional pode ser 
dividido em trabalho interno (artigos 31 a 35 da LEP) e trabalho 
externo (artigos 36 e 37 da LEP e itens 54 e 55 da Exposição de 
Motivos da LEP).

O trabalho interno, segundo o artigo 32 da LEP, é obrigatório 
aos presos que já possuem uma sentença condenatória de pena 
privativa de liberdade, enquanto aos presos provisórios o trabalho é 
facultativo. Em ambas as situações, é possibilitada a oportunidade 
de os reclusos realizarem trabalhos, de acordo com as aptidões e 
capacidades, sendo que a própria legislação, em seu artigo 34, caput, 
dispõe sobre a coordenação da realização do trabalho e a quem cabe 
esta responsabilidade. De acordo com Marcão (2017, p. 104-105), 
a referida norma da LEP determina que a fundação ou empresa 
pública efetuará a gerência, ficando responsável pelo financiamento, 
promoção, supervisão e comercialização da produção e que deverá 
possuir como finalidade a formação profissional dos condenados, 
além de ser responsável pelas obrigações salariais.

O trabalho externo é direcionado àqueles condenados que 
se encontram no fim do cumprimento de suas penas. O item 545 
da Exposição de Motivos da LEP expõe que, os sentenciados que 
possuem um certo grau de recuperação e correspondem positivamente 
aos interesses de segurança pública, quando estiverem  nos últimos 
estágios do cumprimento da pena, são aptos à prática laboral externa, 

5 Item 54. O Projeto adota a idéia (sic) de que o trabalho penitenciário deve ser 
organizado de forma tão aproximada quanto possível do trabalho na sociedade. 
Admite, por isso, observado o grau de recuperação e os interesses de segurança 
pública, o trabalho externo do condenado, nos estágios finais de execução da pena.
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como uma forma de reaproximar o condenado da sociedade. Nesta 
senda, o artigo 37, caput, da LEP, permite esta forma de trabalho aos 
presos que já cumpriram o mínimo de 1/6 da pena e que apresentem 
aptidões, disciplina e responsabilidade, mediante autorização da 
direção do estabelecimento.

No que diz respeito à disposição legal, tem-se que esta é uma 
das mais meritórias, porém atualmente não tem sido observada, pois 
há falta de condições de trabalho nos presídios, fato que precisa ser 
tratado com mais seriedade, já que o trabalho é indispensável ao preso 
(NOGUEIRA, 1996, p. 42). Assim, o trabalho, independentemente 
de sua modalidade, na execução penal, é condição de dignidade 
humana e instrumento de redução da vulnerabilidade do preso 
(ROIG, 2016, p. 178).

Existem diversas unidades prisionais no país que apresentam 
oficinas de trabalho, da mesma forma que um certo número de 
unidades disponibiliza áreas que permitem o desenvolvimento 
de atividades com terra, lavouras, etc. Nogueira (1996, p. 42) 
complementa que existem diversos tipos de trabalhos que podem ser 
realizados dentro dos próprios complexos penitenciários, sendo eles 
limpeza, conservação de instalações, trabalho de lavanderia, serviços 
de cozinha, organização de arquivos, cuja mão de obra do próprio 
apenado é utilizada. Com isso não haveria necessidade de contratação 
de pessoas de fora, bem como diminuiria a ociosidade que impera 
nos presídios brasileiros. Neste sentido, Medeiros (1985, apud, 
NOGUEIRA, 1996, p. 40) destaca que:

O trabalho acaba com a promiscuidade carcerária, com os 
malefícios da contaminação dos primários pelos veteranos 
delinquentes, e dá ao condenado a sensação de que a vida não 
parou e ele continua um ser útil e produtivo, além de evitar 
solidão, que gera neuroses, estas, por sua vez, fator de perturbação 
nos estabelecimentos penais e fermento de novos atos delituosos.

Na mesma linha, Bizatto (2005, p. 120) considera o trabalho 
prisional importante, “[...] pois proporciona ao preso, oportunidades 
de se profissionalizar e diminui as chances de voltar à criminalidade, 
quando sair da prisão”. Assim, tem-se que o trabalho prestado na 
unidade prisional, faz com que o reeducando se sinta útil e, por 



222  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

conseguinte, suas possibilidades de recuperação tornam-se maiores, 
pois este se identifica como um ser útil à sociedade (NOGUEIRA, 
1996, p. 48)

A saída de um preso, decorrente de sua liberdade, deve ser 
precedida de um ajuste, e o início é o trabalho, tendo, em primeiro 
plano, uma profissão que possa ser exercida para que o egresso do 
sistema penitenciário consiga sustentar-se como também a seus 
familiares (BRZEZINSKI, 1996, p. 24). Oliveira (2003, p. 192) 
expõe a interpretação dos reeducados sobre o trabalho prisional:

‘É um fator de recuperação do preso, pois o trabalho é um meio 
de mostrar sua capacidade. Viver de suas próprias mãos.’

‘Quando se está trabalhando, o pensamento não pensa besteira. 
Só pensamento bom. O ruim, se estiver trabalhando, passa.’

‘O trabalho é melhor terapia que tem. O preso chega à noite 
cansado na cela, vai dormir. Mentalmente, sente-se bem. 
Fisicamente, sente-se bem. Quando não trabalha, fica fatigado.’

‘É muito importante exercer uma atividade aqui dentro, ajuda a 
passar o tempo e dá uma profissão ao preso, pois tem pessoa com 
tipografia própria trabalhando neste estado, e um dia já foi preso.’

‘O trabalho é importante, pois faz o preso exercer uma profissão 
que irá trabalhar ao sair da penitenciária. Um preso trabalhando 
esquece todas as coisas ruins da prisão. Ele só tem a ganhar.’

Ainda é relevante frisar que o trabalho personaliza a aptidão de 
cada recluso, de forma que o desenvolvimento profissional proporciona 
melhores condições para a população penitenciária. Nessa direção, 
Julião (2009, p. 342) traz o pensamento dos reclusos sobre a realização 
da prática laboral interna realizada durante o cumprimento da pena:

‘O tempo passa mais rápido. A gente trabalhando vai pra um 
lado, vai pro outro. Quando você vai ver, o dia já passou. Quando 
a gente se encontra nesse lugar, a melhor coisa é o tempo passar 
mais rápido’.

‘Porque o trabalho vale mais a pena. A verdade é essa. Trabalho 
é três por um e estudar é cinco por um. A intenção do preso é ir 
embora e quanto mais rápido você vê um horizonte, um horizonte 
de ir mais rápido, é sempre bem melhor’.
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A importância do trabalho durante o cumprimento da pena 
é um forte aliado da reinserção social, já que esta prática contribui 
para a evolução dos sentenciados. As Regras Mínimas das Nações 
Unidas para Tratamento dos Presos, também conhecidas como Regras 
de Nelson Mandela determinam, na Regra nº 99 em seu item nº 1, 
que “a organização e os métodos de trabalho nas unidades prisionais 
devem ser os mais parecidos possíveis com aqueles realizados fora da 
unidade, para, desta forma, preparar os presos para as condições de 
uma vida profissional normal”. Verifica-se com isso uma preocupação 
com a ressocialização, pois, conforme se identifica no item nº 1 da 
Regra nº 986, a prática laboral deve contribuir para o aumento da 
expectativa de que o sentenciado possa viver de forma digna, após 
reaver a sua liberdade.

Sobre o papel ressocializador do trabalho prisional Albergaria 
(1999, apud, MARCÃO, 2017, p. 95) explica que:

Modernamente predomina o caráter reeducativo e humanitário 
do trabalho penitenciário. Colabora na formação da personalidade 
do condenado, ao criar-lhe hábitos de autodomínio e disciplina 
social, e na preparação da reinserção social, ao dar ao recluso uma 
profissão, a ser posta a serviço da comunidade livre [...].

Considerando que o trabalho é um elemento fundamental 
garantidor da subsistência e do desenvolvimento de qualquer cidadão, 
torna-se impossível desvinculá-lo da evolução e alteração da natureza 
do homem, depreendendo-se que a experiência laborativa contribui 
com a noção de um valor moral composto do ideal de dignidade 
humana e de inserção social, vinculado ao elemento econômico e de 
crescimento.

Considerações finais

A partir da análise do instituto da remição, é possível identificar 
que este possui uma forte ligação com a reinserção dos presos, isso 
porque os aproxima de alternativas que não sejam a prática delitiva. 
Através do trabalho e/ou estudo, os indivíduos que cumprem uma 

6 Regra 98. 1. Quando possível, o trabalho realizado deve manter ou aumentar a 
habilidade dos presos para que possam viver de maneira digna após sua liberação.
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pena privativa de liberdade conseguem reduzir o período de pena 
que lhes foi imposto, da mesma forma que podem se aproximar da 
sociedade e encontrar uma nova perspectiva em suas vidas.

Dentre as formas de gozar dos benefícios da remição, a 
presente pesquisa direcionou a sua atenção à prática laboral, tendo em 
vista a sua forte contribuição para a ressocialização dos encarcerados, 
considerando que é por meio do trabalho que o apenado deixa 
o ócio e inclui uma atividade em sua rotina, torna-se produtivo e, 
consequentemente, insere-se em uma nova realidade.

Ao Estado não cabe apenas aprisionar indivíduos, sendo um 
de seus papéis proporcionar mecanismos para a redução de chances 
de retorno ao sistema prisional. Assim, o incentivo de práticas que 
possibilitem a inserção de novas formas de renda, como é o caso do 
trabalho, ou intelectual, como o estudo, podem ser alternativas para 
uma mudança, não só no cenário carcerário, na criminalidade.

Disponibilizar meios que permitam a evolução moral, 
profissional e educacional dos indivíduos que cumprem pena não 
é o suficiente, sendo, também, imprescindível desconstituir o ideal 
punitivo, assim, pode-se dizer que o instituto da remição aplicado 
a partir do trabalho externo realizado pelos sentenciados pode 
aproximá-los da sociedade e contribuir no processo de sua inserção 
na vida social, de forma que esta aceite o egresso do sistema prisional.
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Capítulo 12

Prisão, sujeito (ou objeto?) e Direitos 
Humanos

Giuliano de Lima Gotardo
Jessica Evelyn Ramos

Considerações iniciais

Face à patente violação de direitos que se tem testemunhado 
ao longo do tempo, o que vem à evidência nos tempos mais 

recentes com casos que se acumulam no rol de desrespeito até mesmo 
a ditames constitucionais, apresentam-se pertinente as reflexões aqui 
apresentadas, haja vista a extrema relevância da suscitação de debates, 
a fim de que se possam ter os parâmetros necessários ao enfrentamento 
da questão no campo fático.

No caso em comento, o enfoque recai, sobretudo, na questão 
do desrespeito ao princípio da presunção de inocência através da 
decretação de prisão de pessoas que nem mesmo foram condenadas, 
tendo, assim, de enfrentar as agruras do cárcere sem que os demais 
envolvidos no processo sequer saibam se, efetivamente, ao final 
do processo, haverá a condenação da pessoa que foi previamente 
restringida de seu direito à liberdade.

De acordo com Sá (2013, p. 1), face ao atual contexto de 
violência que é vivenciado pela sociedade contemporânea, o que, 
inegavelmente, conta com o inescrupuloso estímulo midiático, há um 
anseio pulsante pela busca de “soluções repressivas que tendem a suprir 
direitos e garantias fundamentais”, sendo o caso ainda mais profundo, 
decorrendo a política criminal “da violência estatal e estrutural que 
descontextualiza os conflitos sociais”.

Não há uma adequada e tão necessária conexão entre o que, 
de fato, ocorre no meio social, e a política criminal, a qual é gestada 
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com base em uma visão turvada dos anseios e meandros dos conflitos 
existentes no seio da sociedade atual, o que, então, acaba por gerar 
o desrespeito a direitos fundamentais do ser humano, notadamente, 
no que diz respeito à presunção de inocência e direito à liberdade, os 
quais são surrupiados justamente por aquele que deveria protegê-los, 
que é o ente estatal.

O Estado, assim, não obstante não se olvide que, em cada 
caso concreto, deve haver uma ponderação em relação ao bem 
comum sopesado com os direitos fundamentais do indivíduo, 
tem se convertido em seu maior algoz, muitas vezes esquecendo-se 
que também é seu papel a preservação de direitos estabelecidos na 
Constituição da República.

Trata-se, em verdade, de direitos insculpidos no rol dos 
direitos humanos, entendendo-se por direitos humanos “o conjunto 
de princípios universalizantes formalizados no contexto do Estado 
liberal-democrático”, os quais “proclamam como direitos inalienáveis 
do homem os direitos à vida e às liberdades civis e públicas”, sendo 
que, para que ocorra a efetivação de tais direitos, é necessária a “ação 
dos governos no sentido de protegê-los contra qualquer espécie de 
violação ou abuso” (RIBEIRO, MACHADO e SILVA, 2012, p. 679).

Tais direitos são comuns a todos, independentemente de sua 
origem, cor, sexo, religião, ou outras matizes. São direitos, em verdade, 
universais, no que tange a todo o universo dos cidadãos e cidadãs que 
integram a nação. Dessa forma, cabe ao aplicador da lei a observância 
da necessidade de preservação desses direitos; o que, segundo Sá (2013, 
p.6), deve andar em consonância com as indicações do constituinte.

Até porque, de acordo com Gomes Filho (2001, p. 25, apud 
SÁ, 2013, p. 7), a consagração das liberdades individuais “’no texto 
constitucional é importante porque, dada a hierarquia das normas 
legais, faz com que tais disposições se sobreponham, quer ao legislador 
ordinário, quer ao administrador público’”, sendo que, demais disso,

[…] tem-se que os princípios, os direitos, assim como as garantias, 
existem para assegurar ao ser humano a melhor convivência, a 
igualdade de condições, a liberdade em amplitude, protegendo-o 
do Estado, em sua forma opressora.
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É dizer que ao Estado cabe a proteção dos direitos fundamentais, 
dentre eles o da liberdade, e liberdade ampla, enquanto, ao mesmo 
tempo, devem existir mecanismos hábeis a proteger os cidadãos 
do desrespeito às normas constitucionais nesse tocante, inclusive 
da ação indevida do próprio Estado, quando se verificar esteja este 
desrespeitando os preceitos da Carta Magna, seu sustentáculo e 
motivo formal de sua existência.

Ribeiro, Machado e Silva (2012, p. 688) indicam que a 
relevância dos direitos e garantias fundamentais é tamanha, que a 
Constituição Federal, em seu § 4º, inciso IV, do artigo 60, os trata 
como cláusula pétrea, restando, assim, vedada “a elaboração de 
Emendas Constitucionais tendentes a aboli-los”.

De se notar que, para além da própria Constituição Federal,

O respeito pela dignidade humana é atualmente aceito como 
um princípio universal, presente no ordenamento jurídico de 
qualquer nação civilizada. Todos os homens nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 
devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 
(SÁ, 2013, p. 7).

Há, assim, até mesmo a amparar os direitos fundamentais,  
os quais se confundem com os direitos humanos, um princípio que 
é compartilhado universalmente pelas nações ditas civilizadas, no 
tocante à liberdade e igualdade entre todos os seres humanos, sendo 
dever também de cada cidadão e cidadã agir em conformidade com tal 
princípio; dentre estes cidadãos e estas cidadãs, para o caso em voga, 
aqueles(as) que operam no mundo do direito, detendo um certo grau 
de poder que lhes possibilita tanto levar seus semelhantes ao cárcere 
quanto dele retirá-los.

Arendt (1979, apud RIBEIRO, MACHADO e SILVA, 2012, 
p. 679) indica que os direitos humanos compõem “um constructo 
axiológico, fruto da história de cada localidade de acordo com o espaço 
que ele é capaz de ocupar em termos simbólicos de luta e ação social”, 
sendo “uma invenção humana em constante processo de construção 
e reconstrução”. Ou seja, trata-se de algo passível de aperfeiçoamento 
ao longo do tempo, tão logo percebam os seus detentores que aqueles 
valores não estejam sendo plenamente atendimentos.
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De acordo com Ribeiro, Machado e Silva, 2012, p. 679

[…] a disseminação da expressão direitos humanos, tal como 
entendida na atualidade, ocorreu a partir de três marcos especiais: 
a Carta de fundação da organização das Nações Unidas (ONU) 
em 1945; a carta de fundação do Tribunal de Nuremberg, em 
1945-1946; e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 
1948.

Com isso se explicitou a “preocupação internacional com 
os direitos humanos”, restando estabelecida a “responsabilidade 
individual de cada Estado pela proteção de tais direitos”, sendo 
enumerados “o conjunto de direitos civis, políticos, econômicos e 
sociais, considerados fundamentais, universais e indivisíveis” (REIS, 
apud 2006, p. 33, RIBEIRO, MACHADO e SILVA, 2012, p. 679).

Arruda (2015, p. 2) observa que

Ultrapassamos o momento da fundamentação dos direitos 
humanos; é tempo de protegê-los, mas, “para protegê-los, não 
basta proclamá-los. Numa sociedade igualitária, livre e fraterna, 
não se pode combater a violência do crime com a violência da 
prisão.

Isso tudo aponta para a necessidade que se tem de respeitar-se 
a vida e a integridade física de todos os seres humanos, o que implica 
na necessidade de criação de condições que possibilitem, de fato, uma 
existência digna, resguardando-se a intimidade e a identidade das 
pessoas, a fim de se possibilitar que a vida de todos(as) seja vivida em 
maior plenitude.

Não pode o Estado, detentor do monopólio dos meios de 
violência, a pretexto de expugnar a violência privada, lançar mão da 
incomparável força de sua violência, que é a violência estatal.

Por esse caminho também é necessário ter em mente que o 
acusado em processo criminal é um sujeito, detentor de direitos, 
não podendo ser visto como se fosse um mero objeto processual, 
inanimado, desprovido de direitos.

A esse respeito, no âmbito do Direito Penal, é preciso abandonar 
esse tipo de ideia e ter clara a concepção do

[…] reconhecimento de que o acusado deixou definitivamente 
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de ser o objeto do processo para ser sujeito da relação processual, 
titular de direitos processuais e apto a exercê-los em igualdade 
de condições em relação ao autor da demanda. (CARVALHO, 
1992, p. 9, apud SÁ, 2013, p. 8).

A pessoa que, por assim dizer, está contida no respectivo 
processo penal, não é um mero objeto processual. É, sim, um ser 
humano, dotado de direitos e garantias fundamentais, universais, os 
quais devem ser-lhe garantidos no curso da persecução penal.

De fato, conforme Cardia, Adorno e Poleto (2003, apud 
RIBEIRO, MACHADO e SILVA, 2012, p. 679-680), deve ser 
garantido ao sujeito processual, na condição de réu, “[…] os direitos 
de não ser submetido a medidas arbitrárias por parte das autoridades 
estatais, de ter acesso à justiça, e de ser processado com equidade.

Deve, assim, ser-lhe garantido um julgamento justo, legal, 
com direito ao contraditório e à ampla defesa, mas também com 
um tratamento digno, sobretudo no que tange à preservação de sua 
liberdade, muitas vezes vilipendiada no curso do processo criminal, e, 
mais grave, sem que se haja uma efetiva necessidade de cerceamento 
de sua liberdade, aí compreendida a liberdade física, liberdade para 
mover-se de um ponto a outro. Porém, por esse caminho também lhe 
é a cerceada a liberdade psicológica; esta, ao ser posta a pessoa em uma 
cela sem as necessárias e salubres condições (minimamente) humanas.

Tais disposições estão contidas no art. 5º da Constituição 
Federal, cujo rol, convém frisar, é exemplificativo.

De outra banda, tem-se que o direito à liberdade, segundo 
trazido por Sá (2013, p. 9), pode “vir a ser cerceada em condições 
especialíssimas, desde que se faça presente o conjunto de razões legais, 
previamente definidas, que justifique a restrição”.

Nesse norte, face à convenção humana consubstanciada no 
pacto social (SOUZA, 20017, p. 2), tendo sido transferida ao Estado 
a responsabilidade pela averiguação no que diz respeito à pacífica 
convivência dos seres humanos na sociedade em que se encontram 
inseridos, caberia ao Estado, então, a fiscalização visando a garantia 
do atendimento dos anseios dos particulares no que diz respeito à 
preservação de suas liberdades.
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Está-se, contudo, frente ao monopólio estatal da violência. 
Violência de direitos. Violência física e psicológica a que são submetidas 
as pessoas que são indevidamente encarceradas.

Para Greco Filho (1989, p. 91, apud SÁ, 2013, p. 9), “É 
fácil entender que, se fosse admitida a justiça privada, estaríamos no 
império da insegurança e arbítrio”.

Isso não se ignora. Todavia, acaba sendo o próprio Estado 
aquele que, muitas vezes, desrespeita esse preceito constitucional 
fundamental, encarcerando muitas pessoas antes mesmo que haja 
indícios suficientemente fortes para indicar o caminho da prisão. 
Antes disso, priva-as de sua liberdade para, somente depois, verificar 
se haveria ou não a necessidade de tal ato extremo. E se não havia, o 
dano já está lançado a quem foi encarcerado. Uma marca indelével em 
seu íntimo, além das demais consequências externas decorrentes de tal 
ato deplorável.

É preciso haver equilíbrio na relação processual (aqui entendida 
como relação processual relativa ao processo criminal), a fim de

[…] não permitir que o Estado, por qualquer de seus agentes, venha 
a agir de modo arbitrário ou possua condição de superioridade. 
Isso impõe, no que tange à prisão provisória, limites expressos 
a eventual furor acusatório, à tentativa de respostas prontas à 
reação da sociedade, mesmo quando exija imediata satisfação. 
(SÁ, 2013, p. 10).

O perigo, portanto, também está na reação imediata da 
sociedade em relação a atos enquadrados pelo Código Penal como 
condutas criminosas, postulando ao Estado que dê rápida resposta a 
tanto, bem como na consequente ânsia imediatista do ente estatal em 
dar uma breve resposta à sociedade, ainda que possa custar passar por 
cima de direitos fundamentais do acusado, sacrificando um dos bens 
mais preciosos do ser humano, que é a sua liberdade.

Mais uma barreira à ação indevida estatal nesse sentido 
está prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, que se presta 
à “motivação dos atos judiciais” (SÁ, 2013, p. 10), o que também 
serve como uma espécie de “controle das partes sobre a atividade 
intelectual do julgador”, contribuindo, assim, para que haja uma 
maior imparcialidade no julgamento da causa.
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E, diante disso, tem-se por intoleráveis “decisões judiciais 
que se limitam a uma vazia repetição de jargões ou de expressões 
jurídicas abstratas” (SÁ, 2013, p. 10), com o que se atribui verdadeira 
desimportância a cada caso concreto e, portanto, a cada pessoa que 
por ali passa, como se fosse, então, mais um objeto dos autos.

No entanto, em que pese seja “dever do magistrado explicitar 
o seu convencimento quanto à necessidade da segregação cautelar” 
(SÁ, 2013, p. 10), não podendo o próprio sistema de justiça dar-se 
por satisfeito com decisão que, determinando a segregação cautelar, 
se limita “a dizer que a prisão temporária é imprescindível para as 
investigações do inquérito policial”, em uma análise empírica pode-se 
perceber que essa regra básica nem sempre é observada.

A respeito do tema, Tornaghi (1995, p. 91-92, apud SÁ, 2013, 
p. 10) observa que:

[…] o juiz deve ainda mencionar de maneira clara e precisa os 
fatos que o levam a considerar necessária a prisão para garantir 
a ordem pública ou para assegurar a instrução criminal ou a 
aplicação da lei penal substantiva. Não basta de maneira alguma, 
não é fundamentação, frauda a finalidade da lei e ilude as 
garantias da liberdade o fato de o juiz dizer apenas: considerando 
que a prisão é necessária para garantia da ordem pública... ou 
então a prova dos autos revela que a prisão é conveniente para a 
instrução criminal.... Fórmulas como essas são as mais rematada 
expressão da prepotência, do arbítrio e da opressão. Revelam 
displicência, tirania ou ignorância, pois além de tudo envolvem 
petição de princípio: com elas o juiz toma base exatamente aquilo 
que deveria demonstrar.

Há, pois, a necessidade de existência de “pressupostos fáticos e 
a necessidade concreta da medida cautelar” (SÁ, 2013, p. 11), o que, 
portanto, deve estar amparado nos elementos constantes nos autos no 
momento da prolação de decisão nesse tocante, sendo que, na dúvida, 
até mesmo pela lógica jurídica, deve-se manter preservada a liberdade 
do réu, face ao instituto do in dubio pro reo, além da manutenção da 
presunção de inocência que permeia o processo penal.

As presunções, portanto, em tema penal, não devem militar em 
desfavor do réu, mas somente a seu favor.

Em não sendo dessa forma, se desrespeitaria a própria vigência 
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dos direitos humanos no âmbito interno da nação, o que seria passível 
de denúncia no âmbito externo.

No tocante à abrangência internacional dos direitos humanos, 
Piovesan (2005, p. 2, apud RIBEIRO, MACHADO e SILVA, 2012, 
p. 681) destaca que

[…] o processo de universalização dos direitos humanos permitiu 
a formação de um sistema internacional de proteção desses 
direitos. Esse sistema é integrado por tratados internacionais 
de proteção que refletem, sobretudo, a consciência ética 
contemporânea compartilhada pelos Estados, na medida em 
que invocam o consenso internacional acerca de temas centrais 
dos direitos humanos, fixando parâmetros protetivos mínimos. 
Nesse sentido, cabe destacar que até 2003 o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos contava com 149 Estados-partes, 
o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, sociais e 
Culturais contava com 146 Estados-partes, a Convenção contra 
a Tortura contava com 132 Estados-partes, a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação racial contava 
com 167 Estados-partes, a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher contava com 
170 Estados-partes, e a Convenção sobre os Direitos da Criança 
apresentava a mais ampla adesão, com 191 Estados-partes. o 
elevado número de Estados partes desses tratados simboliza o grau 
de consenso internacional a respeito de temas centrais voltados 
aos direitos humanos.

Isso, contudo, não significa que, de forma automática, o 
respeito aos direitos humanos seja respeitado pelos Estados-membros 
dos tratados internacionais concernentes ao tema, sendo preciso, 
logicamente, um esforço do próprio Estado parte, assim como, e 
de certa forma conjuntamente, da sua população interna, a qual, 
inarredavelmente, será alvo das ações do Estado que integra.

Nesse norte, também exsurge o “princípio da intervenção 
mínima, significando que, além de ser adequada ou idônea para 
atingir o fim esperado, a medida cautelar deve ser a alternativa menos 
onerosa ou gravosa” (SÁ, 2013, p. 11) à pessoa que se encontra na 
condição de réu.

Ainda no que pertinente ao princípio da proporcionalidade, Sá 
(2013, p. 12) aduz:
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[…] somente se mostrará legítima a prisão cautelar quando o 
sacrifício da liberdade do acusado for razoável e proporcional 
(em termos comparativos) à gravidade do crime e às respectivas 
sanções que previsivelmente venham a ser imposta ao sujeito 
passivo da medida.

Assim, não é moralmente cabível a decretação de prisão quando 
o crime é de menores proporções, bem como a manutenção do sujeito 
no cárcere por tempo estendido, o qual, não raro, acaba sendo maior 
do que a própria pena do acusado em caso de condenação final.

Nessa linha, o autor (SÁ, 2013, p. 12) defende que se deve

[…] evitar a prisão ante tempus para delitos considerados leves, 
que não cominem pena privativa de liberdade ou para aquelas 
situações em que, em avaliação racional, não se espera a efetiva 
imposição dessa modalidade de sanção.

Isso seria o mesmo que obrigar o acusado ao cumprimento 
antecipado de uma pena em relação à qual sequer se sabe se será o 
mesmo condenado ao final do processo, o que, inegavelmente, é um 
verdadeiro absurdo e mesmo abuso do poder estatal.

Arruda (2015, p. 1) observa que

[…] a prisão cautelar nada mais é do que a execução antecipada 
de pena, tanto que um dos pressupostos da preventiva é a 
probabilidade de condenação (fumus boni iuris) – da condenação 
advém a aplicação de pena, da aplicação, a execução, etc.

A esse respeito, as disposições da LEP (Lei de Execuções 
Penais) que traz em seu artigo 1º: “A execução penal tem por objetivo 
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do 
internado”.

Percebe-se uma completa inversão na ordem das ocorrências 
no âmbito penal, já que o natural seria o cumprimento de uma pena 
de prisão somente após uma condenação transitada em julgado, 
para então, partir-se para a aplicação da pena, com a efetivação de 
sua execução. Por outro lado, o que se vê é o caminho inverso: o 
cumprimento de uma pena de prisão para, posteriormente, se apurar 
mais a fundo os fatos e verificar se, ao final, a pessoa, que já foi presa e 
assim se encontra, será ou não condenada.
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Desnecessário pontuar que se deve, ou ao menos se deveria 
procurar “evitar que o acusado sofra um mal maior do que a própria 
sanção penal” (SÁ, 2013, p. 12).

Importante observar que, não bastasse o desrespeito ao direito 
fundamental à liberdade quando se determina o encarceramento de 
pessoa sem que haja, de fato, elementos contundentes a indicar a 
necessidade de tal grave medida, uma vez dentro do sistema carcerário 
o preso enfrenta uma outra guerra, tendo ainda outros direitos 
vilipendiados.

Nesse sentido, Arruda (2015, p. 1) observa o cometimento de 
diversos crimes contra presos dentro do sistema penitenciário, “que 
diariamente são praticados contra os presos que estão sob a custódia 
do Estado Brasileiro”, havendo “inúmeros relatos de violência física, 
sexual, moral, torturas, homicídios, entre outros crimes”.

Isso é já o rompimento do previsto no art. 5º, inc. III, da 
Constituição Federal, que prevê que “ninguém será submetido a 
tortura nem a tratamento desumano ou degradante”.

Assim, o Estado assume, ainda que o negue à luz dos fatos, que 
tente se esquivar, a sua responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 
6º, da Constituição Federal, no que pertine ao rompimento de outros 
direitos da pessoa presa; notadamente da pessoa que foi presa sem que 
haja uma efetiva necessidade a indicar a pertinência de tal medida.

Há ali, como trazido por Arruda (2015, p. 1), “a omissão 
do Estado na garantia dos direitos fundamentais dos presos”, com 
verdadeira “desumanização e extermínio dos presos”, quando os 
mesmos “são largados à própria sorte e ficam vulneráveis a todo tipo 
de violência”.

Ainda a respeito do princípio da proporcionalidade, Sá (2013, 
p. 28) aduz que tal se apresenta como “um limite ao exercício do poder 
estatal no exercício da função administrativa”, sendo que, dentro dele, 
se encontram três subprincípios, a saber: “necessidade, adequação 
e racionalidade ou proporcionalidade stricto sensu”, estando assim 
esboçados cada um deles:

A necessidade representada pela existência de bem juridicamente 
protegido e de circunstância que determine intervenção ou 
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decisão. A adequação, sob o prisma de se ter a providência 
como própria ao objetivo colimado, ao propósito contido na 
norma. Por fim, a racionalidade, decorrendo da justa medida, da 
localização de providência que não se coloque além ou aquém 
do necessário para a obtenção do resultado devido. O princípio 
da proporcionalidade destaca-se por exigir a particularização 
de análise, a inviabilidade de extensão indiscriminada de uma 
medida a outros casos que possam parecer iguais.

É preciso, assim, que a prisão seja, de fato, necessária, no 
sentido de que somente possa ser aplicada no caso de não haver 
alternativa à mesma; que seja estritamente adequada ao caso concreto, 
não podendo se converter em medida injusta; e que seja proporcional 
ao caso que esteja sendo tratado, não podendo haver a aplicação da 
medida penal extrema, de forma indiscriminada, a todos os casos que 
se assemelhem, devendo haver a análise pormenorizada de cada caso.

Farias (2006, p. 39) interpreta o princípio da proporcionalidade 
como “a técnica de ponderação de interesses”, consubstanciando-
se este em um “critério seguro para as colisões normativas, sempre 
centrada na busca da afirmação do valor máximo constitucional – a 
dignidade da pessoa humana”, prevista no art. 1º, III, da Constituição 
Federal.

Mas como se poderia observar estritamente o princípio 
da proporcionalidade em uma nação na qual “o exercício de uma 
cidadania de ‘melhor qualidade’ encontra-se diluída na dimensão 
‘classe social’”? (SOUZA, 2003, apud RIBEIRO, MACHADO e 
SILVA, 2012, p. 682).

Ou seja, para ter seus direitos respeitados, preservados, 
mesmos em se tratando de direitos fundamentais, é preciso ser de uma 
classe privilegiada, sendo que, caso contrário, o presídio é o destino 
inescusável, como se pode perceber com uma rápida passada de olhos 
pelas celas dos presídios brasileiros.

Nesse sentido, segundo Souza (2003, apud RIBEIRO, 
MACHADO e SILVA, 2012, p. 682-683),

[…] esse é o elemento estruturante da sociedade brasileira, 
sendo ele o que faz com que nessa realidade existam duas classes 
de cidadãos: os cidadãos plenos, que possuem direitos e podem 
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exercê-los; e os subcidadãos, que apesar de possuírem direitos não 
podem exercê-los do ponto de vista material, por não possuírem 
as regras e os recursos que viabilizem tal institucionalidade.

Caso tal princípio fosse precisamente observado, seria possível 
se evitar o cometimento de “[…] iniquidades resultantes da inflição de 
sofrimentos morais e físicos a um acusado que acaba absolvido” (SÁ, 
2013, p. 29), seja ele pertencente a qualquer das classes que compõem 
a sociedade brasileira.

Porém, como dito alhures, o Estado, muitas vezes, sentindo-
se acuado por pressões sociais, tende a dar uma resposta rápida ao 
respectivo evento danoso enquadrado no Código Penal, sendo que, 
com isso, acaba cometendo injustiças a pretexto de aplicar a justiça 
aos casos que lhe são apresentados e, consequentemente, acaba 
desrespeitando direitos fundamentais do ser humano, ou simplesmente 
direitos humanos.

Isso não é uma exclusividade nacional, sendo, em verdade, 
“Uma das grandes dificuldades dos sistemas modernos [...]” a 
necessidade “[…] de conciliar o desejo por uma justiça rápida com 
a exigência de uma justiça que preserve as garantias e os direitos dos 
acusados” (SÁ, 2013, p. 12).

Há, por outro lado, previsões no Código de Processo Penal de 
alternativas para se evitar o decreto prisional, como é o caso da fiança 
(artigos 323, 324 e 380 do CPP), assim como

[…] de livrar-se solto independente de fiança ou das obrigações 
que ela acarreta, como ocorre nas pequenas infrações cuja pena 
cominada, seja igual ou menor a três meses de prisão, ou ainda, 
ou ter praticado uma ação que seja acobertada por uma das 
excludentes de antijuricidade.

Assim, pois, há casos em que mesmo a tendência estatal de 
enjaular o ser humano é barrada de forma objetiva por parte da 
legislação pátria, que se coaduna com as previsões constitucionais 
nesse tocante, bem como com as previsões internacionais de proteção 
aos direitos humanos.

Ribeiro, Machado e Silva (2012, p. 683-684) aduzem que

[…] à incorporação dos direitos humanos na carta constitucional, 
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seguiu-se o entendimento de que, com isso, ter-se-iam resolvido 
as questões relacionadas à efetividade dos direitos da cidadania, 
especialmente, os civis e políticos. Contudo, o que os estudos 
e pesquisas de cientistas sociais brasileiros têm demonstrado é 
que, na prática, tais direitos não são garantidos com equidade, 
universalmente, e que tampouco é aleatória a assimetria gerada 
pela distribuição desigual do exercício desses direitos.

Tem-se que, realmente, ainda resta aberta uma porta de 
possibilidade no sentido de que o direito à liberdade seja desrespeitado 
em outros casos em relação aos quais não haja expressa previsão legal, 
ao contrário do anteriormente exposto, quando, então, alegações 
genéricas podem e são utilizadas para embasar o encarceramento 
humano.

Soares e Guidani (2010, p. 125, apud RIBEIRO, MACHADO 
e SILVA, 2012, p. 684) denunciam que

Desde abordagem policial, na ponta do sistema, até o cumprimento 
da pena, passando pela instrução do inquérito e do processo, e 
pela prolatação da sentença, a iniquidade reina absoluta. Nada de 
equidade. Nada de garantias elementares. Os direitos humanos de 
primeira geração não valem para o Brasil pobre.

Como se vê, apesar da vigência de tratados internacionais 
a respeito de direitos humanos, da previsão constitucional, a 
nível nacional, quanto à vedação do uso de maior severidade no 
cumprimento de penas, sobretudo de forma antecipada, o que, por si 
só já é incompatível com a preservação de direitos fundamentais; apesar 
da previsão legislativa no nível infraconstitucional no que pertinente à 
possibilidade de uso de medidas alternativas à prisão em determinados 
casos (artigos 319 e 320 do CPP); o fato é que a parte que mais sofre 
com a aplicação de penas, antecipadas ou não, indevidas ou não, e elas 
existem em todas as suas formas, é a população carente, que, assim, fica 
ainda carente da assistência do Estado justamente naquilo em que este 
deveria assistir a todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer distinção.

O que se tem com isso é que “[…] o próprio Estado, a partir de 
suas regras e instituições, viola os direitos civis, apesar de garantir em 
boa medida os direitos políticos e sociais[...]”, sendo que “o Código de 
Processo Penal é considerado uma legislação que mais viola os direitos 
do acusado do que os garante” (RIBEIRO, MACHADO e SILVA, 
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2012, p. 684).
Demais disso, Dworkin e Alexy (2003, apud RIBEIRO, 

MACHADO E SILVA, 2012, p. 689) destacam que qualquer sistema 
jurídico “[…] é formado não apenas por regras, mas também por 
princípios [...]”, o que faz presumir a necessidade de observância dos 
princípios básicos que embasam uma legislação, seja ela constitucional 
ou infraconstitucional, seja para esse fim, ou seja, para a criação 
legislativa, seja permeando a própria interpretação legislativa.

Nesse norte, Ribeiro, Machado e Silva (2012, p. 690) destacam 
que “[…] os princípios norteadores do processo penal encontram-se 
basicamente no artigo 5º da Constituição da república Federativa do 
Brasil [...]”. E ainda apontam:

Por mais que a reforma processual penal tenha sido animada pela 
efetivação dos direitos humanos previstos no texto constitucional, 
podendo-se mesmo dizer que não incorreu em nenhum caso de 
flagrante inconstitucionalidade, nem por isso ela logrou êxito em 
todas as suas intenções. Novas reformas, ainda que não possam 
evitar as velhas tensões entre direitos, garantias e princípios, 
podem focalizar a efetividade de determinados ditames, tornando 
verdadeiras regras os textos legais que a atual reforma não pôde 
tornar mais do que recomendações relativizáveis. (RIBEIRO, 
MACHADO; SILVA, 2012, p. 696)

Como se vê, ainda que se buscando o aperfeiçoamento da 
legislação pátria a fim de garantir a efetividade dos direitos humanos, 
nem sempre o resultado final atinge seus objetivos, ao menos não 
por completo, de modo que é necessário que as atenções estejam 
voltadas para a aplicação da lei, mas também com vistas ao respeito 
aos princípios que fundamentam os direitos fundamentais.

Até porque, conforme trazido por Gomes (2009, p. 12), 
“[…] os tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo 
Brasil possuem status normativo supralegal, o que torna inaplicável a 
legislação infraconstitucional com eles conflitantes [...]”.

Assim, verifica-se que há algo de estranho quando do 
cerceamento da liberdade no âmbito da justiça criminal brasileira, já 
que a regra tem sido o encarceramento indiscriminado (no âmbito da 
população desafortunada, é claro), enquanto, por outro lado, a regra 
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deveria ser a observância aos direitos humanos objeto das subscrições 
brasileiras do regramento internacional pertinente, devendo prevalecer 
“a regra que melhor proteja os direitos da pessoa humana” (GOMES, 
2009, p. 13).

Apesar de ações espantosas que atentam frequentemente contra 
as liberdades individuais, há, por outro lado, movimentações, ainda 
que esporádicas, no sentido inverso, como foi o caso da interpretação 
dada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no que dizia respeito à 
possibilidade de prisão, que vigorava à época, do depositário infiel.

Nesse norte, o STF vedou a prisão do depositário infiel, 
arrimando o entendimento da justiça nacional, nesse tocante, com 
as disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(CADH), em seu artigo 7.7, assim redigido:

Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal. [...].

7.  Ninguém deve ser detido por dívidas.  Este princípio não limita 
os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em 
virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

Apesar de ser algo que, em outros tempos, seria inimaginável, 
a própria Constituição da República permitia (art. 5º, inciso LXVII, 
da Constituição) isso, ou seja, a prisão em virtude de ter-se tornado 
depositário infiel, fato que pode ocorrer por motivos variados, mas 
que não justifica o enclausuramento de uma pessoa em tal situação.

Então, conforme trazido por Maués (2013, p. 215), em 
dezembro de 2008 o STF consolidou entendimento no sentido de 
não ser mais possível tal espécie de prisão.

Isso acabou culminando na Súmula Vinculante 25 do STF, que 
assim dispõe: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que 
seja a modalidade de depósito.”

Todavia, restam ainda vigentes as normas infraconstitucionais 
que regulam as demais espécies de prisão, para os casos que preveem.
Maués (2013, p. 216) menciona que

[…] para que o STF decidisse afastar a possibilidade de prisão 
do depositário infiel foi necessário modificar o entendimento 
sobre o nível hierárquico dos tratados internacionais de direitos 
humanos no Brasil, a fim de que as disposições constitucionais e 
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infraconstitucionais pudessem ser interpretadas à luz da CADH.

Esse foi um passo importante na direção de uma política de 
maior garantia das liberdades, apesar de ter sido muito pontual e, a 
seguir, nada mais se ter feito a respeito da temática.

Foi, de fato um “[…] pequeno impacto no direito interno da 
ratificação pelo Brasil dos tratados de direitos humanos[...]”, sendo 
que, além disso, os mesmos são “muito pouco utilizados pelo poder 
judiciário nacional (MAUÉS, 2013, p. 517).

Na mesma senda, através da Emenda Constitucional nº 45, 
foram acrescentadas

[…] três importantes disposições sobre direitos humanos: a previsão 
de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos 
com status de emendas constitucionais, desde que aprovados pelo 
mesmo quórum exigido para essas; a constitucionalização da 
adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional; e a criação do 
incidente de deslocamento de competência para a justiça federal 
nos casos de grave violação dos direitos humanos. (MAUÉS, 
2013, p. 517).

Pode-se perceber, por uma análise empírica, que apesar de tais 
previsões terem ingressado no ordenamento constitucional, não há 
efetivo respeito a tais.

Por outro lado, como já se viu, a previsão constitucional de 
encarceramento por depositário infiel era sempre respeitada.

Como se vê, somado a outros casos de desrespeito a direitos 
humanos, parece haver no país o sistema de dois pesos e duas medidas.

De outra banda, deve-se também perceber que se criou a 
possibilidade, ou se abriu uma janela de possibilidade no sentido de 
que se possa exercer maior pressão social sobre as frentes respectivas, 
judiciárias, parlamentares, para o fim de se fazer cumprir, efetivamente, 
o respeito aos direitos e garantias fundamentais.

Nesse sentido, Maués (2013, p. 219) observa a existência de 
uma “[…] tendência contemporânea do constitucionalismo mundial 
de prestigiar as normas internacionais destinadas à proteção dos 
direitos humanos [...]”; o que, realmente, é muito positivo, sendo 



  243
Constituição e Ciências Criminais: do Crime ao Cumprimento da Pena

que, por esse caminho, restaria possibilitado, com base na tese da 
constitucionalidade, o acionamento de “[…] mecanismos de controle 
de constitucionalidade para fiscalizar a validade das leis não apenas 
perante a Constituição, mas também em relação aos tratados de 
direitos humanos [...]”.

É, de fato, promissora uma tendência nesse sentido, já que, 
existindo uma janela aberta nesse sentido, para lá passa a afluir um 
maior número de atores sociais e mesmo políticos visando trabalhar 
para a defesa da equalização da legislação nacional com os regramentos 
internacionais atinentes à defesa dos direitos humanos.

Também se deve pontuar a criação da chamada audiência de 
custódia, introduzida no art. 310 do CPP através da Lei nº 13.964, 
de 2019, a qual, basicamente, é realizada com o fim de se verificar se 
convém ou não a manutenção da prisão em flagrante do indiciado.

Considerações finais

Apesar dos avanços obtidos ao longo dos anos no que diz 
respeito à observância dos direitos humanos sobre as demais leis, até 
porque as leis devem tomar por base, para a sua criação, os princípios, 
e dentre eles se encontram princípios que, no momento, não tem sido 
estritamente respeitados, tais avanços têm sido tímidos.

A discussão deveria estar ancorada em ponto anterior à questão 
da conveniência ou não da prisão, da sua manutenção, posto que se 
deveria focar no espraiamento da temática para reduzir a quantidade 
de prisões, sobretudo em casos que, a exemplo da antes vigente 
prisão por depositário infiel, não haveria necessidade sequer de sua 
existência. Assim, a discussão deveria se dar sobre a necessidade de 
existência da prisão respectiva, e não quanto à conveniência ou não de 
sua manutenção.

Maués (2013, p. 228-229) observa que “A incorporação 
dos tratados de direitos humanos ao direito interno é um fator que 
contribui para que os Estados cumpram com suas obrigações nessa 
área”, também não se podendo negar que “os tratados de direitos 
humanos devem servir de parâmetro de interpretação constitucional 
no direito brasileiro, permitindo a harmonização das disposições 
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constitucionais e internacionais”, devendo, ainda, “servir de pauta 
interpretativa para todos os órgãos judiciais”.

Assim, percebe-se a extrema importância de uma 
compatibilização entre a legislação nacional e os tratados internacionais 
de direitos humanos.

Isso, contudo, acaba esbarrando na interpretação feita na 
atualidade pelo próprio sistema judiciário, o que, em verdade, passa, 
também, pela questão cultural, arraigada na sociedade contemporânea.

É necessário, também, trabalhar também no sentido de se 
alcançar verdadeira da celeridade processual, sem descurar-se do 
aperfeiçoamento do sistema de garantias do acusado. Caso contrário, 
se incorrerá em sórdido caminho, no que já cunhou Ana Arendt: na 
banalização do mal.

É, pois, premente a necessidade de que se labute no sentido 
de efetivar-se uma adequação e interpretação legislativa conforme 
aos ditames constitucionais, o que também não é plenamente 
respeitado, e, para além disso, que seja conforme também aos tratados 
internacionais de direitos humanos, inclusive para os casos em que a 
própria legislação desrespeite a fruição de direitos fundamentais.
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Capítulo 13

O Direito Penal brasileiro e o crime de reduzir 
alguém à condição análoga à de escravo: um 
olhar a partir do princípio da dignidade da 

pessoa humana

Andressa Laste
Francisco Ribeiro Lopes

Considerações iniciais

O trabalho possui o objetivo central de abordar o direito 
penal brasileiro e sua aplicação no crime de reduzir 

alguém à condição análoga à de escravo, bem como a necessidade 
de um olhar humano a partir do princípio da dignidade da pessoa 
humana presente na Constituição Federal brasileira de 1988. Dessa 
forma, a pesquisa objetiva refletir sobre o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, como princípio garantidor de condições 
dignas de trabalho face a existência de trabalho escravo contemporâneo 
no Brasil. 

Diante disso, cumpre indagar sobre como o direito penal 
brasileiro está colaborando no combate ao trabalho escravo 
contemporâneo com a finalidade de garantir condições dignas de 
trabalho. Para tanto, a pesquisa foi realizada através da utilização do 
método de abordagem dedutivo e métodos de procedimento histórico, 
comparativo e bibliográfico. A justificativa do tema se dá em virtude 
de um viés informativo à sociedade, uma vez que apesar de o trabalho 
escravo ter sido abolido a mais de um século a sua prática ainda é 
corriqueira.

A escravidão brasileira: da legalidade à abolição

Primeiramente para entender como se dá a escravidão 
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contemporânea no Brasil, bem como o papel do Direito Penal em seu 
combate, se faz necessário entender sua origem história, ainda que de 
forma breve, eis que a escravidão se deu em diferentes regiões do país, 
e do mundo, e passou por diferentes tipos de regramentos.

Sabe-se que a escravidão ocorreu em quase todas as linhas do 
tempo e em diversas localidades, como por exemplo, na Mesopotâmia 
e no Egito quando trabalhadores eram recrutados, de forma forçada, 
para a execução das obras públicas, tais como templos e barragens 
(PINSKY, 2010). Ainda, os primeiros documentos legais encontrados, 
tais como o Código de Hamurabi, fazem referência à prática da 
escravidão, eis que o primeiro Código Jurídico elenca várias punições 
para os escravos, como por exemplo, havendo furto pela porta da 
cidade, um escravo ou uma escrava da Corte ou um escravo ou escrava 
de um liberto, deverá ser morto (FONTANA, 2000).

Dito isso, é possível observar que a escravidão é um fenômeno 
tão antigo que ocorre desde a mais remota antiguidade. Logo, se 
percebe que a escravidão foi exercida em diversos países, dentre eles, o 
Brasil, eis que o trabalho forçado no período colonial, quando de seu 
descobrimento, até o período imperial, quando ainda era considerado 
legal, surgiu como forma de trazer mais lucro e celeridade nas produções 
dos engenhos e, como consequência, causar menos gastos com a mão 
de obra à Coroa Portuguesa. Essa dentre tantas outras constituíram 
motivações para justificar a escravidão (FONTANA, 2000).

Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, chegava a terras 
desconhecidas, fato histórico que constituiu um dos mais importantes 
episódios da expansão marítima portuguesa, iniciada em meados 
do século XV. Ao desembarcar na terra que viria a ser o Brasil os 
portugueses se depararam com uma população ameríndia bastante 
homogênea em termos culturais e linguísticos e que era distribuída ao 
longo da costa (FAUSTO, 1995).

Ao primeiro contato com esse “Novo Mundo”, os portugueses 
demonstraram interesse pelos diferentes produtos tropicais que a 
terra ofertava, eis que viram ali um chamativo para seu comércio em 
Portugal (PALMA, 2015). Assim, de imediato começaram com a 
extração do pau-brasil que, inicialmente, era obtido através de troca 
espontânea com os índios (FAUSTO, 1995).
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Todavia, após certo tempo, o povo nativo deixou de fornecer 
espontaneamente os produtos que os portugueses almejavam e a Coroa 
visando tão somente à lucratividade que obtinha, passou a exigir a 
mão de obra do povo indígena (FAUSTO, 1995). Dessa maneira, o 
povo nativo passou a ser submetido à violência, privação de liberdade, 
escassez de alimentos e foram  privados de suas próprias terras, sendo 
a sua escravidão legalizada pela Coroa portuguesa. (DORIA, 2012). 

Decorrido algum tempo, os portugueses observaram que os 
indígenas não tinham cultura compatível com o trabalho compulsório, 
pois faziam tão somente o necessário para garantir a sua subsistência 
(FAUSTO, 1995). Ainda, milhares de indígenas morreram devido 
às inúmeras guerras entre as tribos além de doenças trazidas pelos 
portugueses que assolaram o território brasileiro (VAINFAS, 1986).

Diante disso, a Coroa acabou por libertar o povo indígena do 
trabalho forçado e, como alternativa para manter as produções da 
Colônia, escravizou o povo africano, eis que o seu trabalho já estava 
sendo comentado e conhecido em todos os continentes do mundo, 
pois eles demonstravam melhores desempenhos nas atividades da 
lavoura, bem como alcançavam maiores resultados (FAUSTO, 1995).

Assim, os escravos africanos foram traficados em embarcações 
clandestinas, as quais cresciam de forma considerável. Porém possuíam 
condições precárias e insalubres que grande maioria dos embarcados 
morriam durante sua viagem (GOMES, 2019). Por sua vez, aqueles 
que conseguiam chegar com vida ao território de destino eram de 
imediato, submetidos a todo e qualquer tipo de trabalho, que era 
imposto de maneira forçada e violenta (FONTANA, 2000).

Ocorre que muitos escravos africanos não conseguiam 
sobreviver aos inúmeros maus tratos a que eram submetidos e as 
extensas jornadas de trabalho impostas. Além disso, o africano era 
considerado, pelos colonizadores, um ser racionalmente inferior 
e, mesmo possuindo melhores habilidades e força física para o 
trabalho do que os indígenas, sequer tinha proteção da Lei, pois era 
considerado juridicamente como uma “coisa” que poderia ser objeto 
de transações comerciais (CARVALHO, 2002). Além disso, todos os 
escravos eram violentados, vendidos e traficados, pois a relação entre 
senhores e escravos era tida como uma relação jurídica legal e nunca 
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fora questionada (CARVALHO, 2002).
Dessa maneira, os africanos permaneceram tendo o mesmo 

tipo de tratamento durante muitos anos, pois não tiveram condições 
de se desconectar do trabalho compulsório, assim se viram obrigados a 
se adaptar às condições impostas (LASTE; LOPES, 2020). Ademais, o 
passar dos anos fez com que o processo de colonização fosse avançando 
e, diante disso, os colonos necessitavam de mão de obra intensa para 
dar prosseguimento as suas produções, e, segundo sua justificativa, 
não havia alterativa a são ser a utilização de escravos para dar ensejo ao 
avanço da economia colonial (FONTANA, 2000).

Com isso, a Família Real Portuguesa se acomodou no território 
brasileiro e Dom João decretou a abertura dos Portos às nações amigas, 
cujo ato ocasionou favorecimento aos comerciantes que produziam 
bens destinados à exportação, além de, consequentemente, ter 
favorecido o tráfico de escravos (FAUSTO, 1995). Assim, continuaram 
os escravos sendo cada vez mais submetidos a trabalhos forçado e a 
tratamentos degradantes, sem qualquer amparo da Lei. Além disso, até 
meados do Século XIX praticamente todos os seres humanos tinham 
envolvimento, direto e indireto, com o tráfico de escravos, sendo a sua 
participação no ato ou nos lucros (GOMES, 2019).

Todavia, a abolição da escravidão começou a ganhar destaque 
ao longo do século XIX, eis que países como a Inglaterra passaram a 
criar Leis abolicionistas e a restringir suas relações de comércio com 
países que ainda praticavam a escravidão ou apoiavam e financiavam 
o seu tráfico (FAUSTO, 1995). Diante disso, o Reino Unido por sua 
condição de império mundial foi convocado a se manifestar sobre 
a prática do tráfico negreiro que tinha como destino principal às 
Américas, assim, o império inglês exerceu forte pressão sobre os demais 
impérios para que eles tomassem partido acerca da escravidão, dentre 
esses países se menciona o Brasil, eis que era seu principal parceiro 
comerciário (PALMA, 2015). 

Todavia, o Império brasileiro conseguiu adiar por anos medidas 
efetivas com a finalidade de acabar com o tráfico de escravos, já que 
sua independência havia, finalmente, sido reconhecida (FAUSTO, 
1995). Entretanto, a Inglaterra continuou pressionando o governo 
imperial brasileiro. 
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Em 1826, a Inglaterra arrancou do Brasil um tratado pelo qual 
três anos após a sua ratificação seria declarado ilegal o tráfico de 
escravos para o Brasil de qualquer proveniência. A Inglaterra 
se reservou ainda no direito de inspecionar em alto-mar navios 
suspeitos de comércio ilegal. O acordo entrou em vigor em março 
de 1827, devendo, pois ter eficácia a partir de março de 1830 
(FAUSTO, 1995, p. 105).

Após constante pressão do Império inglês, o Império brasileiro 
cedeu e, dessa maneira, criou a primeira Lei trazendo severas 
penalidades aos traficantes de escravos, no ano de 1831.

Uma lei de 7 de novembro de 1831 buscou por em andamento 
o tratado, ao prever a aplicação de severas penas aos traficantes 
e declarar livres todos os cativos que entrassem no Brasil após 
aquela data. A lei foi aprovada em um momento de temporária 
queda no fluxo de escravos. Logo, o fluxo voltou a crescer e os 
dispositivos da lei não foram praticamente aplicados. (FAUSTO, 
1995, p. 105).

Entretanto, em todas as legislações elaboradas na tentativa de 
regulamentar a situação dos escravos se era notório o favorecimento 
dos interesses de seus proprietários, como por exemplo, a Lei do 
Ventre Livre, aprovada em 1871 que decretava que todos os filhos de 
escravos nascidos no Brasil a partir da data de sua promulgação seriam 
considerados livres e o dono dos escravos que tivessem filhos tinha a 
opção de escolher quando daria, de fato, a sua liberdade (BRASIL, 
1871). 

Contudo, o surgimento de associações e participações de 
pessoas de classes sociais variadas em movimentos abolicionistas 
ganhou forças em 1880, eis que diversos países estavam perdendo 
o interesse em sustentar a escravidão (FAUSTO, 1995). Com o 
crescimento e fortalecimento do movimento abolicionista houve o 
aumento de ações de resistência contra a escravidão, fossem elas legais 
ou ilegais, segundo o que preceituava a legislação da época, assim, 
novas Leis tiveram a necessidade de serem promulgadas (FAUSTO, 
1995).

Conforme mencionado, em cada nova Lei elaborada era visível 
o favorecimento dos interesses dos senhores dos escravos, haja vista 
que a expectativa de vida na época dificilmente permitia que o escravo 
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chegasse, em vida, a gozar de sua liberdade, eis que maus tratos se 
davam diariamente, além de condições indignas de vida e de trabalho 
serem corriqueiras (PALMA, 2015). 

Dessa maneira, o Império brasileiro não teve alternativa a não 
ser elaborar uma Lei, sem quaisquer restrições que colocasse fim a 
escravidão, assim, a Princesa Regente do Império brasileiro, Isabel, 
sancionou, em 1888, a Lei nº 3.353 (FAUSTO, 1995). Conhecida 
como “Lei Áurea”, seu texto possuía tão somente dois artigos que se 
fizeram suficientemente satisfatórios para por fim a todas as mazelas 
que os escravos enfrentaram por longos e árduos anos. Dessa maneira, 
iniciava no Brasil, um novo capítulo de sua história.

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: uma 
reflexão necessária face ao trabalhador

Em que pese a popularidade da Lei Áurea, ela não foi suficiente 
para manter a monarquia no país devido a enorme perda no poder 
político ocasionando consequente enfraquecimento do Império 
(PALMA, 2015). Nesse sentido, o Brasil sentiu a necessidade de 
preparo de uma nova política nacional.

Diante desse cenário, a nova Constituição trouxe direitos aos 
brasileiros e estrangeiros que residiam no país. Dentre eles se 
encontravam o direito à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, dentre outros (FAUSTO, 1995). Mesmo o novo 
texto Constitucional garantindo Direitos sociais, ele sequer 
tratava de questões ligadas ao trabalho, como por exemplo, a 
questão do trabalho escravo que perdurou por décadas no país 
[...] (LASTE; LOPES, 2020, p. 77).

Todavia, com o passar dos anos o país foi sentindo a necessidade 
de criar novas políticas, dentre as quais os direitos trabalhistas tivessem 
o devido destaque que tanto era proclamado pelos trabalhadores. Dessa 
maneira, outras Constituições Federais foram criadas ao longo dos 
anos, bem como Leis Federais e até mesmo dispositivos internacionais 
que foram ratificados pelo país brasileiro que amparavam as questões 
trabalhistas. 

Entretanto, de início, todas as Constituições abordavam o 
mesmo enfoque, qual seja, elencavam situações tão somente acerca da 
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organização do Estado, sem ter uma preocupação humanitária com 
determinadas questões, como por exemplo, o bem estar social de seus 
cidadãos.

Felizmente, a Constituição Federal de 1988 fugiu desses 
padrões. A Constituição cidadã, como também é chamada, trouxe 
o princípio da dignidade da pessoa humana como sendo um dos 
objetivos da República Federativa do Brasil, devendo ser respeitada a 
personalidade humana, como um direito fundamental (MARTINS, 
2015). Assim, há de se falar que a legislação brasileira “[...] tutela de 
forma objetiva a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, 
a igualdade de pessoas, os valores sociais do trabalho e a proibição da 
tortura e de tratamento desumano ou degradante.” (MINISTÉRIO 
DO TRABALHO E EMPREGO, 2011, p.10).

O princípio da dignidade da pessoa humana apresenta dupla 
concepção, a primeira sendo a previsão de um Direito individual 
protetivo, tanto em relação ao próprio Estado quanto em relação aos 
demais indivíduos e a segunda concepção sendo o estabelecimento 
de um verdadeiro valor fundamental de tratamento igualitário dos 
próprios semelhantes (MORAES, 2013). Logo, se percebe que a ideia 
central desse princípio é que o ser humano, pelo simples fato de sua 
condição humana, é titular de Direitos que devem ser (re)conhecidos, 
compreendidos e respeitados por seus semelhantes, inclusive, pelo 
Estado. 

Vislumbra-se, assim, que a dignidade da pessoa humana se 
configura “[...] pela exigência de o individuo respeitar a dignidade de 
seu semelhante tal qual a Constituição Federal exige que lhe respeitem 
a própria.” (MORAES, 2013, p.62) isso por que a dignidade humana é 
também um Direito do ser humano que surgiu em face da necessidade 
de reconhecimento de outros Direitos da pessoa (BARRETO, 2013).

Dessa forma, se tem como atributos a essa dignidade, o respeito 
à autonomia da vontade, o respeito à integridade física e moral e o 
respeito para com o ser humano, pois ele não pode ser considerado 
como uma coisa, haja vista a garantia de um mínimo existencial 
(MARMELSTEIN, 2008). 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente 
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a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 
consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a 
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-
se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser 
feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 
as pessoas enquanto seres humanos. [grifo do autor] (MORAES, 
2013, p. 61).

Nesse contexto, o princípio da dignidade da pessoa humana 
também constitui uma fonte que legitima os demais Direitos 
fundamentais, sendo que eles possuem inegável conteúdo ético, pois são 
valores básicos para uma vida digna em sociedade (MARMELSTEIN, 
2008). Assim, “além dos valores da igualdade e da liberdade [...] os 
Direitos sociais encontraram fundamento ético na exigência de justiça, 
na medida em que são essenciais para a promoção da dignidade da 
pessoa humana.” (BARRETO, 2013, p.220).

Por se tratar esse princípio de condições dignas de existência, 
ele, por óbvio, atinge o trabalhador, pois esse deve ter condições dignas 
de trabalho para que assim, além de guarnecer a sua subsistência, 
contribua para o crescimento do país.

O princípio da dignidade da pessoa humana enseja o epicentro 
de todo o ordenamento jurídico brasileiro e ele atinge, inclusive, 
como um todo, o Direito do Trabalho, uma vez que, o trabalhador, 
antes de tudo, é uma pessoa humana (LEITE, 2015). Além de 
que, é somente por meio do trabalho que o ser humano consegue 
garantir a sua subsistência, bem como gerar o desenvolvimento e 
crescimento do país  (LASTE; LOPES, 2020, p. 80).

Nesse sentido, a Constituição de 1988 trouxe o Direito 
do Trabalho como um direito humano e fundamental, pois ao ser 
positivado na Constituição foi tutelado pelo Direito Constitucional 
(LEITE, 2015). No capítulo que tem por destino os Direitos Sociais, 
a Constituição incluiu os Direitos trabalhistas, que versam sobre a 
regulamentação dos sindicatos e, principalmente, sobre a proteção 
do trabalhador perante seu empregador, sendo um princípio de suma 
importância no direito do trabalho (MARMELSTEIN, 2008).

Importante mencionar que os direitos inseridos no artigo 6º 
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da Constituição Federal de 1988, possuem, como destinatários, as 
empresas privadas, ao passo que os Direitos Fundamentais possuem o 
Estado como destinatário principal (MARMELSTEIN, 2008). Nessa 
senda, a Constituição Federal de 1988 “[...] e sua caracterização como 
Constituição Cidadã, a dignidade humana passou a fazer parte da 
cultura jurídica brasileira como referência obrigatória na cultura cívica 
e nas lides judiciais.” (BARRETO, 2013, p. 64).

Diante do explanado, é intuitivo perceber que o princípio da 
dignidade da pessoa humana se encaixa, perfeitamente, nas relações de 
trabalho, principalmente no que tange a subordinação do empregado 
para com seu empregador. Dessa forma, sob a luz do referido princípio 
o empregador passa a ter deveres perante seus empregados, para que, 
dessa forma, sejam asseguradas condições dignas de existência para 
uma qualidade de vida sadia no ambiente das relações laborais. 

Nesse sentido, é necessária a compreensão de que não é 
qualquer trabalho que deve ser considerado um Direito humano e 
fundamental, devendo ser somente aquele que realmente dignifique a 
pessoa humana (LEITE, 2015). Diante disso, o trabalho que é realizado 
de forma forçada ou que não tem a devida contraprestação e possua 
condições indignas não é, nem de longe, um trabalho dignificante.  

Nesse viés, a Constituições trouxe, em seu artigo 5º, que 
ninguém será submetido à tortura ou a qualquer forma de tratamento 
degradante ou desumano e que ninguém será obrigado a fazer nada 
senão em virtude de Lei. Nesse sentido, entende-se que hoje existe a 
liberdade de trabalho, “[...], pois não impera a escravidão ou a servidão, 
sendo as partes livres para contratar, salvo em relação a disposições de 
ordem pública” (MARTINS, 2015, p.71).

Além do princípio da dignidade da pessoa humana, a 
Constituição também elenca o princípio social do trabalho ao dispor 
que ele não pode ser uma mera mercadoria, pois possui valor social o 
qual deve propiciar a dignificação da pessoa por meio de um trabalho 
decente (LEITE, 2015). A Constituição também trouxe o princípio 
da proteção da relação de emprego e o seu artigo 170 preceitua sobre 
a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano de 
forma digna e na livre iniciativa do trabalho. O artigo 5º, inciso XV 
também aborda acerca da liberdade de locomoção ao preceituar que é 
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livre a locomoção no território nacional em tempos de paz (BRASIL, 
1988).

Todavia, em que pese o grande amparo da Constituição 
Federal/1988, bem como todos os demais dispositivos que proíbem 
a prática de trabalhos forçados, esse não deixou de existir, de fato, 
no território brasileiro. Assim, é perceptível que a prática do 
trabalho escravo contemporâneo faz grave violação nos princípios 
constitucionais, bem como em todas as legislações vigentes que tratam 
sobre a situação. 

A partir de 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, o Estado 
brasileiro deixou de reconhecer o direito de propriedade de 
uma pessoa sobre a outra. Contudo, persistiram estratégias de 
submissão dos trabalhadores, as quais, a despeito de não terem 
respaldo oficial, negavam a eles liberdade e, sobretudo, dignidade. 
Chamamos de dignidade o conjunto básico de garantias a que 
devemos ter acesso simplesmente pelo fato de fazermos parte 
do gênero humano. Quando negada, pessoas são tratadas como 
instrumentos descartáveis de trabalho (SAKAMOTO, 2020, p.8)

Indubitavelmente a Lei Áurea pôs fim no direito de propriedade 
de uma pessoa sobre a outra ao extinguir a legalidade de possuir 
escravos no território brasileiro. Todavia, “[...], ainda persistem no 
país situações em que o trabalhador não tem a possibilidade de se 
desligar de seu empregador, ficando atrelado a ele” (LASTE; LOPES, 
2020, p. 83).

O Direito Penal brasileiro e o crime de reduzir alguém a condição 
análoga à de escravo

No ano de 1888, a prática do trabalho escravo foi abolida. Dessa 
forma, conclui-se que o Estado brasileiro não admite a possibilidade 
de uma pessoa ser propriedade de outra, logo, ele não reconhece o 
trabalho escravo como uma relação legítima. 

Por isso, quando nosso Código Penal foi aprovado, em 1940, 
esse crime ficou conhecido como “redução à condição análoga 
à de escravo”. Do ponto de vista técnico e jurídico, essa é a 
nomenclatura para definir tal forma de exploração. Na prática, 
é o mesmo que trabalho escravo contemporâneo (SAKAMOTO, 



  257
Constituição e Ciências Criminais: do Crime ao Cumprimento da Pena

2020, p. 9).

Diante disso, existe um debate global com o intuito de 
uniformizar conceitos e nomenclaturas, visto que o fenômeno 
assume características próprias em diferentes países em que há sua 
manifestação, se apropriando de formas locais de exploração do ser 
humano além de reinventá-las (SAKAMOTO, 2020). Nesse sentido, 
a Convenção n. 29 da OIT - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 
DO TRABALHO – no ano de 1930, trouxe o conceito de trabalho 
escravo como sendo a atividade que “designará todo trabalho ou 
serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e 
para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade”.

Assim, quanto ao trabalho escravo contemporâneo se pode 
compreender que ele tem caracterização, dentre outros aspectos, pela 
exploração do trabalho no qual a pessoa esteja impedida de forma 
psicológica, moral ou física de abandonar o seu serviço (LOTTO, 
2015). É quando homens, mulheres e crianças não possuem garantia 
de sua liberdade e ficam presos ao local de trabalho durante meses, 
anos ou até mesmo sua vida inteira. 

Ficam presos a fazendas durante meses ou anos por três principais 
razões: acreditam que têm que pagar uma dívida ilegalmente 
atribuída a eles e por vezes instrumentos de trabalho, alimentação, 
transporte estão distantes da via de acesso mais próxima, o que faz 
com que seja impossível qualquer fuga, ou são constantemente 
ameaçados por guardas que, no limite, lhes tiram a vida na 
tentativa de uma fuga. Comum é que sejam escravizados pela 
servidão por dívida, pelo isolamento geográfico e pela ameaça às 
suas vidas. Isso é trabalho escravo (SAKAMOTO, 2006, p. 11).

Dessa forma, se pode afirmar que a escravidão na 
contemporaneidade se faz tão proveitosa quanto à escravidão na época 
do Brasil Colônia e Brasil Império para aqueles que dela se utilizam, 
isso por que “[...] a mão de obra tem custo muito baixo, pois não 
se há mais a compra de escravos, como havia na época, além de não 
haver mais a distinção de etnia e de sexo” (LASTE; LOPES, 2020, 
p.84), além do mais, ela pode ser utilizada em diversas localidades e 
atividades. Conforme aponta Sakamoto (2020, p. 7)

Entre 1995 e setembro de 2019, mais de 54 mil pessoas foram 
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encontradas em regime de escravidão em fazendas de gado, soja, 
algodão, café, laranja, batata e cana-de-açúcar, mas também em 
carvoarias, canteiros de obras, oficinas de costuras, bordéis, entre 
outras unidades produtivas no Brasil. Ao longo desse período, o 
trabalho escravo contemporâneo deixou de ser encarado como 
um problema restrito a regiões de fronteira agropecuária, como 
Amazônia, Cerrado e Pantanal. Hoje também é combatido nos 
grandes centros urbanos. 

O trabalho escravo contemporâneo não infringe somente os 
dispositivos legais, como também atinge a vida íntima e a dignidade 
das pessoas que acabam atreladas a ele. Nesse sentido, o Ministério 
do Trabalho afirma que qualquer trabalho que não reúna as mínimas 
condições necessárias que garantem os direitos dos trabalhadores, 
constitui trabalho escravo.

Malgrado as diversas denominações, qualquer trabalho que 
não reúna as mínimas condições necessárias para garantir os 
direitos do trabalhador, ou seja, cerceie sua liberdade, avilte a sua 
dignidade, sujeite-o a condições degradantes, inclusive em relação 
ao meio ambiente de trabalho, há que ser considerado trabalho 
em condição análoga à de escravo (2011, p.12). 

Outra circunstância que faz caracterizar a prática do trabalho 
escravo contemporâneo é o vínculo formado com o seu empregador, 
o qual não é tão diferente do que acontecia no Brasil Colônia, pois 
na contemporaneidade o trabalhador também não consegue se 
desvincular, e acaba ficando atrelado à situação de escravidão por 
sua vida inteira. Ainda, as condições de alimentação, moradia e 
higiene que são extremamente precárias também são circunstâncias 
caracterizadoras (COSTA, 2010).

Esse tipo de tratamento que os trabalhadores em regime de 
escravidão recebem é totalmente desumano e degradante, violando 
todos os preceitos constitucionais. Ademais, a situação degradante em 
que o trabalhador escravizado se encontra, conforme o Ministério do 
Trabalho (2011, p.12),

[...] vai desde o constrangimento físico e/ou moral a que é 
submetido o trabalhador – seja na deturpação das formas de 
contratação e do consentimento do trabalhador ao celebrar o 
vínculo, seja na impossibilidade desse trabalhador de extinguir 
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o vínculo conforme sua vontade, no momento e pelas razões que 
entender apropriadas – até as péssimas condições de trabalho e 
de remuneração: alojamentos sem condições de habitação, falta 
de instalações sanitárias e de água potável, falta de fornecimento 
gratuito de equipamentos de proteção individual e de boas 
condições de saúde, higiene e segurança no trabalho; jornadas 
exaustivas; remuneração irregular, promoção do endividamento 
pela venda de mercadorias aos trabalhadores [...] 

Nesse viés, percebe-se que o trabalho escravo contemporâneo 
viola uma cadeia de Direitos e garantias que o trabalhador tem 
assegurados por Lei. O cerceamento de liberdade também caracteriza 
uma das circunstâncias presentes no enquadramento do trabalho 
escravo, que vai desde a apreensão de documentos do trabalhador, 
presença de guardas armados ou comportamentos ameaçadores, 
dívidas ilegais até o isolamento geográfico, não conseguindo o 
trabalhador se desvincular dessa situação (COSTA, 2010).

Ao longo do tempo, esse trabalho aceito voluntariamente pode 
se constituir em trabalho forçado, a partir do momento em que 
houver cerceamento da liberdade do trabalhador; seja quando o 
trabalhador permanece no trabalho porque se sente obrigado a 
saldar a dívida, seja ela lícita ou não (coação moral); seja quando 
o trabalhador não pode deixar o trabalho por conta de vigilância 
ostensiva, ameaças ou outras represálias (coação psicológica); 
seja, finalmente, quando o trabalhador é fisicamente impedido 
de deixar o trabalho, por cerceamento de sua liberdade de 
locomoção ou com prejuízo direto à sua integridade física e à sua 
própria vida (coação física) (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, 2011, p.13).

Nesse sentido, se compreende que “o trabalho escravo 
contemporâneo não é resquício de modos de produção arcaicos que 
sobreviveram ao capitalismo. Trata-se de um instrumento utilizado 
por empreendimentos para potencializar seus processos de produção 
e expansão.” (SAKAMOTO, 2020, p.10) Dessa maneira, conforme 
aponta o Ministério Público Federal (2014, p.22)

A obrigação de o Brasil erradicar todas as formas de escravidão 
contemporânea decorre inicialmente da Constituição Federal 
de 1988 quando esta estabelece no seu art. 5º, inciso III que 
“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
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ou degradante”, bem como com a consagração da dignidade da 
pessoa humana (art. 1°, inciso III) e a prevalência dos direitos 
humanos (art. 4°, inciso II) como princípios fundamentais da 
República Federativa do Brasil.

Ainda, como formas de combater a escravidão contemporânea, 
o país se comprometeu, internacionalmente, ao assinar as Convenções 
nº 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho, além de 
outras, tais como, 

[...] Convenção sobre Escravatura de 1926 da Sociedade das 
Nações; a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948; 
a Convenção Suplementar sobre a abolição da escravatura, do 
tráfico de escravos e de práticas análogas à Escravatura de 1956, 
Declaração Americana de Direitos e Obrigações do Homem, 
de 1948, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 
1969 (Pacto de São José da Costa Rica), o Protocolo Adicional 
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1988 (Protocolo 
de San Salvador) e a Declaração Sócio-Laboral do Mercosul. 
Destaque-se que os referidos tratados internacionais são 
garantidores de direitos humanos, sendo normas de aplicação 
imediata e tendo status de supra legais, no nosso ordenamento 
jurídico, conforme a jurisprudência pátria (STF, RE 466.343). 
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014, p.22)

Nesse viés, o Estado brasileiro tem o dever de combater a 
escravidão contemporânea, conforme os tratados internacionais e 
demais compromissos internacionais assumidos, bem como de acordo 
com a própria Constituição Federal. Dessa maneira, uma das formas de 
reprimir essa prática consiste no disposto no Código Penal Brasileiro.  

O artigo 149 do referido diploma legal trata acerca do 
cerceamento da liberdade de locomoção do trabalhador, ao reduzi-lo a 
condição análoga à de escravo submetendo-o a trabalhos forçados ou 
a jornadas exaustivas.

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena. reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
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correspondente à violência (BRASIL, 2003)

Importa mencionar que a originária redação desse artigo se 
limitava tão somente a conduta de “reduzir alguém a condição análoga 
à de escravo” o que trazia certa generalidade fazendo com que juízes 
criminais não tivessem os elementos objetivos fornecidos para poder 
identificar quais seriam as formas pelas quais o trabalhador ora vítima 
fosse reduzida à condição análoga, logo, com a redação dada pela Lei 
10.803 de 2003, houve o favorecimento de uma definição muito mais 
específica (COSTA, 2010).

Com uma definição mais clara de “trabalho escravo”, as leis 
nacionais relativas à exploração do trabalho puderam atender às 
características específicas do trabalho forçado no Brasil, ao mesmo 
tempo em que contemplaram as disposições das convenções da 
OIT que visam abolir a prática de trabalho forçado no mundo. 
Desse modo, é o artigo 149 do Código Penal Brasileiro (CPB) e a 
convenção da OIT nº. 29 que fornecem o amparo legal necessário 
às ações de combate ao trabalho escravo no Brasil (COSTA, 2010, 
p. 35).

Dessa forma, a nova redação trouxe o termo “reduzir alguém 
a condição análoga a de escravo”, pois, na contemporaneidade, não 
existe mais a situação jurídica do escravo, conforme mencionado, pois 
a escravidão é um estado de direito pelo qual o ser humano perde 
a sua própria liberdade e personalidade, tornando-se simplesmente 
uma coisa e, contrariando o que preceitua o princípio da dignidade 
da pessoa humana (FABBRINI; MIRABETE, 2009). Nesse sentido, 
conforme aponta Sakamoto (2020, p. 9).

De acordo com o artigo 149 do Código Penal, quatro elementos 
definem trabalho escravo contemporâneo, de maneira combinada 
ou isolada: a. Cerceamento de liberdade – a impossibilidade 
de quebrar o vínculo com o empregador, que pode se valer de 
retenção de documentos ou de salários, isolamento geográfico, 
ameaças, agressões físicas, espancamentos e tortura; b. Servidão 
por dívida – o cativeiro mantido pela imposição de dívidas 
fraudulentas, relacionadas a transporte, alimentação, hospedagem, 
adiantamentos, dentre outras; c. Condições degradantes de 
trabalho – o meio ambiente de trabalho que nega a dignidade 
humana, colocando em risco à saúde, a segurança e a vida da 
pessoa; d. Jornada exaustiva – o cotidiano de trabalho que leva 
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o trabalhador ao completo esgotamento físico e psicológico e à 
impossibilidade de ter uma vida social, dada a intensidade e a 
duração da exploração, colocando em risco sua saúde e vida.

Pode-se observar que o sujeito ativo que trata o artigo penal 
é “qualquer pessoa, embora, como regra, passe a ser o empregador e 
seus prepostos” (NUCCI, 2007, p.674). O dispositivo também prevê 
duas condutas típicas, as quais incorrem na mesma pena. A primeira 
trazendo a tipificação de delito, o cerceamento de uso de qualquer meio 
de transporte por parte do empregador ou “gato”1, com a finalidade 
de reter o trabalhador no ambiente de trabalho. Já a segunda conduta 
trata da tipificação de manutenção e vigilância ostensiva no local de 
trabalho, como sendo crime também.

Dessa forma, se tem as duas hipóteses alcançando todos os 
agentes, tanto o “gato” e vigias quanto o empregador, que de uma 
forma ou de outra, colaboraram para a submissão do trabalhador à 
condição análoga a de escravo (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, 2011). 

Sobre o sujeito passivo, Guilherme de Souza Nucci (2007, 
p.675) afirma que

Somente pode ser o empregado, em qualquer tipo de relação de 
trabalho. O tipo do art. 149, antes da modificação trazida pela Lei 
10.803/2003, era amplo e colocava como sujeito passivo qualquer 
pessoa (alguém). Atualmente, no entanto, embora tenha mantido 
a palavra “alguém” no tipo, em todas as descrições das condutas 
incriminadas faz referência a “empregador” ou “trabalhador”, bem 
como a “trabalhos forçados” ou “jornadas exaustivas”. Poder-se-ia 
até mesmo sustentar que o crime de redução a condição análoga 
à de escravo ficaria bem mais situado no contexto dos crimes 
contra a organização do trabalho, mas a razão de se cuidar dele 
no Capítulo VI do Título I da Parte Especial é o envolvimento da 
liberdade individual de ir e vir.

Dessa maneira, se observa que estando o crime previsto no 
Capítulo VI, Dos crimes contra a liberdade Individual, inúmeras 
situações em que se encontravam os trabalhadores em condições 

1 “Gato” é a denominação utilizada para quem contrata a mão-de-obra e alicia os 
trabalhadores, servindo de fachada para que os patrões não sejam responsabilizados 
pelo crime.
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análogas à de escravo não eram devidamente amparadas e tuteladas 
pela norma devido ao entendimento equivocado de que o bem jurídico 
violado era, exclusivamente, a liberdade sem seu sentido estrito, qual 
seja, de locomoção (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014). 
Dessa maneira,

[...], verifica-se que, de forma simplificada, o trabalho em condição 
análoga à de escravo é tipificado penalmente diante de quatro 
condutas específicas: a) sujeição da vítima a trabalhos forçados; 
b) sujeição da vítima a jornada exaustiva; c) sujeição da vítima a 
condições degradantes de trabalho; d) restrição, por qualquer 
meio, da locomoção da vítima em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto. Cada um dos modos de execução, 
embora seja caracterizado de maneira distinta, pode ser verificado, 
na realidade das relações de trabalho combinados entre si 
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2011, p.12).

Nesse viés, ao lado do artigo 149, os artigos 203 e 204 do 
Código Penal Brasileiro dispõe acerca da sanção para quem frustrar o 
direito assegurado pela legislação trabalhista ou obrigação legal relativa 
à nacionalização do trabalho. Acerca do sujeito passivo do primeiro 
dispositivo, “é o titular do direito frustrado ou o trabalhador prejudicado 
ou impedido de deixar o seu serviço” (NUCCI, 2014, p. 778) quanto 
ao sujeito passivo do segundo dispositivo, esse é o Estado.

Na mesma perspectiva o artigo 206 traz uma sanção para quem 
comete o ilícito de aliciar com a finalidade de emigração e o artigo 
207 elenca sanção para quem comete o ilícito de aliciar trabalhadores 
de um local para o outro dentro do território nacional. Situação 
corriqueira no trabalho escravo contemporâneo (BRASIL, 1940). Em 
ambos os dispositivos o sujeito passivo é o Estado, sendo no artigo 
207 o sujeito passivo também a pessoa aliciada. (NUCCI, 2014)

Essas sanções visam tutelar o interesse que o Estado tem de 
manter os trabalhadores em seus locais de origem buscando evitar que 
o trabalhador sofra desnecessários deslocamentos que, na maioria das 
vezes, ocasionam a escassez de mão de obra, além de despovoamento 
de determinadas partes do país (CAPEZ, 2015). Há de se mencionar 
ainda que o constrangimento ilegal, seja pela violência ou pela ameaça, 
que deixa impedida a liberdade dos trabalhadores, tem regulamentação 
através do artigo 197 do Código Penal Brasileiro.
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Art. 197. Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça:

I. a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, 
ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em 
determinados dias:

Pena. detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência; (BRASIL, 1940).

Ainda, sobre o sujeito passivo do crime de reduzir alguém a 
condição análoga, aponta Nucci, (2007, p. 771):

Cremos que a pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo deste 
crime, porque o tipo penal é apenas uma forma especifica de 
cercear a liberdade da pessoa humana ao seu legitimo direito ao 
trabalho. Em sentido contrário há a lição de Noronha, para quem 
o pronome indefinido “alguém” pode compreender a pessoa 
jurídica, embora reconheça que o constrangimento há de recair 
sobre a pessoa física que a dirige. 

Importa mencionar que, mesmo com todas as Leis que visam 
à proteção do trabalhador, bem como a punição de quem comete tal 
prática, a pessoa que cometa tal ilícito não pode ser punida duas vezes 
pelo mesmo fato. (CAPEZ, 2015) Isso ocorre devido ao princípio do 
non bis in idem que se traduz na proibição da dupla valoração fática, 
e estabelece que ninguém pode ser julgado duplamente pelo mesmo 
fato delitivo. (CAPEZ, 2015).

Mesmo com todos os amparos legais que o país possui para 
erradicar o trabalho escravo contemporâneo brasileiro e embora seja 
um país exemplo no seu combate, o ano de 2017 trouxe um grande 
abalo quando o então presidente Michel Temer, publicou uma 
portaria com um conjunto de novas regras que dificultariam de forma 
significativa, em sua prática, o combate ao trabalho escravo no Brasil.

Dentre essas regras, uma das principais mudanças seria quanto a 
tipificação do ilícito no Código Penal, pois a portaria determinou 
que para a caracterização do trabalho forçado, jornada exaustiva 
e condição degradante, se faz necessário ocorrer a privação do 
direito de ir e vir, o que não é um elemento obrigatório presente 
no Código Penal Brasileiro, uma vez que a nova redação tornaria 
irrelevante as condições em que o trabalhador é submetido . 
(LASTE; LOPES, 2020, p.83)
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Ainda, a portaria elencava que as características determinantes do 
trabalho escravo deveriam estar presentes no momento da fiscalização, 
pois no novo texto se a jornada exaustiva não fosse configurada, ficaria 
então invalidade a caracterização do trabalho em condições análogas, 
além de exigir a necessidade de lavratura de boletim de ocorrência 
feito pela autoridade policial que participou da fiscalização. 

Todavia, a portaria “foi suspensa pela Ministra do Supremo 
Tribunal Federal Rosa Weber que concedeu liminar aos pedidos 
da Rede Sustentabilidade, uma vez que entendeu que ela tornaria 
vulneráveis os princípios basilares da Constituição Federal, além de 
ir por um caminho totalmente contrário aos acordos internacionais 
que o Brasil assumiu” (LASTE; LOPES, 2020, P. 83) Felizmente, a 
portaria foi revogada.

Isso mostra que o direito penal brasileiro deve andar ao lado do 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, haja vista 
que o trabalhador é, antes de tudo, pessoa humana. Além disso a Lei 
apresenta certa instabilidade, pois a portaria anunciada mostra que ela 
está suscetível a alterações que possam, ainda que de forma indireta, 
prejudicar o trabalhador. 

Nesse sentido, o direito penal brasileiro deve ser mais taxativo 
ao tratar do crime de redução de condição análoga a de escravo 
como, na verdade, crime de trabalho escravo contemporâneo, eis que, 
conforme exposto, as condições análogas a de escravo vai muito mais 
além do que infringir tão somente o texto legal, pois o ato atinge 
principalmente, a dignidade do trabalhador. 

Diante disso, conforme aponta Sakamoto (2020, p.13) 
“Resgatar trabalhadores da escravidão é fundamental, mas funciona 
como um remédio que até pode baixar a temperatura alta do 
organismo, mas que não vai curar a enfermidade. Ou seja, é necessário 
atacar o sistema que leva à reprodução do trabalho escravo.”. 

Considerações finais

No primeiro momento o trabalho trouxe a escravidão 
brasileira: da legalidade a abolição, posteriormente abordou o 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: uma 
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reflexão necessária e para enaltecer a pesquisa realizou a reflexão sobre 
o direito penal brasileiro e sua aplicação aos casos de trabalho escravo 
contemporâneo.

Dito isso, se faz necessário ressaltar que o direito penal possui 
um papel fundamental para uma perspectiva do trabalho digno 
sem ferir a Constituição Federal de 1988, a Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT e normas internacionais que tentam preservar a 
vida digna dos trabalhadores. Salienta-se que o direito do trabalho é 
um direito social que deve ser protegido e ampliado da forma mais 
ampla possível, resguardando e incentivando a proteção aos cidadãos 
que clamam por decisões mais humanizadas e respeitosas para a classe 
trabalhadora.

É com essa perspectiva de futuro que se ressalta a necessidade 
de tornar mais rígida a lei penal para tentarmos abolir o trabalho 
escravo na contemporaneidade havendo uma cooperação social para 
vislumbrar dias melhores. Não é possível que com tantos avanços 
tenhamos situações análogas a escravidão sendo posturas primitivas, 
desumanizadas e em desacordo com as leis vigentes.
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Capítulo 14

O Estado de Coisas Inconstitucional: a 
aplicação no sistema carcerário brasileiro

Maurício Patrício do Carmo

Considerações iniciais

O sistema carcerário brasileiro carece de efetividade, o 
que se comprova pela ocorrência, dentro das prisões, 

de situações de superlotação, tortura, número excessivo de presos 
provisórios. Estudos apontam que isso decorre, dentre outros fatores, 
de décadas da política criminal de luta  contra as drogas, refletindo no 
encarceramento em massa. Soma-se a isso a ausência de investimentos 
no sistema carcerário, bem como a falta de gestão adequada.

Em decorrência disso, o tema ganhou mais holofotes no Brasil 
por meio da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, 
já que o Supremo Tribunal Federal declarou o “Estado de Coisas 
Inconstitucional”, por meio de uma medida cautelar, instituto 
que havia sido utilizado  pela primeira vez na Colômbia, na Corte 
Constitucional daquele País.

Importante ponderar a existência de uma grande quantidade 
de presos provisórios, que poderiam, em caso de eventual sentença 
condenatória, ter a pena privativa de liberdade substituída por penas 
alternativas, o que resulta num incremento do número de presos, e em 
prisões ilegais e, por via de consequência, injustas.

Em outro aspecto, com mais de uma década de encarceramento 
de presos referentes ao tráfico de drogas, o Brasil segue a passos lentos 
e carece urgentemente de políticas públicas e sociais as quais possuam 
potencial para tornar o sistema carcerário mais enxuto e mais digno.
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O quadro grave de violação generalizada no sistema carcerário 
brasileiro

O Estado de Coisas Inconstitucional foi reconhecido pela 
primeira vez na Colômbia, na Sentencia nº SU -559, ano de 1997 
(COLOMBIA, 1997), referente a direitos previdenciários de 
professores, recusados pelos Municípios de María La Baja e Zambrano 
naquele País, posteriormente passando a relacionar o tema a questões 
relacionadas ao sistema carcerário, às migrações forçadas de pessoas 
naquele país. No Brasil, por meio de uma Ação de Descumprimento 
de Preceito Fundamental – ADPF (BRASIL, 2015), declarou-se o 
Estado de Coisas Inconstitucional em relação ao sistema carcerário, 
em decorrência de uma violação massiva e repetitiva nos direitos 
fundamentais. Nesse sentido:

No Brasil, existem diferentes setores sociais nos quais se 
podem apontar violações sistemáticas de direitos fundamentais 
decorrentes de falhas estruturais, a começar por políticas públicas 
insuficientes, saneamento básico, saúde pública, consumo de 
crack. Atualmente, talvez seja o sistema carcerário brasileiro o 
que produz o maior grau de violação generalizada de direitos 
humanos decorrente de omissões e falhas estruturais e agravada 
pela sistemática inércia e incapacidade das autoridades públicas 
em superar tal quadro. (CAMPOS, 2017, p. 264-265).

As violações sistemáticas nos direitos fundamentais ocorrem há 
décadas no Brasil, não tendo o Estado brasileiro intervido de forma 
veemente na estruturação dos presídios e melhorias nas condições de 
vida dos presos, o que prejudica inclusive a eficácia das penas. Nesse 
sentido, o jurista Daniel Sarmento, em sustentação oral, quando do 
julgamento da ADPF 347 no Supremo Tribunal Federal, afirmou que 
o sistema carcerário brasileiro, além de críticas quanto à prisão como 
regra no ordenamento brasileiro, “[…] as pessoas primeiro são presas 
para depois serem iniciadas as investigações.”, complementando, ao 
final de sua sustentação oral no STF: “[...] que o sistema prisional 
brasileiro era infernal e não acho que seja uma frase exagerada, Mas 
há uma diferença entre o sistema prisional e o inferno, o Inferno de 
Dante, por exemplo. No pórtico do Inferno de Dante está escrito 
“abandonais toda esperança vós que entrais.” (GRILLO, 2019).
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No mesmo norte, Campos (2017, p. 264-265), relata que:

Pesquisando sobre diferentes bases de dados, máxime a da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados 
(2007-2009) e do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, a Clínica de 
Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro- Clínica UERJ Direitos apontou, 
em estudo sobre o tema, as várias formas de violação de diversos 
direitos fundamentais os presos. Segundo os pesquisadores, a 
população carcerária, na maioria pobres e negros, beira a 570 
mil pessoas, sendo a maior parte sujeita às seguintes violações de 
direitos: “superlotação, tortura, homicídios, violência sexual, celas 
imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, 
comida intragável, falta de água potável e de produtos higiênicos 
básicos, corrupção, deficiência no acesso à assistência judiciária, 
à educação, à saúde e ao trabalho, domínio dos cárceres por 
organizações criminosas, insuficiência do controle estatal sobre o 
cumprimento das penas, discriminação social, racial, de gênero e 
de orientação sexual.

Sabe-se que há diferentes setores sociais que podem ser 
analisados sob o ângulo das violações dos direitos fundamentais como, 
por exemplo, aqueles relacionados à saúde, saneamento, habitação. No 
entanto, segundo o autor supracitado, o sistema carcerário brasileiro 
é “o que produz o maior grau de violação generalizada de direitos 
humanos decorrentes de omissões e falhas estruturais.” (CAMPOS, 
2017, p. 264-265).

Para se chegar a este estado de coisas inconstitucional, uma 
série de atos foi necessária, passando pela falta de investimentos na 
estrutura no sistema carcerário, bem como na capacitação de agentes 
prisionais. É inegável a inércia do poder público frente a questões 
relacionadas aos presídios brasileiros. Segundo Campos (2017, p. 
265):

Trata-se de graves deficiências e violações de direitos presentes 
em todas as unidades da Federação brasileira, que podem ser 
imputadas à responsabilidade dos três poderes: Legislativo, 
Executivo e Judiciário. Significa dizer: são problemas de agenda 
política, de formulação e de implementação de políticas públicas, 
como de aplicação da lei penal.

Sobre esse aspecto, verifica-se a inércia dos três poderes 
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em solucionar problemas que são de toda a sociedade brasileira, já 
que a segurança pública é, ou deveria ser, interesse de todos. Com 
efeito, grande parte dos detentos brasileiros se encontra sob custódia 
provisória, o que também resulta na superlotação carcerária no Brasil.

Campos (2017, p. 266) relata sobre os detentos em regime 
provisório que alguns:

Ao fim, são absolvidos ou condenados a penas alternativas. Há 
também os que ultrapassaram o tempo de sanção fixado, o que 
revela a carência de assistência judiciária. Conforme aponta a 
pesquisa, pautada pela divulgação feita pelo CNJ, os mutirões 
Carcerários do Conselho já libertaram, desde 2008, cerca de 41 
mil presos que já haviam cumprido pena. Os reclusos sofrem 
com a falta de informações sobre seus processos e com a própria 
deficiência estrutural do Judiciário, que conta com número 
insuficiente de Varas de Execuções Penais.

Não se pode, aliás, responsabilizar exclusivamente os Poderes 
Legislativo e Executivo pela situação evidenciada, já que o Judiciário 
não raras vezes também apresenta uma prestação judiciária deficitária, 
com demora na condução de processos, que resulta no cumprimento 
de penas em prisões provisórias nas quais detentos já poderiam ter 
alcançado progressão de regime no caso de condenação definitiva, ou 
até casos em que permanecem presos mas, quando da condenação, 
a pena privativa de liberdade é substituída por restritivas de direitos, 
além dos casos em que, não obstante ocorram prisões provisórias, os 
réus são absolvidos.

Nesse contexto, quanto ao quadro de violação generalizada de 
direitos fundamentais, sustenta Campos que (2017, p. 271):

Primeiramente, só sistema prisional brasileiro revela violação 
massiva e generalizada de direitos fundamentais dos presos quanto 
à dignidade, higidez física e integridade psíquica. A superlotação 
carcerária e a precariedade das instalações das delegacias 
e presídios, mais do que inobservância da ordem jurídica 
correspondente pelo Estado, configuram tratamento desumano, 
degradante, cruel, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram 
sob custódia. As penas privativas de liberdade aplicadas em nossos 
presídios convertem-se em cruéis e desumanas; os presos tornam-
se “lixo digno” do pior tratamento possível, sendo-lhes negado 
todo e qualquer direito à existência minimamente segura e 
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salubre. Como afirmou o então Ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, os presídios brasileiros são “masmorras medievais”, 
ocasionando, segundo Daniel Sarmento, a “mais grave questão de 
direitos humanos do Brasil contemporâneo.”

É evidente a necessidade de se estruturar o sistema carcerário 
brasileiro, no sentido de se respeitar as garantias e os direitos 
fundamentais emanados da Constituição Brasileira de 1988. 
Outrossim, o encarceramento em massa de presos, em sua maioria em 
decorrência do crime tráfico de drogas, acarreta em demasia para a má 
prestação do Estado para com os acautelados.

Em outro aspecto, denota-se também que os presos sofrem a 
indiferença social, ou seja, não se respeitam direitos básicos inatos aos 
acautelados. Nesse sentido Pereira (2019, p.198):

Todo este quadro é ainda agravado pelo fato de este contexto de 
violação de direitos em que vivem os presos no Brasil, ser visto 
com indiferença social. Não são raras as constatações de que esta 
situação é largamente aceita por grande parcela da sociedade 
brasileira, que pautada no senso comum, acredita que os detentos 
realmente devem sofrer duras sanções e até mesmo penas cruéis. 
Por outro lado, também se verifica que os poderes públicos não 
raramente se abstêm de agir no sentido de reverter a situação, 
despertando de seu estado de torpor apenas quando catástrofes 
ocorrem no interior.

Neste ponto, observa-se o preconceito de grande parte da 
sociedade brasileira frente aos problemas enfrentados pelos presos e, 
em outra seara, a falta de preparo de servidores públicos que laboram 
no sistema penal. Segundo Greco (2017, p. 66-67):

Não é incomum que funcionários públicos que deveriam manter 
a ordem, a disciplina e a legalidade dos comportamentos no 
interior do sistema prisional, pratiquem toda a sorte de crimes 
contra aqueles que por eles deveriam ser protegidos. São 
incontáveis os casos de estupros de presas, de espancamentos 
por pura diversão, ou mesmo a fim de obter uma confissão, de 
subtração de bens dos presos, de constrangimento dos familiares, 
os quais, em situação de inferioridade, vão até o estabelecimento 
penitenciário à procura de seus entes queridos que, infelizmente, 
ingressaram na vida do crime. Neste último caso, são comuns as 
revistas consideradas vexatórias, ou seja, aquelas que colocam o 
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revistado numa situação de extrema humilhação.

Nesse contexto, verifica-se a falha estrutural no que toca à 
forma como lidar com situações previsíveis e imprevisíveis por parte 
dos agentes penitenciários.

Algumas prisões no Brasil carecem de melhor estrutura em 
todos os aspectos de gestão. A prisão não se pode servir como depósito 
de problemas, segundo a ótica do Estado de grande parte da população 
brasileira. Nessa linha relata Nucci, 2018, p. 197:

Finalidade da pena: temos sustentado que a pena tem vários 
fins comuns e não excludentes: retribuição e prevenção. Na 
ótica da prevenção, sem dúvida, há o aspecto particularmente 
voltado à execução penal, que é o preventivo individual positivo 
(reeducação ou ressocialização). Uma das mais importantes 
metas da execução penal é promover a reintegração do preso à 
sociedade. E um dos mais relevantes fatores para que tal objetivo 
seja atingido é proporcionar ao condenado a possibilidade de 
trabalho, e atualmente, sob enfoque mais avançado, estudar.

Nota-se que é mister a implementação de medidas eficazes 
capazes de ressocializar e reeducar os presos à inserção na sociedade. 
Em outro sentido salienta Nunes (2013, p. 319):

[...] o sistema prisional não está falido, mas sim a pena de prisão, 
busca-se oferecer uma série de exemplos que podem e devem servir 
como motivação maior, para que os responsáveis pelas nossas 
prisões e pela aprovação das nossas leis e sua aplicação, possam 
efetivamente realizar ações necessárias e suficientes para abrandar 
o melancólico quadro carcerário que se que nos apresenta.

Importante frisar a letargia do Poder Público em efetivar 
medidas capazes de minorar o quadro de transgressão à Constituição 
Federal, bem como leis infraconstitucionais. Nessa mesma linha, caso 
o Poder Público não efetive medidas no sistema carcerário, a maioria 
dos presídios se tornarão “escolas” do crime, como relata sobre esse 
aspecto Salineiro (2014, p. 109):

[...] a questão que envolve o sistema prisional é um problema 
a ser sanado em curto prazo. Não há, neste caso, possibilidade 
de um prognóstico positivo caso as atividades propostas pelo 
planejamento estratégico coloquem o encarceramento como um 
problema a ser resolvido em longo prazo. O Brasil tem atualmente 



  277
Constituição e Ciências Criminais: do Crime ao Cumprimento da Pena

cerca de 515.000 presos, o que coloca nosso país no quarto lugar 
do ranking mundial como país com maior população prisional. 
Fica evidente quando comparado com países mais desenvolvidos 
que não é porque se encarcera mais que se consegue diminuir 
as taxas de criminalidade, pois, como vimos, as prisões hoje 
no Brasil são escolas de criminalidade, ofertando cursos desde 
o ensino básico, fundamental, até graduação e quiçá mestrado 
de delinquência – verdadeiras formadoras de “profissionais do 
crime”.

Ademais, as estruturas dos presídios corroboram para que 
“profissionais do crime” se utilizem de presos para a criação de facções 
as quais dominam há décadas os presídios brasileiros. Importante 
trazer à baila a contribuição de Tourinho Peres (2012, p. 8):

[...] a política do encarceramento em massa, o crescimento 
da população carcerária e a construção de novas instituições 
prisionais – algumas de segurança máxima, seguindo a tendência 
da política de encarceramento norte-americana – não decorrem 
da constatação de que a política prisional e a instituição prisão 
vêm tendo, ao longo dos anos, bons e promissores resultados no 
que se refere à sua “vocação” para a “recuperação” de criminosos. 
São múltiplos e patentes os sinais de que o sistema é falho e que o 
modelo do aprisionamento como forma privilegiada de punição 
está longe de ser o ideal […].

Ante as inúmeras transgressões de direitos e garantias 
fundamentais, Campos aduz que

[…] o quadro evidencia transgressão a diversos dispositivos 
constitucionais, normas nucleares de nosso sistema objetivo de 
direitos fundamentais, a começar pelo princípio da dignidade da 
pessoa humana (artigo 1, inciso III), tornando letra morta pelo 
sistema carcerário brasileiro. (CAMPOS, 2017, p. 271).

E continua o nominado autor (2017, p. 271) ao afirmar que 
“[…] o quadro de violação massiva de direitos fundamentais está 
atrelado à omissão reiterada e persistente das autoridades públicas” 
descambando-se para as “falhas estruturais” existentes no sistema 
carcerário brasileiro.

Mendes e Branco, por sua vez, (2015, p. 149 e 150) relatam 
que:



278  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

A vinculação da Administração às normas de direitos fundamentais 
torna nulos os atos praticados com ofensa ao sistema desses 
direitos. De outra parte, a Administração deve interpretar a 
aplicar as leis segundo os direitos fundamentais. A atividade 
discricionária da Administração não pode deixar de respeitar os 
limites que lhe acenam os direitos fundamentais. Em especial, os 
direitos fundamentais devem ser considerados na interpretação 
e aplicação, pelo administrador público, de cláusulas gerais e de 
conceitos jurídicos indeterminados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal interveio na 
questão dos problemas estruturais, violações estruturais e massivas 
nos direitos fundamentais dos presos, ao declarar o Estado de 
Coisas Inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Este tema 
chegou ao STF através da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental-ADPF-34 (BRASIL, 2015) sendo o relator o ministro 
Marco Aurélio. A referida ação foi de autoria do Partido Socialismo e 
Liberdade-PSOL o qual, segundo Campos (2017, p. 285) “pediu seja 
reconhecido, expressamente, o ECI relativo ao sistema penitenciário 
brasileiro e a adoção de providências estruturais em face de lesões a 
preceitos fundamentais dos detentos.”.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF) está insculpida na Lei 9.882/1999 fundada também na 
Constituição Federal (BRASIL, 1988), assim dispondo:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: § 1º A 
arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente 
desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na 
forma da lei”.

Nos termos da Lei n. 9.882/99, cabe a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão 
a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público (art. 1º, 
caput). O parágrafo único do art. 1º explicita que caberá também a 
arguição de descumprimento quando for relevante o fundamento 
da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, 
estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição (leis pré-
constitucionais). Vê-se, assim, que a arguição de descumprimento 
poderá ser utilizada para solver controvérsias sobre a constitucionalidade 
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do direito federal, do direito estadual e também do direito municipal 
(MENDES; BRANCO, 2015, p. 1276).

Nessa linha, destaca-se a ação proposta pelo partido político 
brasileiro, o qual requereu em sede liminar o seguinte (PSOL, 2019):

a) Determine a todos os juízes e tribunais que, em cada caso 
de decretação ou manutenção de prisão provisória, motivem 
expressamente as razões que impossibilitam a aplicação das 
medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, previstas 
no art. 319 do Código de Processo Penal.

b) Reconheça a aplicabilidade imediata dos arts. 9.3 do Pacto dos 
Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos, determinando a todos os juízes e tribunais 
que passem a realizar audiências de custódia, no prazo máximo de 
90 dias, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante 
a autoridade judiciária em até24 horas contadas do momento da 
prisão.

c) Determine aos juízes e tribunais brasileiros que passem a 
considerar fundamentadamente o dramático quadro fático do 
sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de 
cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de 
execução penal.

d) Reconheça que como a pena é sistematicamente cumprida 
em condições muito mais severas do que as admitidas pela 
ordem jurídica, a preservação, na medida do possível,da 
proporcionalidade e humanidade da sanção impõe que os juízes 
brasileiros apliquem, sempre que for viável, penas alternativas à 
prisão.

e) Afirme que o juízo da execução penal tem o poder-dever de 
abrandar os requisitos temporais para a fruição de benefícios e 
direitos do preso, como a progressão de regime, o livramento 
condicional e a suspensão condicional da pena, quando se 
evidenciar que as condições de efetivo cumprimento da pena 
são significativamente mais severas do que as previstas na 
ordem jurídica e impostas pela sentença condenatória, visando 
acima preservar, na medida do possível, a proporcionalidade e 
humanidade da sanção.

f ) Reconheça que o juízo da execução penal tem o poder-dever 
de abater tempo de prisão da pena a ser cumprida, quando se 
evidenciar que as condições de efetivo cumprimento da pena 
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foram significativamente mais severas do que as previstas na 
ordem jurídica e impostas pela sentença condenatória, de 
forma a preservar, na medida do possível, a proporcionalidade e 
humanidade da sanção.

g) Determine ao Conselho Nacional de Justiça que coordene 
um ou mais mutirões carcerários, de modo a viabilizar a pronta 
revisão de todos os processos de execução penal em curso no 
país que envolvam a aplicação de pena privativa de liberdade, 
visando a adequá-los às medidas “e” e “f ” acima. h) Imponha o 
imediato descontingenciamento das verbas existentes no Fundo 
Penitenciário Nacional –FUNPEN, e vede à União Federal a 
realização de novos contingenciamentos, até que se reconheça 
a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema 
prisional brasileiro.

No tocante ao caráter definitivo da mesma ação proposta pelo 
PSOL requereu o partido (PSOL, 2019):

a) Declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema 
penitenciário brasileiro.

b) Confirmar as medidas cautelares aludidas acima.

c) Determinar ao Governo Federal que elabore e encaminhe 
ao STF, no prazo máximo de 3 meses, um plano nacional 
(“Plano Nacional”) visando à superação do estado de coisas 
inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, dentro de 
um prazo de 3 anos. O Plano Nacional deverá conter propostas e 
metas específicas para a superação das graves violações aos direitos 
fundamentais dos presos em todo o país, especialmente no que 
toca à (i) redução da superlotação dos presídios; (ii) contenção e 
reversão do processo de hiper encarceramento existente no país; 
(ii) diminuição do número de presos provisórios; (iii) adequação 
das instalações e alojamentos dos estabelecimentos prisionais aos 
parâmetros normativos vigentes, no que tange a aspectos como 
espaço mínimo, lotação máxima, salubridade e condições de 
higiene, conforto e segurança; (iv) efetiva separação dos detentos 
de acordo com critérios como sexo, idade, situação processual 
e natureza do delito; (v) garantia de assistência material, de 
segurança, de alimentação adequada, de acesso à justiça, à 
educação, à assistência médica integral e ao trabalho digno e 
remunerado para os presos; (vi) contratação e capacitação de 
pessoal para as instituições prisionais; (vii) eliminação de tortura, 
de maus tratos e de aplicação de penalidades sem o devido 
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processo legal nos estabelecimentos prisionais; (viii)adoção de 
medidas visando a propiciar o tratamento adequado para grupos 
vulneráveis nas prisões, como mulheres e população LGBT.

d) Submeter o Plano Nacional à análise do Conselho Nacional de 
Justiça, da Procuradoria Geral da República, da Defensoria Geral 
da União, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de outros 
órgãos e instituições que queiram se manifestar sobre o mesmo, 
além de ouvir a sociedade civil, por meio da realização de uma ou 
mais audiências públicas.

e) Deliberar sobre o Plano Nacional, para homologá-lo ou impor 
medidas alternativas ou complementares, que o STF reputar 
necessárias para a superação do estado de coisas inconstitucional. 
Nesta tarefa, a Corte pode se valer do auxílio do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do 
Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho 
Nacional de Justiça.

f ) Após a deliberação sobre o Plano Nacional, determinar ao 
governo de cada Estado e do Distrito Federal que formule e 
apresente ao STF, no prazo de 3 meses, um plano estadual ou 
distrital, que se harmonize com o Plano Nacional homologado, 
e que contenha metas e propostas específicas para a superação 
do estado de coisas inconstitucional na respectiva unidade 
federativa, no prazo máximo de 2 anos. Cada plano estadual ou 
distrital deve tratar, no mínimo, de todos os aspectos referidos no 
item “c” supra, e conter previsão dos recursos necessários para a 
implementação das suas propostas, bem como a definição de um 
cronograma para a efetivação das mesmas.

g) Submeter os planos estaduais e distrital à análise do Conselho 
Nacional de Justiça, da Procuradoria Geral da República, do 
Ministério Público da respectiva unidade federativa, da Defensoria 
Geral da União, da Defensoria Pública do ente federativo em 
questão, do Conselho Seccional da OAB da unidade federativa, 
e de outros órgãos e instituições que queiram se manifestar. 
Submetê-los, ainda, à sociedade civil local, em audiências públicas 
a serem realizadas nas capitais dos respectivos entes federativos, 
podendo a Corte, para tanto, delegar a realização das diligências 
a juízes auxiliares, ou mesmo a magistrados da localidade, nos 
termos do art. 22, II, do Regimento Interno do STF

h) Deliberar sobre cada plano estadual e distrital, para homologá-
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los ou impor outras medidas alternativas ou complementares 
que o STF reputar necessárias para a superação do estado de 
coisas inconstitucional na unidade federativa em questão. Nessa 
tarefa, mais uma vez, a Corte Suprema pode se valer do auxílio 
do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas 
do Conselho Nacional de Justiça.

i) Monitorar a implementação do Plano Nacional e dos 
planos estaduais e distrital, com o auxílio do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do 
Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho 
Nacional de Justiça, em processo público e transparente, aberto à 
participação colaborativa da sociedade civil, até que se considere 
sanado o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional 
brasileiro. [...] (STF ADPF 347).

Ante ao requerimento do PSOL, o STF, na apreciação da 
medida cautelar e por maioria, deferiu parcialmente a ADPF 347 
(BRASIL, 2015).

A violação massiva e estrutural nos direitos fundamentais de 
presos são observadas nos dados do Departamento Penitenciário 
Nacional que corrobora da falta de vagas nas unidades prisionais. 
Conforme dados relativos a junho de 2017, a população prisional 
consistia em 726.354, ao passo que o número de vagas era de 423.242, 
o que resultava, naquele ano, num deficit de  303.112 vagas, e em uma 
taxa de ocupação de 171,62%, conforme Levantamento Nacional 
de Informações Penitenciárias -Infopen, Junho/2017 (INFOPEN, 
2017).

Diante de tudo que evidenciado, o Supremo Tribunal Federal 
julgou a ADPF 347 de relatoria do Ministro Marco Aurélio no 
seguinte sentido:

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 –
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VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
– FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS 
INCONSTITUCIONAL –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, deve o sistema 
penitenciário nacional ser caraterizado como “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 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 a 
autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do 
momento da prisão. (BRASIL, 2015).

As audiências de custódia, bem como a liberação de verbas do 
fundo, foram um enorme passo para se tentar coibir o encarceramento 
em massa nos presídios brasileiros. Nota-se um avanço, nesse sentido, 
após o deferimento da medida cautelar da ADPF 347. Segundo 
Campos, (2017, p.290):

[…] a maioria dos ministros reconheceu, expressamente, estar 
presente um ECI. O relator apontou a violação sistemática 
de diversos direitos fundamentais dos presos, o quadro de 
falhas estruturais e de falência de políticas públicas, assim 
como a necessidade de o Supremo tomar medidas estruturais, 
caracterizando o ECI. Os ministros Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmén Lúcia, Celso de Mello 
e Ricardo Lewandowski também reconheceram textualmente a 
vigência de um ECI. Todos concordaram que, ante a violação 
massiva de direitos fundamentais, o Tribunal deveria intervir, 
inclusive, sobe a escolha orçamentária de contingenciamento de 
recursos.

Importante frisar que não obstante a decisão do STF tenha 
ocorrido em sede cautelar, foi passo positivo para a efetivação dos 
direitos e garantias fundamentais dos detentos, já que de imediato 
alguns de seus efeitos passaram a ser observados. Aduziu o Ministro 
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Marco Aurélio, no julgamento (BRASIL, 2015, p. 26):

Os cárceres brasileiros não servem à ressocialização dos presos. 
É incontestável que implicam o aumento da criminalidade, 
transformando pequenos delinquentes em “monstros do crime”. 
A prova da ineficiência do sistema como política de segurança 
pública está nas altas taxas de reincidência. E o que é pior: o 
reincidente passa a cometer crimes ainda mais graves. Segundo 
dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, essa taxa fica 
em torno de 70% e alcança, na maioria, presos provisórios 
que passaram, ante o contato com outros mais perigosos, a 
integrar alguma das facções criminosas. A situação é, em síntese, 
assustadora: dentro dos presídios, violações sistemáticas de 
direitos humanos; fora deles, aumento da criminalidade e da 
insegurança social.

Nesse contexto, observa-se que o Poder Público não respeita 
direitos básicos dos acautelados, mostrando-se inerte e indiferente 
quanto aos problemas relacionados às prisões brasileiras. No entanto, é 
um grande passo para a garantia dos direitos fundamentais. Conforme 
Campos (2017, p. 290) explana:

Ainda que em fase cautelar e sujeito a limites do pedido, o tribunal 
deu um passo importante no que tange ao reconhecimento do 
ECI do sistema prisional brasileiro. Do ponto de vista teórico, 
a decisão valeu como o marco inicial de utilização do ECI na 
jurisdição constitucional brasileira. Houve os que aplaudiram, 
mas não faltaram os que criticaram.

A ocorrência do reconhecimento de um Estado de Coisas 
Inconstitucional, embora não seja circunstância  unânime entre os 
juristas pode, no entanto, servir como importante ferramenta no 
combate ao descaso dos Poderes Executivos e Legislativos no que toca 
a garantia dos direitos e garantias fundamentais dos presos.

Como relata Campos (2017, p. 322), finalizando sua explanação 
sobre o Estado de Coisas Inconstitucional:

[…] e em cada caso concreto, a atuação judicial deverá ser mais 
ativista ou mais autocontida, vai depender de como os poderes 
políticos responderão ou reagirão à intervenção do STF; do 
quanto de comprometimento com valores do Estado de Direito 
esses poderes demonstrarão; do quanto se engajarão no diálogo 
proposto. Mais uma vez: cabe propor e avaliar a atuação do STF 
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em relação ao seu contexto político e social. Para saber se há 
espaço para a atuação do ECI no Brasil, é imprescindível ampliar 
o horizonte de observação crítica para além de posturas céticas 
baseadas em dogmas e tabus teóricos. O debate deve seguir.

Considera-se, portanto, que apesar da existência de 
posicionamentos apontando uma impossibilidade do Estado das 
Coisas Inconstitucional produzir efeitos, ou ainda de não se aplicar 
ao caso brasileiro, que o fato do STF ter declarado o Estado de Coisas 
Inconstitucional se demonstrou pertinente naquele momento, ante 
a inércia do Estado em agir na situação de violação sistemática de 
direitos.

Considerações finais

O Estado de Coisas Inconstitucional, mesmo sendo um 
instituto pouco debatido, foi utilizado no Brasil através da ADPF 347, 
que inovou no intuito de que direitos fundamentais de presos fossem 
adequadamente respeitados. Muito embora a principal função do 
Supremo Tribunal Federal não seja legiferar, o julgamento analisado 
foi histórico e determinante para que providências passassem a ser 
adotadas ante a letargia do Estado brasileiro em atuar eficientemente 
junto aos problemas do sistema carcerário brasileiro.

Deste modo, ainda que o reconhecimento desta situação tenha 
sido objeto de críticas (seja pela forma ou pelo conteúdo da decisão) 
o combate às penas degradantes e desumanas que ocorrem nos 
presídios nacionais é premente. Neste contexto, a ADPF 347, em sua 
decisão proferida em sede cautelar, atingiu o objetivo no que toca às 
audiências de custódia, bem como o descontingenciamento do Fundo 
Penitenciário Nacional para se criar mais efetividade nas estruturas das 
prisões brasileiras, mormente respeitando o princípio da dignidade da 
pessoa e para que o fundo seja empregado nas questões para as quais 
foi criado.
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Capítulo 15

Que igualdade? Uma análise da Lei nº 13.827 
a partir de um viés constitucional

Thaís Maciel de Oliveira

Considerações iniciais

Partindo de uma reflexão epistemológica do poder 
simbólico e as percepções das condições sociais nas 

produções simbólicas, o presente estudo tem por escopo analisar 
constitucionalmente e reflexivamente a lei nº 13.827, de 13 de maio 
de 2019, que alterou expressamente a lei nº 11.340, de 07 de agosto de 
206, Lei Maria da Penha. Referida alteração visou diante da existência 
de atual ou eminente risco a integridade da mulher ofendida autorizar 
o imediato afastamento do agressor pela autoridade policial nos casos 
delimitados pelo artigo 12.

Nessa esteira, objetiva-se problematizar se a alteração da referida 
lei consegue romper com o liame simbólico da estrutura estruturante 
da violência de gênero. Com efeito, primeiramente pretende-se discutir 
se a alteração rompe com o viés subjetivo ou objetivo da violência. 
Assim, através das ferramentas de se pensar os fenômenos sociais de 
Pierre Bourdieu a alteração á analisada sob a lente de conhecimento 
do habitus, campo e capital.

Neste mesmo cenário, ao analisar os mecanismos de campo em 
um estudo socio-analítico pretende-se observar se a alteração reflete no 
habitus, campo ou capital do agressor e da agredida. Indubitavelmente, 
essa compreensão rompe com um viés dicotômico ao analisar teorias 
em múltiplas dimensões. 

Em função disso, o presente artigo tem por premissa verificar 
se a alteração tem por condão constitucional uma igualdade material, 
não apenas formal. Ao analisar constitucionalmente a violência de 
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gênero e os mecanismos que servem para coibir essa violência, é preciso 
analisar o fenômeno da violência e das masculinidades tóxicas por um 
viés complexo. Ou seja, pretende-se analisar as múltiplas dimensões 
integradas que refletem nesse ser e na violência como um conjunto. 

A dominação masculina e as ferramentas de se pensar os fenômenos 
sociais

Pierre Bourdieu foi um importante sociólogo do século XX que 
se ateve ao pensamento empírico e epistemológico da realidade social. 
Embora tenha formação filosófica Bourdieu abandonou o caminho 
da filosofia diante de suas questões críticas culturais na Argélia. Frente 
ao período que Bourdieu vive na França entre guerras, Bourdieu é 
fortemente influenciado pela corrente metodológica do estruturalismo 
e pelo método fenomenológico de Husserl.

Com efeito, Bourdieu parte de uma ruptura epistemológica. Na 
sua ânsia de investigar e compreender o agir social, a realidade social, 
Bourdieu rompe com a clássica dicotomia sujeito-objeto, esboçando 
uma teoria da prática, esboçando uma compreensão da vida social que 
é simbólica e construída. A partir dessa postura idealista Bourdieu 
problematiza as estruturas que formas e edificam os indivíduos e as 
formas estruturantes que dão valores e significados a culturas e noções. 
Assim, Bourdieu parte de uma abordagem construtivista estrutural, 
em virtude de analisar os aspectos subjetivos e objetivos na edificação 
do viver conjunto.

A partir dessa dialética Bourdieu cria os mecanismos de se pensar 
os fenômenos sociais, como parte de esquemas de percepção sociais.  
Esse estudo das relações sociais, como relações que são estruturais e 
simbólicas engajam o sociólogo na edificação de ferramentas que dão 
sentido e noções a valores, normas, estruturas e sistemas. Esse modo 
de pensar os fenômenos sociais parte de uma abordagem histórico-
crítica, parte de um sentido de modo de ser que é construído e 
histórico (SCHUBERT, 2018).

Assim, como o trio de pensar os fenômenos habitus, campo e 
capital integram esse pensamento que é ao mesmo tempo estrutural, 
histórico e dialético.  Nesse percurso, habitus é para Bourdieu a 
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edificação dos valores subjetivos, é a construção da percepção do 
indivíduo em torno das estruturas que giram em seu entorno. Habitus, 
conforme predissera Maton (2018, p. 75) é o modo operandi, é a 
percepção do agir social como “sistema de disposições que geram 
percepções, apreciações e práticas”.

Diferentemente do Habitus, o campo releva a noção de senso 
prático de Bourdieu, revela a noção de percepção do espaço que 
constitui as relações sociais. Thomson (2018, p. 95) salienta que:

De acordo com Bourdieu, uma análise do espaço social significava 
não apenas localizar o objeto da investigação em seu contexto 
específico histórico, local/nacional/internacional e relacional, 
mas também interrogar os modos que geraram o conhecimento 
anterior do objeto sob investigação, quem fez isso e quais interesses 
foram servidos por essas práticas geradoras de conhecimento. 

Esse modo de pensar os espaços sociais parte de um pensamento 
do ser imerso em noções e inter-relações que o influenciam e edificam. 
Esse movimento dialético integra também o capital para Bourdieu, 
palavra que revela a posição do ser no campo, que revela o poder, revela 
classe e revela reconhecimento. O capital pode ser compreendido, 
conforme Moore (2018, p. 141), como “a energia que impulsiona o 
desenvolvimento de um campo através do tempo. O capital é ação é o 
decreto do princípio do campo. Ele é a realização em formas específicas 
do poder em geral”. Consequentemente, a concepção de sociedade de 
Bourdieu dialeticamente representa uma compreensão de vida social 
que é histórica e construída através dos sentidos do habitus, do campo 
e do capital.

Indubitavelmente, o trio de ferramentas epistemológicas de 
Bourdieu representam um conhecimento de vida social. Representam 
meios, instrumentos para analisar e desnaturalizar sistemas e noções. 
Maton (2018, p. 84) argumenta que  o habitus, campo e capital 
possuem relações:

Contínuas, dinâmicas e parciais: eles não se encaixam 
perfeitamente, pois cada um tem sua própria lógica interna 
e histórica. Isso permite que a relação entre a estrutura de um 
campo e os habitus de seus membros tenha vários graus de encaixe 
ou desencaixe. 



292  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

Nessa ótica, a utilização das categorias relacionais habitus, 
campo e capital como instrumentos de análise na conceptualização do 
espaço social denotam que o esquema de representação social possui 
uma lógica dominocêntrica. Lógica esta que através dos mecanismos 
de conhecimento apregoa a afirmação dos costumes em simbolismos 
de poder e dominação. Não obstante, o logos centro pautado em uma 
voz, uma cultura, uma racionalidade está intrinsecamente ligado ao 
binômio subordinado-dominador, embasado por uma estrutura fixa e 
atemporal de pensamento.

Em função disso, esse modo de ser que apregoa um pensamento 
fixo revela uma lógica interna totalitária, revela mecanismos de 
pensamento, estruturas e simbolismos em torno do status e poder que 
resultam em um capital cultural herdado e incorporado. Essa reflexão 
crítica propicia um modo de vir a ser que não é fixo ou imutável, essa 
reflexão também propicia um olhar despolitizado e critico frente o 
agir social. Dessa forma, é necessário desvelar o poder invisível que 
embasa estruturas, sentidos, e noções para poder conceber formas de 
se ver e conceber o mundo fora de uma visão dicotômica, platônica de 
sujeito e objeto, compreender esse sujeito que embasa, forma e analisa 
estruturas e noções.

O paradigma da naturalização dos corpos perpassa 
reminiscências antigas de Platão a Aristóteles e caminha paralelamente 
à compreensão canônica de um pensamento clássico. Na concepção 
aristotélica, a mulher era um homem incompleto, a mulher era um ser 
faltante. Conforme Gaarder (1997, p. 133) “na reprodução, a mulher 
é passiva e receptora, enquanto o homem é ativo e produtivo. Por esta 
razão é que, segundo Aristóteles, o filho do casal herdava apenas as 
características do pai”.

A partir dessa divisão, da forma e da substância, o pensamento 
teológico reescreve Platão e Aristóteles em um viés teocentrista, de 
homem-cidadão, de uma ordem natural. Nessa esteira, o pensamento 
de uma ordem natural e de papéis socialmente atribuídos são edificados 
e cristalizados em uma estrutura dada natural e inata. 

Essa racionalidade centrada que perpassa os logocentrismo dos 
pensamentos antigos , medievais  e modernos  ecoam o ouvir de uma 
única voz. Isso denota que a visão logocêntrica para Han e Angelin 
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(2014, p. 25), faz a entender que:

O escrito como não tendo poder constituinte de sentido, estando 
afastado e longe do significado, numa condição derivada, e 
até numa posição de rompimento com o natural e o absoluto, 
com a primeira natureza, com a natureza, institui o desprezo, 
a desconsideração, a desvalorização, a anulação. Se o pai do 
logos sai para ver e não concorda com o que vê, ele despreza, 
desconsidera, desvaloriza e anula. Tudo, por conseguinte, que 
se desvia do sentido não tem significado. O logos, que institui 
o mono (monolinguismo), impõe limites, fecha-se sobre si, 
absolutiza, dogmatiza e despreza o que não estiver no sentido ou 
no significado.

Sob esse ponto de vista, essa racionalidade centrada que se 
origina de um único logos, que apregoa uma única voz, não abre 
espaço para a diferença, para a complexidade, para a historicidade 
e para a temporalidade. Esse logos, que também é metafísico, não 
integra particularidades, ou dimensões complementares que não 
sejam dicotômicas ou dualistas. Consequentemente, a racionalidade 
centrada não integra uma estrutura que não seja fixa e natural, 
certamente não integra um ser que é e, ao mesmo tempo, está sendo 
e acontecendo.

Nesse aspecto, esse conhecimento de verdade universal também 
consubstanciou milhares de culturas centradas em um artificio de si, 
simbolizando uma realidade mental logocêntrica, funcional-positivista. 
Essa objetificação, que principia os conhecimentos deterministas e 
dedutivos, embasa teorias e noções pautadas em verdades fechadas, 
concretas, totalitárias e hegemônicas. A história, nesse sentido, é 
dimensionada por um pai, um centro de sentido que embasa uma 
verdade, um significado único, um sistema simbólico nascido de um 
logos, uma origem.

Essa matriz logocêntrica, em que o princípio já apresenta o 
significado, dá ao sentido da história uma noção metafísica. Essa noção 
metafísica que anula as diferenças, parte de uma estrutura mental de 
pensamento linear, dedutivo, analítico, em que a razão instrumental 
embasa o critério de cientificidade. Por derradeiro, a configuração 
de mundo logocêntrica, essencialista, etnocentrista ou fonocêntrica, 
além de embasar a determinação, também consubstancia a realidade 
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positivista, funcionalista.
Com efeito, a determinação propicia a construção de uma 

realidade binária, dualista, mas também metafísica de um modo de 
ser fixo e estável. Esse elemento simbólico de uma dimensão estrutural 
reitera os totalitarismos em esquemas mentais de padronização, de 
verdades objetivas e absolutas. Consequentemente, a estrutura mental 
logocêntrica parte de um pressuposto de esquema mental determinista, 
natural, posto que a tese e antítese não são formadas, o diálogo ou a 
diferença não fazem parte deste cenário.

Nessa esteira, a dominação masculina é parte do pensamento 
logocêntrico pautado em uma racionalidade centrada e metafísica. A 
compreensão de dominação pressupõe um pensar em estruturas fixas 
e imutáveis. Vem de um pensar binário e dualista. Também parte 
de matrizes que refletem ideais de si. Em outras palavras, a matriz 
heteronormativa reflete um logocentrismo pautado em uma visão de 
mesmidade, reflete um pensamento que induz a uma origem, a um 
dado natural.

A lei n. 13.827 sob perspectivas constitucionais e sociais

Esse pensar de Bourdieu que revela um sentido de jogo, de 
vida numa perspectiva simbólica e estrutural, simboliza um pensar nas 
contradições, de movimento, de estruturas e de historicidade. Esse ser 
que sendo produz complexidade insere-se nas categorias de Bourdieu, 
extrapolando essas categorias por vezes. Nesse sentido, as categorias de 
Bourdieu também são simbólicas estando invisíveis ou não.

A percepção das categorias simbólicas de Bourdieu revelam que 
o agir social estando consciente ou não do poder simbólico, de um 
capital cultural herdado, está integrado em uma estrutura, estrutura 
está que edifica os sentidos a noções de conhecimento. Assim, a lei nº 
13.827 revela mais que o sentido dado, revela sentidos e noções de 
estruturas estruturadas, que estão vinculadas a sistemas simbólicos, 
produções simbólicas, dominações simbólicas. Em outras palavras, a 
importância de compreender o simbolismo da lei nº 13.827 está na 
possibilidade de perceber as contradições, o movimento e o sentido 
que a palavra entoa, que a palavra dirige, que a palavra revela.
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Com efeito, as ferramentas epistemológicas de Bourdieu 
permitem esse olhar distribuído, dinâmico e histórico. Esse olhar 
plural que permeia os sentidos, que permeia o não dito e não visível, 
representa o reconhecimento de uma aparente multidimensionalidade 
de uma ótica não positivista, uma ótica além da palavra dada, uma 
ótica da não linearidade (BOURDIEU, 1989).

Por derradeiro, em uma abordagem crítico-dialética a análise 
da lei 13.827 revela uma não mudança no liame simbólico subjetivo 
e objetivo Bourdiesiano. Partindo de um modo de pensar dedutivo, a 
análise da lei revela uma não alteração do capital na relação conflitiva. 
Ou seja, o capital não é alterado no afastamento do agressor. 

Sobretudo face a premissa de Bourdieu da vinculação do 
capital ao campo, o capital reflete diretamente na posição do campo 
(BOURDIEU, 1989). Em outras palavras, o capital determina o 
campo, o elemento objetivo, assim a estrutura social do campo tem 
vinculação direta com o capital. Consequentemente, o afastamento 
imediato do agressor não reflete na sua posição do campo, ou seja, não 
reflete simbolicamente na relação social específica.

Nesse sentido, o habitus como elemento subjetivo também não 
é alterado na ação específica do afastamento do lar. O habitus como 
modo operandi, como construção de valores e subjetividades está 
presente, não apenas na palavra escrita, mas nas estruturas estruturadas, 
no esquema de ação e percepção de pensamento. Assim, habitus do 
agressor e da agredida são linearmente considerados a partir de uma 
perspectiva positivista/funcionalista, assim, a relação complexa dos 
sujeitos é tratada de forma dicotômica, simplista e totalitária.

Essa significação do corpo como unidade de sentidos também 
denota que o espaço como lugar de relações, o campo constitui uma 
dialética com o habitus. Isso denota que tese e antítese convergem na 
produção de uma síntese. Dessa forma, tanto os elementos subjetivos 
como os elementos objetivos produzem e reproduzem as características 
do viver. Com efeito, em uma relação totalitária tese e antítese 
produzem mais do mesmo, em um ciclo totalitário reintegrador 
(MORIN, 2015).

Nesse segmento, a percepção de um olhar simbólico revela 
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sistemas e produções de comportamentos edificados por elementos 
subjetivos e objetivos. Com efeito, a estrutura estruturada da lei 
13.827 mantém o instrumento metodológico de uma lógica estrutural 
fixa e totalitária. Ou seja, o olhar metodológico da lei 13.8217 de 
2019 mantém uma noção de contexto linear, de sociedade positivista/
funcionalista, de sociedade que adequa o problema ao sistema.

Sem embargo, esse pensar a sociedade na teoria positivista não 
integra a complexidade do ser como múltiplas dimensões. A adequação 
ao sistema não permite a diferença, assim a linearidade não comporta 
o devir humano. Indubitavelmente, o desafio da diversidade precisa de 
um olhar aberto e caminhante, precisa de um olhar complexo frente as 
várias nuances em ser (MORIN, 2015).

Nessa esteira, conclui-se numa lógica dialética da teoria dos 
campos que a lei 13.827 não consegue romper com o liame simbólico 
da estrutura estruturada da violência sobre os corpos. Essa análise 
que parte desse olhar metodológico filosófico e sociológico revela 
noções de realidade diferentes. De fato, os mecanismos de pensar 
os fenômenos sociais mostram que a dialética dos elementos é 
movimento, complexidade e diferença.

A violência de gênero e as masculinidades tóxicas

Em seu livro, “Topologia da Violência”, Han (2017, p. 
159) argumenta que, muitas vezes, a violência está “no sistema, no 
arcabouço sistêmico no qual está inserido”. Assim, as estruturas do 
sistema social, em sua totalidade, englobam o indivíduo na redução 
e na totalização, no qual o indivíduo nem percebe que está inserido. 
Consequentemente, violência simbólica que Bourdieu fundamenta 
também é aquela inerente “ao próprio sistema social”.

Nesse sentido, conforme Bourdieu, no comportamento 
habitual, na introjeção do habitus, na interiorização de valores, na 
inconsciência do domínio, está a máxima eficiência que caracteriza 
a violência simbólica e sistêmica. Desse modo, a característica da 
violência simbólica e sistêmica para Han (2017, p. 162):

Sem o emprego de qualquer tipo de violência física a violência 
simbólica se encarrega de que o status quo da dominação se 
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mantenha intacto. O sim dito à dominação não ocorre, aqui, 
de forma consciente, mas de forma reflexa e pré-reflexiva; a 
violência simbólica faz coincidir a compreensão do que é – em seu 
entendimento e acordo – com aquilo que domina. Ela solidifica 
as relações de dominação de forma muito efetiva, porque faz com 
que apareçam quase como natureza, como um fato, como um é 
assim mesmo, que não é questionado por ninguém. 

Por derradeiro, é justamente o aspecto silencioso da violência 
simbólica que caracteriza sua dimensão efetiva; é justamente o fato da 
violência simbólica não precisar do uso da violência, apenas o poder já 
exerce simbolicamente a dominação. O poder da linguagem, o poder 
dos instrumentos de dominação, exercem uma redução do Outro 
ao Mesmo, exercem uma totalização dos indivíduos que aniquila 
suas diferenças, suas especificidades, ficando anuladas diante de um 
Si-Mesmo. Consequentemente, para Paiva (2010, p. 124). “nisto 
consiste a violência porque a conceituação constrói sistemas, que, para 
sobreviverem, não podem admitir a diferença”.

Fenômeno decorrente do universo simbólico de totalização 
e da redução a masculinidade tóxica é uma problemática atual e 
indubitavelmente fundamental. A dialética da masculinidade e da 
violência está intrinsecamente ligada às questões de violência de 
gênero, com efeito, o paradigma da masculinidade tóxica configura-se 
por constituir um modelo masculino, modelo plenamente hodierno 
quanto hegemônico. 

Como indivíduos inseridos em contextos simbólicos, a falsa 
consciência de normalidade edifica um reducionismo naturalista, ou 
seja, a cultura do imobilismo1 edifica realidades inalteráveis, edifica 
paradigmas que constituem as lentes de se ver e conceber o mundo 
e perceber a própria realidade. Sergio Sinay (2006) argumenta que 
o paradigma da masculinidade tóxica constitui um problema atual 
e eminente. O autor salienta que esse paradigma é produto de uma 
cultura do imobilismo, de uma ilusão que orienta o pensamento 
para propostas orientadoras e incitantes de ideologias que visam 
à manipulação da violência, isto é, manipulação do paradigma 
masculino em voga.

1 Concepção de Warat que simboliza indivíduos não críticos, imersos em si.
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Nesse aspecto, o paradigma da masculinidade tóxica está 
intrinsecamente ligado à própria cultura-detergente2, à própria cultura 
de castração3 e de alienação do pensamento. A masculinidade tóxica 
está na linguagem, no sinal, na palavra, no simbólico, na redução e 
na dominação. A toxidez da masculinidade se consagra da edificação 
de máscaras ilusionárias, por meio da edificação da racionalidade 
opressora, racionalidade cotidiana que valida a moral em uma 
semiologia machista, idólatra e redutora.

A violência da cultura hegemônica que a masculinidade 
tóxica consagra constitui-se como parte natural do ser humano. 
Por derradeiro, a naturalidade da violência de gênero é incorporada 
como elemento natural do viver em sociedade, elemento natural de 
transbordamento de ser, elemento natural da sociedade de simulacros4. 
Consequentemente, o paradigma da masculinidade tóxica afeta 
a sociedade diante do aprisionamento do ser frente a ideologias 
opressoras e redutoras. Para Sinay (2006, p. 25-26), não se constitui 
como um paradigma:

De hombres contra mujeres (aunque así lo vivan quienes adhieren 
a los ismos). El paradigma de la masculinidad tóxica afecta a la 
Humanidad en su conjunto. Nos impide enriquecernos con la 
diversidad, ser fecundos a partir de las diferencias, trascender 
desde la complementariedad. Es un paradigma que infecta al 
pensamiento social en su conjunto, a las relaciones humanas en 
su totalidad. Destruye los ecosistemas (físicos y espirituales) en 
los que todos, juntos, con vestido o con pantalón, con pene o 
con vagina, habitamos. Las cifras y ejemplos citados en el inicio 
de este capítulo son elocuentes en ese sentido. No hay ventajas de 
“género” en cuanto a los perjuicios del modelo. No hay ninguna 
ventaja para los varones en vivir de seis a nueve años menos que 
las mujeres (con una esperanza de vida que se acorta debido a la 
toxicidad del modelo masculino). No hay ventaja para las mujeres 
en sobrevivir en una sociedad de viudas. Y no hay ventajas para 
las jóvenes (y próximas) generaciones en recibir, por acción o por 
omisión, a través de mensajes explícitos o de dobles mensajes 

2 Concepção de Warat que designa uma cultura de sujeitos limpos, iguais, que anulam 
a diferença.

3 Conforme Warat a castração é a poda do desejo, indivíduo totalizado, coisificado.
4 Conceito definido por Warat como a sociedade da representação, sociedade da 

aparência, da imitação, do engano, sociedade do universo simbólico.
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manipuladores, la orientación hacia la reproducción del modelo 
o, por el contrario, la desorientación y la desesperanza absolutas 
acerca de una mejor convivencia entre los seres. 

No livro “La masculinidade tóxica”, Sergio Sinay argumenta 
que todos os seres vivos do século XXI se encontram impregnados, 
envenenados de masculinidades tóxicas. Para Sinay, esta toxidez se 
revela nos sintomas ocultos, físicos, psíquicos, emocionais. Assim, a 
toxidez da masculinidade se encontra no poder simbólico dos símbolos, 
nos sistemas, na própria doença da sociedade ou do indivíduo.

Como poder simbólico, a masculinidade tóxica está na 
palavra, nas subjetividades e nas objetividades, no próprio capital 
cultural herdado e reminiscente, que mata e segrega. Nesse sentido, 
o feminicídio, como ápice da desigualdade de gênero, simboliza a 
extrema desigualdade de poder do sistema patriarcal e das construções 
históricas e sociais masculinizadas. Como configuração de uma 
sociedade de dominação masculina, a masculinidade tóxica imprime 
um olhar de masculinidade bruta e assassina. Aqui, situa-se a expressão 
do feminicídio como símbolo de uma dominação estrutural, motivada 
por processos histórico-políticos de poder e de dominação. Como 
nos casos dos acórdãos números 70077225332 e 70076885805 
da comarca de Canoas/RS e Venâncio Aires/RS, respectivamente, 
casos de homicídio qualificado em razão de se tratar de situações de 
feminicídio, existem nos dois casos atribuições típicas da performance 
masculina, performance tipicamente patriarcal de essência violenta, 
repressiva e nociva. Como construção cultural performativa de 
atribuições típicas ao homem, o feminicídio é a consequência de uma 
cultura de objetificação e de subordinação.  Como comportamento 
habituado, a masculinidade tóxica está inscrita nos corpos sob o 
cunho de uma cultura patriarcalista e de mesmidade. A construção 
da masculinidade reverbera-se na linguagem “acusado tenha tentado 
matar a vítima em razão do sentimento de posse que nutria em relação 
a sua ex-companheira, sendo justamente esse sentimento que revela 
que o crime pode ter sido cometido em subjugação à mulher, em 
razão da condição do sexo feminino” (BRASIL, 2018a, p. 2). Nesse 
exposto, a construção da masculinidade está na própria objetificação 
da mulher, a masculinidade tóxica condiciona a visão de mesmidade, 
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visão de um ser autoritário e intolerante. 
Outrossim, a visão da mulher como reflexo de um Si-Mesmo, 

produz e reproduz uma violência simbólica de redução, de violência 
que ultrapassa os universos simbólicos, incidindo no plano físico e 
psicológico. Como vemos no acordão de Canoas, “o crime foi praticado 
contra mulher por razões da condição do sexo feminino (situação de 
violência doméstica), pois denunciado e vítima eram casados e haviam 
convivido em relação íntima de afeto, e JONATHAN não aceitava o 
término do relacionamento” (BRASIL, 2018b, p. 14). O sentimento 
de posse é reflexo de uma suposta normalidade brutal e assassina. Nesse 
aspecto, os elementos de opressão e exploração não estão à margem na 
legitimação, mas constituem a base da justificação da igualdade, da 
dignidade, justificando direta e indiretamente a opressão na edificação 
de um ser humano castrado, totalizado e coisificado.

Desse modo, a partir da contemplação da construção social dos 
corpos, das estruturas cognitivas que edificam o sistema de crenças em 
torno do capital político, a violência como um fenômeno das relações 
sociais é parte da consciência representada. Isto é, a consciência que 
reduz, que objetiva, que produz mais do Mesmo é responsável pela 
violência da totalização, pela violência do Eu transformado em um 
Si-Mesmo. Portanto, a violência simbólica da opressão é a violência do 
próprio sistema social, é a violência do comportamento habituado e 
moralizado, é a violência das narrativas e dos discursos.

A partir dessa perspectiva a dimensão da violência de gênero 
significa pensar as relações e construções sociais fora de padrões de 
masculinidades e feminilidades. Esse pensar que não é binário, 
possibilita a abertura para amplas discussões estruturais e subjetivas. 
Assim, essa noção de gênero que não parte de uma modelo fixo, é 
compreendido a partir de uma história, de sua vivência, de seus valores 
construídos socialmente e subjetivamente.

Em conformidade, no teor da lei 13.827 a relação sujeito e 
objeto mantém uma relação dicotômica analítica, em que através 
de uma abordagem empírico analítica mantém o conhecimento na 
esfera técnico e o critério da verdade na objetividade. Nessa esteira, 
a razão instrumental reitera um atomismo dos seres, ou seja, a 
concepção da totalidade parte de uma visão homogênea de realidade. 
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Consequentemente, como sistema fechado a não abertura mantém 
uma objetificação dos seres.

Em função disso, esse sujeito que apenas observa o objeto mas 
não olha dentro dele mesmo, mantém a visão do todo. Nesse aspecto, 
o liame simbólico da violência é reiterado pela totalidade presente na 
razão instrumental do critério da verdade. Com efeito, a violência 
como resultado de habitus, campo e capital é reiterada através das 
produções simbólicas de objetificação e atomização.

Esse sujeito dogmático que pensa o Direito, eivado de sua 
razão prática, o pensa em uma suposta pureza metódica. Warat (2002, 
p. 67) leciona que esse discurso da verdade “evoca uma realidade 
simbólica, que atua como memória coletiva. É o sentido comum 
funcionando como ideologia, quer dizer renunciando a ser um meio 
de compreensão do mundo para passar a ser um modo de aumentar 
a autoridade”.

Em outras palavras o jurista molda-se como um outsider 
da sociedade, como um sujeito que analisa o objeto. Entretanto, o 
problema dessa molécula do conhecimento do discurso jurídico consta 
na dicotomia entre sujeito e objeto. Nela, há um distanciamento 
entre o sujeito e o objeto, há uma análise autônoma do discurso que, 
empiricamente, é impossível. 

Nessa perspectiva, o ser está no mundo, logo o sujeito inclui-se 
no objeto observado. Em uma visão complexa e paradoxal de mundo 
o sujeito integra o objeto, fala e dialoga com ele. Com efeito, a 
neutralidade nessa concepção não é possível diante desse ser integrado 
na molécula de conhecimento.

A moral, como conjunto de valores, estabelece os princípios, 
o contexto e os efeitos de determinada sociedade. O certo e o errado 
nessa ética da responsabilidade incluem-se na lógica de percepção do 
sujeito, no seu habitus. Por derradeiro, Warat (1994, p. 13) salienta 
que os juristas são fortemente influenciados na edificação do seu 
conhecimento “por uma constelação de representações, imagens, 
pré-conceitos, crenças, ficções, hábitos de censura enunciativa, 
metáforas, estereótipos e normas éticas que governam e disciplinam 
anonimamente seus atos de decisão e enunciação”.
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Indubitavelmente, há uma cisão da norma e do signo. O 
impasse da neutralidade do logos apela a um normativismo de 
dimensão simbólica excludente face à exclusão do diferente. Dessa 
forma, conforme predissera Warat (1997, p. 06), por detrás do 
imaginário “vital-simbólica del mundo y sus verdades no existe 
ninguna materialidade oculta, unicamente las constelaciones del 
secreto, que sólo puede ser cargados de sentido desde el lugar de outro 
secreto”.

Com efeito, as produções simbólicas como instrumentos 
de dominação são evidenciadas na produção do discurso jurídico 
logocêntrico. A crítica dessa racionalidade centrada desvela a relação 
simbólica com os campos de poder. Para Warat (1994, p. 15), a 
racionalidade centrada sustenta a dimensão da “para-linguagem, 
alguma coisa que está mais além dos significados para estabelecer em 
forma velada a realidade jurídica dominante”. Em outras palavras, 
o poder simbólico da linguagem se encontra na inteligibilidade da 
palavra e no capital político, e isso revela o poder político do discurso 
jurídico. Essa ordem simbólica, para Bourdieu (2014, p. 122), é 
ratificada pela esfera pública que:

Veio ratificar e reforçar as prescrições do patriarcado privado 
com as de um patriarcado privado com as de um patriarcado 
público, inscrito em todas as instituições encarregadas de gerir 
e regulamentar a existência quotidiana da unidade doméstica. 
[...] Realizações acabadas da visão ultraconservadora que faz da 
família patriarcal o princípio e modelo da ordem social como 
ordem moral, fundamentada na preeminência absoluta dos 
homens em relação às mulheres, dos adultos sobre as crianças, e 
na identificação da moralidade com a força, da coragem com o 
domínio do corpo, lugar de tentações e de desejos.

Em conformidade, esse enfoque relacional da relação de 
dominação com as produções simbólicas, leva a uma compreensão 
de capital simbólico no qual as operações de campo edificam as partes 
do mundo social, esse simbólico que edifica e reitera o logos como 
pressuposto originário. Assim, para Grenfell (2018, p. 343) é o “capital 
que lubrifica as engrenagens dos mecanismos sociais”. Nesse aspecto, 
as elaborações linguísticas são construções simbólicas que, a partir 
do lócus epistemológico do poder simbólico-dogmático, constrói a 
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racionalidade sobre a linguagem.
Conforme Bourdieu (1989, p. 212) principalmente diante do 

campo jurídico, o instrumentalismo do Direito é um mecanismo de 
construção de poder: 

O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do 
direito de dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) 
ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos de 
competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste 
essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de 
maneira mais ou menos livre legítima ou autorizada) um corpus 
de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social. 
É com esta condição que se pode dar as razões quer da autonomia 
relativa do direito, quer do efeito propriamente simbólico de 
desconhecimento, que resulta da ilusão da sua autonomia absoluta 
em relação às pressões externas.

Nessa perspectiva, a violência da redução como resultado 
dos processos de socialização dos valores e normas que legitimam os 
comportamentos violentos é produto da consciência representada, 
é produto da consciência da violência. Pensar a violência a partir 
dessas interpretações significa problematizar a cultura e o capital 
político da linguagem a partir de um viés crítico problematizante. Em 
outras palavras, significa problematizar a construção da linguagem 
jurisprudencial como reflexo de uma cultura que reduz os seres a seus 
aspectos metodológicos de uma linguagem ontológica, fechada e fixa.

Com efeito, é necessário problematizar a linguagem e sua 
simbologia como sistema simbólico de construção de sentido. É 
necessário analisar criticamente a moral que condiciona a linguagem a 
partir de um viés de dominação masculina. É necessário problematizar 
a linguagem moralmente normatizada que produz e reproduz mais do 
Mesmo, a linguagem do Eu e da objetificação. A linguagem que não 
fere fisicamente, mas que interfere na construção das subjetividades 
do indivíduo. 

Dessa forma, Bourdieu apresenta o universo simbólico da 
linguagem e do agir social, identifica a construção social em torno dos 
indivíduos e os mecanismos simbólicos que edificam o capital político 
em torno do poder. Nesses termos, é justamente o aspecto silencioso da 
violência simbólica que caracteriza sua dimensão efetiva, é justamente 
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o fato da violência simbólica não precisar do uso da violência, apenas 
o poder já exerce simbolicamente a dominação.

Considerações finais

Sob o enfoque das ferramentas de pensar os fenômenos sociais 
a reflexão epistemológica pretendida levou a percepção das produção 
simbólicas, habitus, campo e capital da lei 13.8217. A análise 
constitucional e reflexiva da lei que alterou especificamente a lei 13.340 
conhecida como Lei Maria da Penha reflete nos mecanismos de campo 
de Bourdieu e simboliza o preceito constitucional de igualdade entre 
os corpos, igualdade de condições, igualdade de segurança, igualdade 
no direito a viver.

Com efeito, através de uma abordagem complexa paradoxal 
objetivou-se compreender as mudanças e nuances do habitus, capital 
e campo na referida lei. Assim, a partir do estudo de formas de relações 
simbólicas o sentido do ser é analisado através do seu viés histório e 
estrutural. Consequentemente, o agir social é problematizado face sua 
imersão em significados e sentidos que influenciam a edificação do 
saber em uma capital cultural incorporado.

Em função disso, face as características fixas da lei 13.827 
percebe-se uma não mudança no viés subjetivo e objetivo da lei. 
Por derradeiro, essa não mudança no liame simbólico resulta em 
uma não alteração na relação conflitiva. Sobretudo face a premissa 
da complexidade que é o ser humano a não alteração do habitus, 
campo e capital revela uma mudança positivista e funcionalista da 
realidade social. Desse sentido, mantem-se na relação conflitiva uma 
desigualdade entre os corpos.

Nesse segmento, a percepção do olhar simbólico revela a não 
concretização da igualdade material como preceito constitucional. 
Assim, ao teor da pergunta pretendida ao início no estudo “que 
igualdade”, em virtude não haver mudança nos mecanismos simbólicos 
campo, habitus e capital do agressor e da agredida a relação mantém-
se no seu “status quo”. Dessa forma, a pergunta “que igualdade” é 
respondida pela igualdade formal, em razão de não considerar a 
diferença como parte da relação. Diferença essa que vive nos corpos, 
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que constitui seus habitus, campo e capital.
Nesse ponto, salienta-se a função política e simbólica da 

linguagem, que fornece sentido e legitima compreensões por meio 
da inteligibilidade. Por seu turno, a linguagem provinda de ideais 
platônicos, e de verdades metafísicas e universais apresenta uma doxa 
política de castração e de redução. A compreensão de gênero parte de 
um viés dicotômico e totalitário e de uma origem centro excludente 
e anulatória, que totaliza as diferenças em prol de uma igualdade 
formal. Com efeito, a perpetuação dessa linguagem no Direito produz 
a manutenção de um poder simbólico totalizador e redutor no âmbito 
jurídico.

A perpetuação dessa ordem ontológica existente, travestida 
de legalidade, castra o próprio corpo em prol da edificação de uma 
consciência provocativa, consciência de masculinidades tóxicas. É 
nessa dinâmica da mesmidade que a racionalidade jurídica explana, 
produz e reproduz o discurso jurídico hegemônico, fundamentado em 
uma cultura do imobilismo, em uma forma de pensar colonizadora, 
eurocêntrica e egocêntrica. O próprio positivismo linguístico da 
dogmática jurídica revela uma estreita relação com a ontologia e 
linearidade. Desse modo, a produção dessa doxa linguística ganha 
lugares dos espaços públicos face à normatização de seu poder 
simbólico.

Nesse aspecto, a possibilidade da diferença necessariamente 
requer um lócus diverso, uma visão e compreensão não advinda de 
um padrão universal, mas de um descentramento de origem-centro. A 
violência de gênero, primordialmente, é reflexo de uma objetificação 
do ser, o sistema linguístico que produz a redução do gênero considera 
o diferente como um Mesmo, como um reflexo de si. Sem embargo, a 
compreensão platônica de gênero aborda a violência e a redução como 
consequências de um viver em meio social, aborda a igualdade em 
sentido formal, reitera o distanciamento do sujeito com o objeto em 
uma moral heterônoma.

Assim, a doxa linguística evidenciada exprime um simbolismo 
repressor na dogmática jurídica. O discurso jurídico inserido em um 
contexto de masculinidades tóxicas inegavelmente é um discurso 
estereotipado, simboliza um discurso pleno de si, fechado e fixo, em 
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uma realidade ontológica. Trata-se, portanto, de um olhar simplista e 
ontológico de se dizer o Direito. O reinado da mesmidade revela um ser 
isolado, um ser que reitera a dialética simbólica de uma racionalidade 
centrada, provinda de um lócus epistêmico patriarcal.
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Capítulo 16

A configuração do ciberterrorismo no 
ordenamento jurídico brasileiro

José Gomes de Sá Neto Terceiro
Cesar Augusto Danelli Júnior

Tiago Anderson Brutti

Considerações iniciais

O propósito deste capítulo é analisar a forma como a 
sociedade e o Estado reagem ao se depararem com o 

ciberterrorismo, crime que, embora pouco comum em nosso meio, vai 
constantemente ganhando relevância ao longo do tempo. Investiga-se, 
inicialmente, o que se compreende por terrorismo e os aspectos que, 
historicamente, o caracterizam,  para, logo após, evidenciar que daí 
deriva a concepção do crime de ciberterrorismo. Faz-se necessário, 
para tanto, diferenciar o ciberterrorismo de outros termos com 
os quais poderia ser confundido, como hacktivismo, ciberguerra e 
cibercrime, Em seguida, discorre-se sobre quais aparatos e métodos 
o Estado brasileiro atualmente dispõe para prevenir e combater o 
ciberterrorismo. Questiona-se, por fim, se existe uma lacuna legislativa 
no ordenamento jurídico brasileiro em relação a esse crime de extrema 
gravidade.

O terrorismo: história e distinção conceitual

Releva destacar algumas facetas do terrorismo e aspectos 
históricos desse fenômeno. Laqueur (1997, p. 7) assevera, contudo, 
que: “Nenhuma definição pode abarcar todas as variantes de terrorismo 
que existiram ao longo da história”. Denota-se, pois, a complexidade 
dessa prática criminosa de alta reprovabilidade.

O terrorismo moderno, segundo White (2012), surgiu no 
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âmbito da Revolução Francesa, estendendo-se até 1900. Naquele 
contexto, a palavra terrorismo foi usada para denominar os atos 
dos grupos de anarquistas ou das organizações nacionalistas que se 
voltavam em desfavor dos grupos pertencentes a outros estados ou 
organizações políticas ultranacionalistas, opondo-se a qualquer 
dominação ou hierarquia.

Destaca-se um caso histórico de ataque terrorista que estende 
suas repercussões até os dias de hoje: a morte do arquiduque Francisco 
Ferdinando, da Áustria-Hungria, em Saravejo, na Bósnia, em 20 
de julho de 1914, assassinato conhecido como um dos estopins da 
primeira guerra mundial: 

O assassinato do Arquiduque, príncipe herdeiro do império 
Austro-Húngaro, repercutiu profundamente na política mundial 
levando a Áustria-Hungria a declarar ultimato e após guerra à 
Sérvia, forçando a aliada Rússia a declarar hostilidade à Áustria-
Hungria, ocasionando a primeira grande guerra (VILELA, 2014, 
p. 9).

No que diz respeito ao terrorismo religioso, entende-se 
por aquele surgido após a Revolução Iraniana, que pôs em tensão 
divergências entre grupos religiosos pertencentes a um mesmo 
espaço. Fruto deste terrorismo foram os primeiros homens-bombas 
e a associação do suicídio e da tomada de reféns ao terrorismo, como 
relatado a seguir:

Tem origem como uma derivação da Revolução Iraniana de 1979, 
impregnado da poderosa ideologia islâmica xiita, que idealizava 
o martírio, e foi empregado pela primeira vez com o objetivo de 
produzir efeitos decisivos em 1983, contra os americanos, pelo 
Hezbollah, no Líbano. Sua eficácia foi tão clara que a prática se 
estendeu aos Tigres Tâmeis em 1987, ao Hamas em 1983 e à Al 
Qaeda e outros grupos extremistas islâmicos na Caxemira e na 
Chechênia entre 1998-2000 (HOBSBAWN, 2007, p. 130-131).

No cenário contemporâneo, tem-se como mais recente e 
relevante exemplo de ataque terrorista os eventos coordenados de 
11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos da América. Este 
ataque merece ampla atenção, porquanto veio a mudar a concepção de 
terrorismo que antes se tinha. 
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Após o ataque, segundo Vilela (2014), o combate ao terrorismo 
se tornou vertente advinda principalmente dos Estados Unidos da 
América, que idealizou a guerra ao terror, dispondo de meios pouco 
limitados para combater o terrorismo. Tudo isto em virtude do 
atentado causado pelo grupo terrorista Al-Qaeda, que resultou em 
aproximadamente 3.000 mortos e cerca de 10 bilhões de dólares em 
prejuízo, sendo considerado o maior ataque terrorista da história.

Após a instauração da guerra ao terror declarada pelos Estados 
Unidos da América, dentro daquele país várias instituições passaram 
a se preocupar em estabelecer conceitos para o terrorismo em espécie. 
Foram formados conceitos divergentes a respeito do terrorismo. O 
conceito estabelecido pela Polícia Federal Americana (FBI), segundo 
Raatz (2016), refere-se ao uso ilegal da violência contra pessoas ou 
propriedades para intimidar um governo e uma população para 
implementar uma agenda política ou social. Já o Pentágono concebeu 
o terrorismo como o fenômeno do uso ilegal da violência para semear 
o medo e intimidar governos e sociedades para implementar agendas 
políticas, religiosas ou ideológicas.

Saint-Pierre (1996, p. 166) concebe, por sua vez, o terrorismo 
como:

[...] uma forma de luta cujo âmbito de realização se dá no nível 
psicológico do indivíduo. Seu efeito, procurado ou não (pode 
acontecer que esse efeito não seja procurado e até indesejado 
pelo autor), é uma disposição psicológica e portanto íntima: o 
terror, isto é, um pavor incontrolável. Neste sentido, o objetivo 
visado nunca é a vítima direta, aquele que morre no atentado, 
mas aqueles que, embora ausentes no atentado, se identificam 
de alguma maneira com a vítima, as vítimas indiretas: aquelas 
que por alguma característica identificatória com a vítima (ou 
porque esta não tem qualquer identificação específica e, portanto, 
se identifica com todos) sentem-se expostas e vulneráveis ao 
próximo atentado.

Denota-se, pois, que o autor citado reconhece a existência 
de uma distinção entre as vítimas de um ataque terrorista. Percebe-
se como insuficiente a definição de terrorismo proposta por Saint-
Pierre como sendo um tipo de terror psicológico. Para Dias (2010, p. 
2), contudo, os conceitos “[...] convergem numa premissa comum: 



312  
Pedro Henrique Baiotto Noronha (Org.)

terrorismo é uma violência criminosa que visa, além do mais, criar 
terror nos dirigentes políticos, militares e o medo na população civil.” 

Quanto ao modo de operação ou execução do ato definido 
como terrorista, Callegari e Lira (2014) consideram que não é 
possível definir uma única forma ou padrão para todos os ataques 
protagonizados por grupos terroristas. Normalmente, cada grupo age 
de forma autônoma, e visto que existem objetivos diferentes cada ato 
corresponde à sua respectiva realidade social e ao pretenso motivo ou 
justificação pela qual se está realizando o ataque.

Nota-se que, para cada tipo de ataque, há uma mente atrás de 
um modus operandi próprio, contanto que exista a possibilidade de se 
atingirem seus objetivos, sejam eles políticos, religiosos ou em defesa 
de seus ideais. 

A respeito da tipificação do crime de terrorismo na legislação 
penal brasileira, ressalta-se que foi promulgada recentemente a 
Lei Antiterrorismo (Lei nº 13.260/2016). A Lei Antiterrorismo 
reproduz o tratado internacional do qual o Brasil é signatário devido 
a sua participação na Convenção Interamericana contra o Terrorismo 
(CICTE). A Lei define em seu art. 2º, § 1o, inc. IV, os seguintes atos 
de terrorismo:

§ 1o  São atos de terrorismo:

IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave 
ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do 
controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio 
de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações 
ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, 
estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem 
serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão 
de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino 
e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua 
rede de atendimento [grifo nosso]. 

No que diz respeito à diferenciação conceitual entre terrorismo 
e ciberterrorismo, Che (2007, p. 8) destaca que: 

Terrorismo cibernético consiste em uma invasão a um sistema 
usando outro sistema. Este é distinto de um terrorista que utiliza 
tecnologia para cometer um ato tradicional de terrorismo, e 
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também é distinto de um terrorista usando meios não-tecnológicos 
para cometer um ato de terrorismo contra uma rede de sistema 
de computador.

Analisando-se o art. 2º, § 1o, inc. IV, da Lei nº 13.260/2016, e 
o conceito de ciberterrorismo explicitado por Che (2007), percebe-se 
que os meios utilizados pelo terrorismo cibernético são diferentes dos 
meios utilizados pelo terrorismo convencional, que já está tipificado. 
O texto da Lei Antiterrorismo se refere a um terrorista convencional 
que pode utilizar a tecnologia, e não a um ciberterrorista propriamente 
dito. 

Nota-se, portanto, que a principal diferença entre o terrorista 
e o ciberterrorista está no modus operandi do sujeito ativo, assim 
como, também, no meio em que ocorre o ataque. Acontece que, no 
terrorismo convencional, tanto os atos de execução como o resultado 
se materializam no meio físico. Já para o ciberterrorismo os atos de 
execução se materializam totalmente pelo meio virtual, porém, para 
atigir resultados em algum meio físico.

O ciberterrorismo: conceituação e diferenciação quanto ao 
hacktivismo, ciberguerra e cibercrime

Inicialmente, faz-se necessário delimitar o espaço de atuação 
em que ocorre este tipo de terrorismo, qual seja, o espaço cibernético. 
Levando em consideração a grande cadeia e as interconecções 
estabelecidas pela internet, um ato de ciberterrorismo poderia 
desencadear enormes prejuízos para a sociedade. 

A vulnerabilidade do ciberespaço não preocupa somente o 
setor privado, mas também a esfera pública. Os serviços essenciais de 
uso público são  alvos do terrorismo clássico e também podem servir  
para o ciberterrorismo. 

O ciberespaço, destaca Barros (2015), é de grande valia para os 
Estados soberanos e suas relações, e para a comunicação internacional 
porquanto no âmbito do espaço cibernético ocorre, também, a busca 
pelo domínio da informação e pelas influências que se refletem no 
mundo físico.

O espaço de atuação do ciberterrorismo sendo é usado por 
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muitas nações. Daí a vulnerabilidade a que os Estados soberanos estão 
sujeitos no ciberespaço: “O ciberespaço é inevitável e, ainda assim, 
o ciberespaço é irregulável. Nenhuma nação pode viver sem isso, 
mas nenhuma nação será capaz de controlar comportamento nele” 
(LESSIG, 1998, p. 3). 

Cabe salientar que o termo ciberterrorismo foi usado pela 
primeira vez, segundo Colarik e Janczewski (2008, p. 13-15), “[...] 
a partir da reunião do G8, no fim de 1990, onde foram analisados 
e discutidos os crimes promovidos via aparelhos eletrônicos ou a 
disseminação de informações pela internet”. Observa-se que a ameaça 
nessa época não era de tamanha envergadura quanto  nos dias de hoje, 
haja vista a rápida evolução tecnológica da última década.

Percebe-se que quanto mais a sociedade foi se tornando 
dependente do ciberespaço maiores são as preocupações com o uso 
criminoso da internet e dos aparelhos eletrônicos. Chagas (2012) 
destaca que essa dependência da sociedade em relação às tecnologias 
gera mais oportunidades para o surgimento do ciberterrorismo. 

Klein (2015) afirma que as empresas de segurança, tanto públicas 
quanto privadas, buscam impossibilitar esses ataques cibernéticos. 
Muitos especialistas dessas empresas acreditam ser impossível causar 
algum dano em grande escala ao meio físico utilizando somente a 
internet, evidenciando, com isso, a resistência dos sistemas utilizados 
para proteção e o esforço e investimento empregado para a criação e 
otimização desses mecanismos. 

Como exemplo de tentativa desse tipo de ataque, Neto e 
Santos (2014, p. 229) descrevem o ocorrido no ano de 2010, quando 
“[...] um caso de grande repercussão internacional foi a utilização 
de um “Vírus”, denominado Stuxnet, com intuito de invadir usinas 
nucleares, como as do Irã e na Índia”. Configurou-se uma tentativa 
de ataque ciberterrorista, a qual, caso realmente se efetivasse, traria 
prejuízos tanto para o Estado que foi vítima quanto para o mundo.

Merece destaque, como caso de ataque ciberterrorista, o 
ocorrido na Estônia, iniciando em 27 de abril de 2007, quando a 
retirada de uma estátua russa levou a manifestações e a ofensivas 
online. E-mails foram inundados de mensagens e sites tiveram o 
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funcionamento bloqueado. O ataque seguiu durante três semanas 
contra sites do governo, e inexistindo pedido de resgate, foram 
politicamente motivados:

Os tumultos tiveram estouro em resposta à decisão do governo 
de remover uma estátua russa da Segunda Guerra Mundial da era 
soviética, uma decisão que havia sido acompanhada por intensa 
oposição do governo da Rússia e por uma série de artigos de 
propaganda na mídia russa e internacional, acusando a Estônia 
de “glorificar o Nazismo” e “reescrever a história”. O memorial 
em questão, era um soldado de bronze de dois metros de altura, 
que tinha sido erguido no centro de Tallinn em 1947 como um 
memorial para a vitória do exército soviético sobre a Alemanha 
nazista na Segunda Guerra Mundial. [...] Os motins nas ruas de 
Tallinn se transformaram em “tumultos” no ciberespaço quando 
no final sexta-feira, 27 de abril, páginas da web da Estônia de 
instituições governamentais e portais de notícias vieram sob uma 
onda de ataques cibernéticos. Ataques contra os sites dos setores 
público e privado duraram, em fases de intensidade variável, por 
mais de três semanas, começando a diminuir em 19 de maio 
com a diminuição das tensões entre a Estônia e a Rússia (TIKK; 
KASKA; VIHUL, 2010, p. 15-16).

Compreende-se que o caso acima narrado corresponde a um 
ataque ciberterrorista de um Estado contra outro: “[...] em resposta, a 
cooperação internacional foi oferecida por vários países para limitar os 
ataques” (TIKK; KASKA; VIHUL, 2010, p. 24).

Para Denning (2000), o ciberterrorismo é definido pela junção 
do termo ciberespaço com a palavra terrorismo. Ambos os termos 
se correlacionam no momento em que se exerce a violência contra 
pessoas ou bens, utilizando-se como meio, unicamente, o aparato 
tecnológico; como alvo, majoritariamente, o governo; e, como 
motivação, o sentimento de defesa à ideologia política ou religiosa.

Nelson (1999), por sua vez, amplia define o ciberterrorismo 
como sendo a invasão ou a destruição de um sistema para atingir 
sociedades ou governos e para alcançar  objetivos religiosos, políticos ou 
ideológicos. O autor trata o ciberterrorismo como uma forma evoluída 
do terrorismo convencional, trazendo como principal distinção o 
uso da informação como instrumento e o uso do ciberespaço para a 
destruição de algum meio físico.
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Nota-se que, para que se configure o ciberterrorismo, faz-se 
necessária uma correlação entre a ruptura ou as panes causadas às 
estruturas dos sistemas e o prejuízo provocado ao elemento físico do 
ataque. Observa-se, no ciberterrorismo, um dano real  às infraestruturas 
do governo e a finalidade de causar mortes ou terror. De acordo com 
Denning (2001, n.p.):

O termo geralmente é entendido como um ataque por 
computador ou ameaça de ataque destinado a intimidar ou coagir 
governos ou sociedades na busca de objetivos políticos, religiosos 
ou ideológicos. O ataque deve ser suficientemente destrutivo ou 
perturbador para gerar um medo comparável ao de atos físicos de 
terrorismo.

O ciberterrorista é um hacker com amplo conhecimento de 
programação que utiliza suas ferramentas virtuais para invadir e 
manipular sistemas que controlam estruturas físicas. Com o dano 
causado a essas estruturas, afeta-se a população e o governo com a 
instauração do caos, do terror e do medo. A finalidade normalmente 
é a vontade única de defender ideais políticos, religiosos ou sociais, 
inexistindo a pretensão de se auferir vantagem econômica ilícita.  

Em continuidade, faz-se necessária uma diferenciação 
conceitual do ciberterrorismo em relação ao hacktivismo, à ciberguerra 
e ao cibercrime. Num primeiro momento, o termo ciberterrorismo 
não se confunde com o hacktivismo, o qual, “[...] notadamente na 
sua análise morfológica, refere-se a um amálgama das palavras hack 
e ativismo, sendo importante, para a definição deste último termo 
(ativismo), o uso da força para fins políticos” (JUNIOR; AULER; 
BARBOSA, 2016, p. 3). O hacktivismo não é utilizado única e 
exclusivamente para a defesa de ideologias políticas, mas também por 
questões morais ou religiosas.

Vale salientar que o hacktivismo não tem a mesma finalidade 
dos ataques ciberterroristas, quais sejam, de causar terror, morte e 
pânico. O hacktivismo tem simplesmente a intenção de protestar e de 
defender ideais. Trata-se de uma associação entre ativismo político e 
desobediência civil através de atividades de hacking. 

Para Denning (1999, p. 241), o “[...] hacktivismo refere-se ao 
casamento de hacking e ativismo. Ele abrange operações que usam 
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técnicas de hacking em um alvo com a intenção de interromper as 
operações normais, mas não causam danos sérios.”

 Exemplo de hacktivismo é o exercido pelo grupo de hackers 
ciberativistas denominado Anonymous, uma vez que seus atos e 
campanhas estão focados na defesa de seus ideais. Evidencia-se que 
os atos do grupo hacktivista Anonymous não tem por finalidade a 
propagação do terror e nem do pânico, e, portanto, após analisado o 
conceito de ciberterrorismo, o grupo não pode ser classificado como 
ciberterrorista.

Outro conceito importante a ser analisado é o de ciberguerra. 
Inicialmente, a única semelhança entre o ciberterrorismo e a ciberguerra 
está no espaço de atuação, ou seja, no ciberespaço. 

De acordo com a cadeia de perigo elaborada por Caverty 
(2010), quanto à gravidade dos crimes que podem ser cometidos 
através do ciberespaço, a ciberguerra vem como sendo a mais grave, 
logo após o ciberterrorismo. A ciberguerra ocorre quando  os objetivos 
dos atos vão além de um ataque cibernético às infraestruturas críticas, 
afetando a soberania da nação. .

É importante notar, aqui, que em se tratando de ciberguerra 
têm-se em mente  pretensões ou, até mesmo, conflitos de cunho 
militar envolvendo dois ou mais Estados soberanos por motivos de 
conflito de interesse, dentre outros., Diferente, pois, do terrorismo, 
quando se tem um grupo terrorista ou um terrorista, de um lado, e 
um governo, de outro.

No que diz respeito à diferença entre cibercrime e 
ciberterrorismo, salienta-seque os cibercrimes ou os crimes cibernéticos 
foram tipificados na legislação brasileira por intermédio da Lei nº 
12.737/2012, também conhecida como Lei Carolina Dieckmann, 
que introduziu no Código Penal vigente o artigo 154-A (crime de 
invasão de dispositivo informático): 

Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem 
ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja 
revelação possa produzir dano a outrem: Pena - detenção, de três 
meses a um ano, ou multa.

O Código Penal prevê outros crimes que podem ser 
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cometidos por intermédio da internet, a exemplo dos crimes contra 
a honra1 (calúnia, difamação e injúria). Ainda sobre a diferença 
entre ciberterrorismo e cibercrime, Medero (2012) ressalta que o 
ciberterrorismo normalmente acarreta consequências muito mais 
danosas do que o cibercrime. Apesar das semelhanças, como, por 
exemplo, em relação ao meio onde ambos são praticados, é distinta a 
finalidade do sujeito ativo de cada crime. No ciberterrorismo o sujeito 
ativo tem a pretensão de causar morte ou o terror para defender 
ideologias sociais, religiosas ou políticas. Já no cibercrime a intensão é 
simplesmente auferir vantagem econômica ilícita.  

Depois de esclarecer, brevemente, as diferenças e as semelhanças 
conceituais, o próximo tópico busca identificar na legislação brasileira 
se há ou não a tipificação do crime de ciberterrorismo.

A tipificação do ciberterrorismo

O ciberterrorismo, em uma abordagem conceitual técnica, 
só pode ser definido como crime se for tipificado legalmente. Como 
demonstrado anteriormente, apesar de constar no art. 2º, § 1o, inc. 
IV, da Lei nº 13.260/2016 um tipo semelhante ao ciberterrorismo, 
porquanto a Lei apresenta a expressão “servindo-se de mecanismos 
cibernéticos”, há uma diferença substancial, concluindo-se que o 
dispositivo legal abrange unicamente o terrorismo convencional.

Com o crescimento das invenções, das aplicações e do uso 
em massa das tecnologias na sociedade contemporânea é notória e 
justificável a preocupação existente em relação aos cibercrimes e ao 
ciberterrorismo. Para Gomes (2016), o ciberterrorismo se diferencia 
dos outros crimes cibernéticos por atentar gravemente contra os 
sistemas que controlam as estruturas das quais somos dependentes na 

1 Calúnia
 Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
 Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa;
 Difamação
 Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
 Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa;
 Injúria
 Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
 Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
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atualidade.
Argumenta-se que existe uma lacuna legislativa no Brasil 

em relação ao ciberterrorismo. De qualquer modo, caso ocorresse, 
este crime, embora não estando claramente tipificado na legislação, 
encaixaria-se perfeitamente em outros crimes previstos no Código 
Penal, como o crime de invasão de dispositivo informático (art. 154-
A do CP) em concurso formal com o crime de dano qualificado (art. 
163 do CP).

Tomando-se o terrorismo como exemplo, antes da criação 
da Lei Antiterrorismo o crime também poderia ser enquadrado no 
Código Penal. Neste sentido, a inexistência de um aparato legal 
específico inicialmente não traria sérios problemas: “[...] a princípio, 
pode-se argumentar que esse silêncio não é problemático. Afinal, 
domesticamente, qualquer ataque terrorista recairá sobre um ou mais 
crimes já existentes em nosso direito penal” (LASMAR, 2014, n.p.). 
Porém, independentemente disso, chegou-se ao ponto no Brasil da 
criação de um tipo penal específico para o terrorismo, situação que 
pode ocorrer em relação ao ciberterrorismo.

Discute-se, em razão da diferença em relação ao crime de 
terrorismo, que recebeu regulamentação específica (Lei Antiterrorismo) 
depois de ter sido enquadrado em diversos outros crimes do CP, se o 
crime de ciberterrorismo poderia ser enquadrado em atos tipificados 
na Lei Antiterrorismo ou até mesmo no Código Penal, ou se há uma 
evidente lacuna legislativa no Brasil a esse respeito. 

No que diz respeito ao terrorismo, as políticas internacionais 
de prevenção e de repressão exigem que os Estados soberanos adotem 
medidas que não se limitem à elaboração de uma lei específica para 
punir esse crime, senão que avancem para a criação de aparatos estatais 
suficientemente eficazes para evitar sua ocorrência ou minimizar os 
danos causados. Os sistemas criminais normalmente são desenhados 
para responder e punir crimes após sua ocorrência. No entanto, o 
objetivo primário das estratégias, políticas e legislações de combate 
ao terrorismo devem ser evitar ou prevenir os incidentes (LASMAR, 
2014).

Assim como foi criada uma norma penal específica antiterror 
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para enfrentar o terrorismo, compreende-se que se faz necessária, 
diante do contexto de uma sociedade dependente das tecnologias, a 
criação ou a alteração das leis para que abordem especificamente o 
ciberterrorismo, criando institutos e aparatos estatais suficientemente 
capazes de combater esse crime.

Nota-se que, até mesmo para o crime de terrorismo, que já se 
encontra tipificado pela legislação brasileira, inclusive pela Constituição 
Federal de 1988, não foi criado um instituto especializado para esse 
enfrentamento, com aparato eficaz:

No Brasil, não existe uma única instituição centralizada e específica 
encarregada de prevenir e combater o terrorismo internacional. 
Em realidade, há uma verdadeira justaposição de competências 
parciais e difusas sobre essa matéria. Diversas agências de 
segurança e inteligência brasileiras atuam na prevenção e combate 
ao terrorismo internacional (LASMAR, 2014, n.p.).

A fim de demonstrar a insuficiência do atual aparato estatal 
para combater casos de ameaça terrorista, descreve-se, em seguida, 
um caso de ciberterrorismo ocorrido no Brasil. Conforme alertou o 
Federal Bureau of Investigation (FBI), dos Estados Unidos da América, 
estariam sendo planejados ataques no Brasil a partir das redes sociais 
e de outros dispositivos de comunicação. Diante disso, a chamada 
operação “hashtag” teve início:

O procurador da República Rafael Brum Miron, responsável pela 
Operação Hashtag, afirmou ao G1 nesta sexta-feira (22) que as 
investigações que prenderam suspeitos de ligação com o Estado 
Islâmico começaram com um alerta do FBI, a polícia federal dos 
Estados Unidos. Segundo o procurador, um memorando com 
nomes de suspeitos foi enviado para o Brasil com a sugestão de 
que eles fossem investigados (G1, 2016, n.p.).

O fato de as forças de investigação e de segurança brasileiras 
dependerem do apoio estrangeiro para darem início à operação 
“hashtag” indicia, por si só, a necessidade de se preparar melhor o 
Estado brasileiro para que possa reprimir ataques terroristas planejados 
pela internet.

O Estado brasileiro dispõe de sistemas de monitoramento 
e de institutos responsáveis pela prevenção diante da iminência de 
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terrorismo cibernético. O Centro de Defesa Cibernética (CDCiber), 
criado em 2010 e inaugurado em 2012, é uma autarquia vinculada ao 
Ministério da Defesa e ao Exército Brasileiro.

O CDCiber foi criado para fortalecer a segurança cibernética 
no Brasil:

A CPI da Espionagem ressaltou que, embora o tema da segurança 
na rede já figurasse como prioridade na Estratégia Nacional 
de Defesa, em 2008, o sistema de defesa cibernética do país 
se encontra em estágio inicial. As instituições que lidam com 
inteligência e a administração pública, de modo geral, ainda não 
se prepararam para enfrentar os problemas da realidade virtual, 
segundo o técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) Samuel Cruz (EM DISCUSSÃO, 2014, p. 42).

O fato de não haver uma coordenação única para o combate 
aos crimes cibernéticos acarreta insegurança e muitos transtornos. 
Segundo Cruz (2014, p. 42): “A defesa cibernética costuma sofrer dos 
mesmos problemas da área de inteligência [...] Há grande diversidade 
de atores e pouca coordenação entre eles.”2

Essa preocupação com a segurança cibernética se acentuou 
gravemente diante da grande polêmica envolvendo a NSA (Agência 
de Segurança Nacional) dos Estados Unidos da América:

O que era uma suspeita tornou-se certeza com as revelações 
do ex-técnico da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos 
Estados Unidos Edward Snowden. Segundo ele, o governo norte-
americano, sob a justificativa de garantir a segurança do país 
contra o terrorismo, bisbilhotou as comunicações eletrônicas não 
apenas de suspeitos, mas de pessoas, autoridades e instituições 
de países amigos, como Brasil e Alemanha (EM DISCUSSÃO, 
2014, n.p.).

A partir de então, as impressionantes capacidades e poderes 
de espionagem cibernética de que dispõem os EUA geram, 
também, a preocupação com a utilização desses tipos de sistema por 

2 Os principais órgãos que atuam na área são o Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República (GSI), a Abin, o Centro de Tratamento de Incidentes 
de Segurança de Redes de Computadores da Administração Pública Federal 
(CTIR. Gov), os Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e da Defesa, a 
Polícia Federal, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica.
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ciberterroristas.
Dentre os sistemas utilizados pela NSA, destaca-se o Echelon3, 

que possui um notável poder de espionagem, podendo, dessa forma, 
prevenir iminentes ataques ciberterroristas ou terroristas. De acordo 
com Nassif (2000, n.p.), “[...] criado nos anos 70, o “Echelon” 
consiste de uma rede capaz de filtrar e ordenar informações a partir 
de palavras-chave, assim como estes sistemas de busca utilizados para 
rastrear informações da Internet.” 

Compreende-se que é importante para o Brasil criar uma 
norma específica para o ciberterrorismo. Evidencia-se, na comparação 
com os EUA, o relativo despreparo do Estado brasileiro para 
enfrentar uma iminente guerra cibernética, o palco principal do 
ciberterrorismo. Nesse contexto, diante da relevância da inovação 
legislativa e dos aparatos estatais atualmente existentes, justifica-se o 
caráter emergencialista do Direito Penal para enfrentar as realidades 
complexas em que estamos inscritos. 

Observa-se, pois, que o Brasil está atrasado, por assim dizer, 
no acompanhamento das inovações dos diversos crimes praticados 
no espaço cibernético. Requer-se que o Direito Penal, diante do 
preocupante cenário interno e internacional, seja alterado a fim de 
prever o crime do ciberterrorismo.

Considerações finais

Foi possível concluir que o ciberterrorismo, compreendido 
como uma variante ou até mesmo uma forma evoluída do terrorismo, 
não deve ser subestimado no cenário atual, pois consiste em uma 
grave ameaça à sociedade e ao Estado. Diante do aperfeiçoamento 
das tecnologias de espionagem e da manipulação dos sistemas de 
informação e de comunicação, tem-se que quanto mais dependente 
um Estado se tornar desses sistemas mais propenso ficará aos ataques 
de hackers. É razoável imaginar que mentes perturbadas propensas ao 

3  O sistema foi desenvolvido, inicialmente, pelas agências de inteligência de 
cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, 
logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de monitorar as 
comunicações entre a União Soviética e seus aliados.
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terrorismo podem estar à frente de um computador, razão pela qual o 
Estado não deve subestimar essa ameaça. 

Evidenciou-se que o Estado brasileiro não está suficientemente 
preparado para enfrentar as ameaças do ciberterrorismo; e que se observa 
uma espécie de lacuna legislativa sobre o terrorismo cibernético, que 
se diferencia do terrorismo convencional, já tipificado como crime 
pela Lei nº 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo). 

Propõe-se que a Lei Antiterrorismo seja alterada ou que uma 
nova lei introduza o tipo penal do ciberterrorismo. Contudo, não 
basta a legislação. Faz-se necessário um aparato estatal para prevenir e 
coibir o terrorismo e o ciberterrorismo. Ou seja, devem ser fortalecidas 
ou criadas instituições capazes de combater esses crimes de extrema 
gravidade. 

Observou-se que na atualidade já existem no país institutos 
ou divisões organizacionais responsáveis pela segurança cibernética, 
como o Centro de Defesa Cibernética (CDCiber). No entanto, tais 
aparatos estatais estão longe de serem suficientes para prevenir as 
ameaças ciberterroristas no Brasil. 
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