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RESUMO 

 

Este trabalho tem por escopo analisar comparativamente a legislação brasileira 

sobre o sistema jurídico-penal da execução penal no país, com objetivo de 

identificar os órgãos de execução penal responsáveis pela inspeção e fiscalização 

dos estabelecimentos prisionais, demonstrar a ineficácia qualitativa de tal modelo 

descentralizado, apesar de sua larga quantidade de órgãos responsáveis. Por outro 

lado, como modelo de análise à título de Direito Comparado, será analisado o 

modelo centralizado francês de controle da execução da pena a partir da atuação do 

Contrôleur Général Des Lieux De Privation De Liberte, objetivando-se a comparação 

da eficácia da atuação por intermédio do grau de atuação dos órgãos a partir dos 

relatórios, recomendações e opiniões legais emitidas, tendo em vista a necessidade 

de se buscar possíveis suportes teóricos aptos a impactarem na reforma da 

legislação de execução penal no Brasil, essencialmente com o advento do Projeto 

de Lei do Senado nº 513/2013, sendo possível como o presente trabalho o exercício 

de um crítica teórica à manutenção de um modelo descentralizado de controle da 

execução penal do Brasil. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Execução Penal; Órgãos de Controle das Penas; Contrôleur 

Général Des Lieux De Privation De Liberte. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to analyze comparatively the Brazilian legislation on the 

criminal-legal of penal execution in the country, in order to identify the criminal 

agencies responsible for the inspection and supervision of prisons, to demonstrate 

the qualitative inefficiency of such decentralized model, Despite its large number of 

responsible bodies. On the other hand, as a model of analysis under the heading of 

Comparative Law, the centralized french model of control of the execution of the 

sentence will be analyzed based on the performance of the Contrôleur Général Des 

Lieux De Privation De Liberte, aiming the comparison of the effectiveness of the 

performance based on the reports, recommendations and legal opinions issued, in 

view of the need to seek possible theoretical support capable of impacting on the 

reform of criminal execution legislation in Brazil, essentially with the advent of the Bill 

Of Senate nº 513/2013, based on the proposal of a centralized model of control of 

penal execution in Brazil. 

 

 

 

KEYWORDS: Penal execution; Organs of Control of the Penalties; Contrôleur 

Général Des Lieux De Privation De Liberte. 
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RESUMÉ 

 

Le but de cette étude est d'analyser comparativement la législation brésilienne sur le 

système pénal-juridique de répression pénale dans le pays, afin d'identifier les 

organismes d'application de criminels responsables de l'inspection et de la 

surveillance des prisons, à Manda l'inefficacité qualitative de ces décentralisée 

modèle, malgré son grand nombre d'organismes responsables. D'autre part, en tant 

que modèle d'analyse sous la rubrique de droit comparé, le modèle français 

centralisé de contrôle de l'exécution de la peine seront analysées en fonction de la 

performance du Contrôleur Général Des Lieux De Privation De Liberte, visant à 

comparer l'efficacité de la performance à partir des rapports, des recommandations 

et des avis juridiques émis, compte tenu de la nécessité de rechercher un éventuel 

soutien théorique capable d'avoir un impact sur la réforme de la législation sur la 

répression pénale au Brésil, essentiellement avec l'avènement du projet de loi du 

Sénat n ° 513/2013, sur la base de la proposition d'un modèle centralisé de contrôle 

de l'exécution pénale au Brésil. 

 

 

 

MOTS-CLÉS: Exécution pénale; Les organes de contrôle des sanctions; Contrôleur 

Général Des Lieux De Privation De Liberte. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por escopo a descrição dos modelos de controle 

de execução penal no Brasil e na França, com objetivo de se propor, com 

suporte em uma análise de direito comparado, um possível modelo ao 

caso brasileiro, tendo como ponto de partida a (re)discussão dos aspectos 

punitivos do modelo de concretização de pena fundado no paradigma do 

Estado Democrático de Direito, fenômeno observado a partir do movimento 

do Constitucionalismo Contemporâneo nas Constituições Modernas. 

Tal exercício teórico encontra relevância ao tratar a possibilidade 

de restrição ao Direito de Liberdade dos cidadãos dos Estados Brasileiro e 

Francês, tendo em vista que aqueles são dotados de garantias processuais 

internacionais como recurso último de limitação do poder estatal, apesar do 

que ressalta Carlos Japiassú:  

 

“Certo é que, nunca na antes história brasileira, houve um 
conjunto de regras protetivas dos direitos dos presos, 
decorrentes de documentos internacionais, da Constituição 
Federal e da legislação penal e de execução penal.”

1
 

 

 

Há de se ter por norte teórico o estudo da execução da pena 

fundada no novo paradigma que assenta a Constituição de 1988, em 

consonância com os princípios e garantias fundamentais contidos na 

Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição Brasileira, 

desvelando uma ordem jurídica não-estabelecida, garantindo-se os direitos 

civis dos cidadãos encarcerados. 

O primeiro capítulo terá o fito de uma análise teórica do conceito 

de pena, partindo-se de seus pressupostos conceituais iniciais para sua 

formulação proposicional, historicamente delimitada. Apontará formulações 

                                                           
1
 JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano. Desafios contemporâneos da execução penal no 

Brasil. Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redpenal/article/view/14316/10852/>. Acesso em: 14 de 
janeiro de 2016. 
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modernas a compreensão de pena e se discutirá, em continuidade, os 

fundamentos enraizadores do conceito de pena, o qual, fundado em um 

paradigma inautêntico, está estabelecido de forma equivocada e ainda 

assim influencia todo o ordenamento jurídico, formando-se uma verdadeira 

cultura da punição, o que, por conseguinte, distorce os instrumentos 

penalógicos de controle da pena.2  

Do diagnóstico penalógico inicial, o primeiro capítulo tem como 

propósito fornecer elementos teóricos para a percepção do inautêntico 

fundamento da pena instituído em um estalão distinto daquele previsto na 

Constituição Brasileira, o qual influenciou na elaboração inadequada de um 

sistema jurídico geral de garantias, isto é, subvertendo-o em um sistema 

jurídico distinto daquele apontado pela tradição jurídica inaugurada pelo 

Constitucionalismo Contemporâneo.  

Assim, o primeiro capítulo encerra-se por sugerir uma proposta de 

terceira via frente aos modelos punitivos, a partir de uma análise tal como 

proposta por Winfried Hassemer e Luigi Ferrajoli, sugerindo-se um sistema 

de garantias processuais penais no modelo de execução de pena 

brasileiro, em conformidade com a Convenção Americana de Direitos 

Humanos e com a Constituição Brasileira. 

O segundo capítulo tem por objeto fornecer elementos informativos 

do sistema de execução penal no Brasileiro, inaugurado pela lei 7.210 de 

1984, apresentando-se o contexto histórico de sua propositura, bem como 

seu funcionamento e elementos estatísticos atuais.  

Desta forma, o segundo capítulo tem por escopo avaliar o sistema 

de execução penal brasileiro e a adequação do exercício do controle da 

execução penal exercido pelas instituições estatais no modelo democrático 

                                                           
2
 “A luta contra a Metafísica, dizia Heidegger, nunca é vencida definitivamente. Cada 

evocação do diálogo como meio de solução “humana” dos conflitos sociais deve conter 
também uma teoria explícita do conflito que sempre acompanha a instauração ou 
restauração de condições “dialógicas. Não existe jamais uma situação constitucional 
“normal”. Aqueles que nos convidam a agir como se já houvesse não fazem mais do que 
exprimir ideologia dos grupos atualmente no poder. A teoria pode ao menos não dar 
sustentação a esse equívoco e contribuir para torna-lo menos danoso”. VATTIMO, Gianni. 
Adeus à verdade. Editora Vozes, 2016. 
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brasileiro, observando-se as heranças coloniais para a formulação de um 

exemplo descentralizado de controle de execução penal brasileiro e os 

riscos de desculturalização das instituições e dos encarcerados pela 

adoção de um protótipo dissonante com cultura jurídica brasileira. 

Abordará também sobre o mito do positivismo jurídico como 

medida de regulação estatal e sua incompatibilidade com a regra 

estabelecida pela Constituição de 1988, a qual prevê a proteção dos 

direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos pelo Estado - 

inclusive do cidadão encarcerado, chegando-se a análise da utilização 

instrumental da pena enquanto símbolo punitivista de garantia de 

efetividade no imaginário jurídico gnosiológico.3 

 

A metodologia a ser utilizada no projeto será o estudo e descrição de 

casos, com pesquisa e fichamento bibliográficos, a partir dos quais será 

possível levantar hipóteses-sínteses de parâmetros referenciais para a 

idealização de um modelo centralizado de controle da Execução Penal no 

Brasil – até então descentralizado – com base no modelo centralizado 

francês a partir da criação normativa do Contrôleur Général Des Lieux De 

Privation De Liberte, de maneira a realizar síntese teórica do caso estudado, 

para então analisar mais enfaticamente proposta de Direito Comparado, 

para verificar o grau de eficácia e as condições ótimas de aplicabilidade do 

modelo francês centralizado, a fim de se constatar a possibilidade ou 

                                                           
3
 “Gerando-se o constrangimento mencionado por João Maurício Adeodato: “Em quarto 

lugar, o constrangimento a decidir todo e qualquer conflito considerado juridicamente 
relevante pelo sistema, a também chamada proibição do non liquet. A atitude de Pilatos, 
lavando as mãos, não é opção admissível para um juiz dogmático, na sua esfera de 
competência. Não se pode dizer que Pilatos extinguiu a punibilidade, o que configuraria uma 
decisão, pois é óbvio que se absteve de decidir. O juiz moderno não deve poder dizer jus 
non liquet (“o direito não está claro”), não está entre suas possibilidades dizer “não sei”. 
Uma das diferenças básicas entre os textos dogmáticos e os demais é precisamente essa 
necessidade de decidir todo e qualquer problema juridicamente relevante. Não se devem 
confundir textos jurídicos dogmáticos, que precisam responder (dokein) decisivamente a 
problemas, com textos jurídicos zetéticos, que perguntam (zetein)”. ADEODATO, João 
Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. Editora Saraiva, 2014. 
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impossibilidade da adoção de tal instrumento teórico em prol do 

aprimoramento do sistema democrático-constitucional brasileiro. 4 

 

A partir do referencial teórico de Carlos Japiassú, Jacques 

Buisson, Salo de Carvalho, Juarez Cirino dos Santos, Renato Marcão, 

Martine Herzog-Evans, Jean-Manuel Larralde, Corinne Rostaing, Jean 

Charles Froment, Jean-René Lecerf, Dominique Carreau, Claus Roxin, 

Juan Bustos Ramirez, John Vervaele, Giorgio Agamben, Lenio Streck, Ingo 

Sarlet, Antonio Trindade, Alain Pellet, bem como da legislação francesa e 

brasileira e da jurisprudência internacionalista, poderá se observar a 

subversão dos modelos de controle de pena quando fundados em um 

paradigma inautêntico, os quais contribuem diretamente para a expansão 

do modelo inquisitorialista. Assim, concluirá que a proposição de um 

modelo de controle de execução penal adequado ao sistema de garantias 

processuais penais previstos na Constituição de 1988 somente será 

formulado quando acompanhado da superação dos valores destorcidos 

que rondam a execução penal no caso brasileiro.  

Tal exercício teórico ocorrerá em conformidade com as normas 

técnicas da ABNT NBR de número NBR 6023, 6024, 6027, 6028, 

6034,10520, 12225, e 14724. 

A título comparativo, Segundo o World Prison Brief e o European 

Prison Observatory5, a França possui um total de população carcerária de  

                                                           
4
 SERRANO, Pablo Jiménez. Metodologia do ensino e da pesquisa jurídica. São Paulo: 

Monole, 2003. 
5
 WORLD PRISON BRIEF. Disponível em: <http://www.prisonstudies.org/country/france/>. 

Acessado em: 18 de outubro de 2016. 
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65.586.00 em 31 de dezembro de 2012, 71.190 presos em janeiro de 2016 e 

de 68.432.00 em janeiro de 2017, excluindo-se 10.364 pessoas não detidas 

em instituições penais, como é possível de se observar no gráfico abaixo: 

 

Tal gráfico comparativo proporcionado pelo World Prison Brief, 

permite a observação da redução do encarceramento na França em 2016, 

ao contrário dos demais anos, no qual ocorrera aumentos percentuais nos 

níveis de encarceramento, o que se mostra em descompasso com a 

realidade brasileira de encarceramento, realidade esta que apresenta 

aumentos crescentes de encarceramento, sem quaisquer contramedidas 

possíveis para a sua redução, tendo em vista o panorama mundializado do 

Estado Democrático de Direito. No Brasil, segundo os mesmos institutos há 

atualmente 650.956 presos, com aumentos percentuais anuais significativos, 

à proporção média e aproximada de crescimento de 10% percentuais ao 

ano. A partir de tal problema, o terceiro capítulo terá por desígnio a busca 

por um novo olhar do modelo de controle de execução penal brasileiro a 

partir do Direito Comparado, especificamente quanto ao modelo centralizado 

de execução penal previsto na França, analisando-se suas adequações e 

impropriedades como modelo possível de controle de execução penal ao 

caso brasileiro.6 

Será apresentado o modelo de sistema de execução penal francês, 

introduzido no ordenamento francês pela law no. 2007-1545 of 30 October 

e pela loi du 9 mars 2004, observando-se o Livre IV (De quelques 

procédures particulières), Chapitre II, Section I e Section II e o Livre V (Des 

procédures d'exécution) do Code de Procedure Penale, analisando-se o 

modelo centralizado de controle de execução penal francês e suas 

peculiaridades frente ao modelo brasileiro descentralizado de controle de 

execução penal. 

                                                           
6
 EUROPEAN PRISON OBSERVATORY. Prison conditions in France. Disponível em: < 

http://www.prisonobservatory.org/upload/PrisonconditionsinFrance.pdf/>. Acessado em: 15 
de outubro de 2016. 

http://www.prisonobservatory.org/upload/PrisonconditionsinFrance.pdf/
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Finalmente, o quarto capítulo tem como premissa principal a 

propositura de um modelo constitucionalmente adequado de controle de 

execução da pena em consonância com a realidade jurídica brasileira, 

comparando e analisando-se possíveis elementos de dissonância e 

contribuição do modelo de controle de execução penal francês ao sistema 

jurídico brasileiro de controle de execução penal. 

É cediço que o Direito é de extrema relevância para toda a 

sociedade, pois é por intermédio de um conjunto de normas, que se 

assegura as condições existenciais do homem enquanto ser social.  

Assim é que se garante a Diké, por meio da phoronesis, isto é, a 

garantia do justo deve ser dada a partir da capacidade de julgamento, da 

prudência do homem julgador, decidindo-se conforme no e pelo Direito, 

mantendo sua integridade, enquanto ordenamento jurídico e sua coerência 

decisória.  

Desse modo, o Direito, a partir de um pressuposto etimológico, deve 

ser entendido em sua tradição como aquilo que é consagrado pela Justiça 

na qualidade de virtude moral (ius) e como derectum, como ato de justiça, 

proferido pelo aparato judicial. 

Nesse sentido, depreende-se que a razão de Justiça não é 

autoevidente, outrossim, ela não se encontra previamente determinada pela 

natureza, mas tais premissas devem ser postas pelo sujeito racional da 

modernidade. 

A razão de Justiça é garantida por um conjunto de regras e princípios 

que regem o convívio humano em um determinado contexto histórico, 

dotando a definição de Direito de uma perspectiva concretizadora, do 

fenômeno jurídico como conceito interpretativo, realizado em um único 

momento: applicatio - interpretação, aplicação e justificação em um único 
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momento – alicerçado na compreensão do qual o sujeito tem de si mesmo 

na sua relação intramundana e com os objetos.7 

Dessa forma, tem-se um aspecto de continuidade ao longo da 

história na definição do conceito de Direito. 

O etat de l'art no Direito brasileiro funda-se sob o paradigma do 

Estado Democrático de Direito (Demokratischenrechstaat), o que exige a 

análise de quaisquer teorias tendo a Constituição como sua condição de 

validade e existência dentro do ordenamento jurídico.  

Sobre tal paradigma, é possível afirmar a superação do Estado 

Absolutista – em suas duas gradações: Polizeistaat e Machtstaat – limitando 

o exercício do poder estatal e submetendo a política ao regime impessoal 

imposto pela lei.8 

Destarte, o poder é exercido pela livre formulação das preferências 

políticas declaradas por meios não-violentos por parte da própria 

sociedade.9 

Isto implica em afirmar que qualquer modelo teórico que busque 

suprimir a) as conquistas democráticas sedimentadas no contexto brasileiro 

e b) o exercício pleno dos direitos e garantias fundamentais assegurados 

pela Constituição Brasileira deve ser afastado, sob pena de violar a garantia 

de vedação ao retrocesso social (Untermassverbot e Übermassverbot), em 

que pese o livre exercício das preferências políticas dos cidadãos aptos a 

influenciar nas decisões políticas dos representantes políticos.10 

Notadamente, a Constituição Federal Brasileira deve ser entendida 

como o locus de sentido para todo o ordenamento jurídico. E, enquanto 

                                                           
7
 HEIDEGGER, Martin; CASTILHO, Fausto. Ser e tempo. 2012. 

8
 BARRETTO, Vicente; LEAL, Rogério Gesta. Dicionário de Filosofia do Direito, Unisinos 

ed., São Leopoldo, 2006. ISBN 85-7431-266-5. 
9
 AIETA, Vânia; BARRETTO, Vicente. Dicionário de Filosofia do Direito, Unisinos ed., São 

Leopoldo, 2006. ISBN 85-7431-266-5. 
 
10

 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica, Editora Revista dos 
Tribunais, 2016. 
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calcada na concepção de Constituição dirigente, como proposto por11, deve 

ser medida de transformação da realidade social, concretizando-se aquilo 

que José Canotilho12 afirma como a realização de uma ordem jurídica 

fundamental materialmente aberta.  

Por sua vez, Lenio Streck insere o conceito de Constituição, 

entendendo que: 

“A Constituição é uma invenção destinada à democracia 
exatamente porque possui o valor simbólico que, ao mesmo tempo 
em que assegura o exercício de minorias e maiorias, impede que o 
próprio regime democrático seja solapado por regras que 
ultrapassem os limites que ela mesma – a Constituição – 
estabeleceu para o futuro. Esta, aliás, é sua própria condição de 
possibilidade. Veja-se, e a lembrança de Holmes, que Locke, Kant 
e tantos outros aprovaram as regras constitucionais duradouras 
ainda que não inalteráveis. E assim fizeram porque reconheciam 
que tais regras podiam fomentar o futuro aprendizado. Os mortos 
não devem governar os vivos; devem, sim, facilitar a que os vivos 
governem a si próprios”

13
 

 

 

Partindo da premissa que a Constituição Cidadã deve ser a lente 

para se enxergar todo o Direito Brasileiro, a Corte Suprema tem se utilizado 

desse filtro para adequar as normas existentes a realidade social, porquanto 

I) ser o Direito um instrumento de organização social e II) ter a Constituição 

característica de ser dirigente, conforme dito supra. A esse fenômeno se dá 

o nome de Constitucionalismo Contemporâneo, de cunho irradiador e 

dirigente. 

Entendida como locus de sentido para aos fins que se destinam o 

presente trabalho: buscar pela resposta constitucionalmente adequada 

quanto aos órgãos de controle da execução penal no paradigma do Estado 

Democrático de Direito no Direito brasileiro. 

                                                           
11

 CANOTILHO, Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra Ed., 
1994. 
12

 HESSE, Konrad. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. CF 
Müller GmbH, 1999. 
13

 STRECK, Lenio Luiz. “Não sei... mas as coisas sempre foram assim por aqui". Disponível 
em: <http://www.conjur.com.br/2013-set-19/senso-incomum-nao-sei-coisas-sempre-foram-
assim-aqui/>. Acessado em: 21 de janeiro de 2016. 
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Para tanto, se utilizará o “método” hermenêutico de Heidegger, 

chamado de “método” fenomenológico. Como se explica: 

 

“como interpretação ou hermenêutica universal, é dizer, como 
revisão critica dos temas centrais transmitidos pela tradição 
filosófica através da linguagem, como destruição e revolvimento 
do chão linguístico da metafísica ocidental”

14
 

 

 

Desse processo hermenêutico, os sentidos jurídicos vêm sendo 

descascados aos poucos de maneira a mudar concepções, que já não serão 

aquelas que o intérprete vislumbrou no início. O resultado final é uma 

despoluição semântica, isto é, somente após uma revisão crítica dos 

sentidos que a tradição sempre nos transmite de forma compulsória, o 

fenômeno exsurge em sua “essência”.15 

Destruir, reconstruindo, isto é: destruir para reconstruir. Pretende-se, 

assim, fazer uma revisão crítica de capas de sentidos que impedem o 

aparecer da Constituição. 

Aos ensinos de Martin Heidegger, será necessário dar fluidez à 

tradição empedernida e remover os encobrimentos que dela resultam. Não 

se propõe, portanto, uma destruição no sentido de sepultar o passado no 

nada. Pelo contrário, a desconstituição “não se comporta negativamente em 

relação ao passado; a crítica atinge o ‘hoje’ e o modo predominante de tratar 

a história...”. 16 

Resultado disso é que o “método” fenomenológico, como foi dito, 

não propiciará a construção de um procedimento lógico e rígido apto a levar 

o intérprete ao caminho da “verdade real”, mas sim uma despoluição das 

camadas de sentido que velam a coisa não deixando que ela apareça como 

realmente ela é. Daí a necessidade de um desenraizamento daquilo que 

                                                           
14

 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e (m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. Editora Livraria do Advogado, 2014. 
15

 Op cit. 
16 HEIDEGGER, Martin; CASTILHO, Fausto. Ser e tempo. 2012. 
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tendencialmente encobrimos através de um revolvimento do chão linguístico 

da metafísica ocidental. 

Descobrir os cobertores produzidos pelo imaginário gnosiológico dos 

juristas é, portanto, a missão fulcral neste trabalho.  

Inicialmente, pode-se inserir como problema primitivo a supremacia 

do Chefe do Executivo exercida com predominância até o século XVIII, a 

qual fundava-se em um paradoxo, isto é, conflitos lógicos dotados de 

indecibilidade: o exercício do poder, enquanto hereditário, circundava-se 

entre as mesmas classes políticas.  

Fazia-se necessária uma metanorma sob a norma objeto para 

romper com o indecidível. As metanormas, oriundas dos preceitos 

iluministas da Revolução Francesa fundaram um novo paradigma sob o qual 

fincou-se o constitucionalismo moderno.  

A primeira fase do constitucionalismo moderno pretendeu inserir a 

supremacia na vontade geral popular por meio de seus representantes 

indiretos, contidos no Parlamento. Esse exercício fundou a supremacia 

parlamentar, enquanto guardião último da vontade popular. 

Por sua vez, o constitucionalismo moderno opera, segundo Horst 

Dippel17, sob a limitação do poder político do Estado perante à Constituição 

normativa nacional ou comunitária e na garantia dos direitos humanos 

contidos nos Tratados Internacionais, erigindo-se um “mínimo existencial 

comunitário”, isto é, direitos humanos mínimos intersubjetivamente 

compartilhados entre os países signatários da Declaração Universal dos 

Direitos dos Homens.  

A subversão máxima da supremacia judicial, representada pelo 

ativismo judicial, insere a teoria do Estado moderno em um aparente 

paradoxo, fundado em uma falsa premissa de eterno retorno. 

                                                           
17

 DIPPEL, Horst. Modern constitutionalism, An introduction to a history in need of writing. 
The Legal History Review, v. 73, n. 1, p. 154-156, 2007. 
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Isto é, a partir do mergulho inautêntico de uma premissa da teoria da 

democracia moderna, retorna-se ao problema ao qual buscou-se evitar: a 

dependência das questões sociais nas mãos de um indivíduo, seja este o 

Chefe do Poder Executivo, membro do Parlamento ou órgão do Poder 

Judiciário. Tal eterno retorno provoca a concretização do estado de exceção 

hermenêutico. 

Segundo Giorgio Agamben, o estado de exceção possui três teses 

fundacionais: 

 

“(1) A relação política originário é o bando (o estado de exceção 
como zona de indistinção entre externo e interno, exclusão e 
inclusão. 
(2) O rendimento fundamental do poder soberano é a produção da 
vida nua como elemento político original e como limiar de 
articulação entre natureza e cultura, zoé e bíos. 
(3) O campo, e não a cidade, é hoje o paradigma biopolítico do 
Ocidente”

18
 

 

 

Dessa forma, o questionamento sobre a busca por respostas 

autênticas será o fio condutor para a elaboração de reflexões propostas 

nesse trabalho, buscando a resposta constitucionalmente adequada quanto 

aos órgãos de controle da execução penal no paradigma do Estado 

Democrático de Direito brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 AGAMBEN, Giorgio; BURIGO, Henrique. Homo sacer, o poder soberano e a vida nua I. 
Ed. UFMG, 2013. 
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1. A TRADIÇÃO DO CONCEITO DE PENA E A PERTINÊNCIA À 

MANUTENÇÃO DO IMAGINÁRIO GNOSIOLÓGICO REFLETIDO NO 

SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL BRASILEIRO 

 

1.1 OS FUNDAMENTOS ENRAIZADORES DE UMA INAUTÊNTICA 

CONCEPÇÃO DE PENA 

 

Os fundamentos de uma proposição teórica do conceito de pena 

tende a seguir a evolução do próprio Direito Penal na história.  

Com Carlos Japiassú e Arthur Gueiros, pode-se afirmar que o Direito 

Penal da Antiguidade Clássica marcou-se pela aplicação desmedida da 

pena, como mecanismo de preservação da pólis19. Por sua vez, nesse 

mesmo período histórico, a Lei de Talião estabelecida no Código de 

Hamurabi se fazia valer entre povos mesopotâmicos, em que consistia em 

uma reciprocidade entre o crime cometido e a pena a ser aplicada, 

observando o caráter vingativo da pena. 

Por seu turno, o Direito Penal da Idade Média, se deu a partir do 

entrelaçamento das fontes germânica, canônica e romana, originando-se o 

Direito Penal Comum. Nesse período, o Direito Penal ficou caracterizado 

pelo arbítrio judicial na imposição da pena e na definição dos tipos penais, 

ressaltando-se o Direito Penal como instrumento de punição de forma a 

reprimir a conduta antijurídica anterior praticada. 

É de se notar a eclosão do Direito Penal Moderno se caracteriza 

pelo a) estabelecimento de prisões com intuito de reformar o condenado 

através de atividades como o trabalho e instrução religiosa; b) o período 

reformador- capitaneado pela limitação do conteúdo da pena e de sua 

aplicação (Cesare Beccaria) e; c) além da busca pela reforma do próprio 

                                                           
19

 Conforme se pode observar, considerando os vestígios jurídicos, o Direito Penal da 
Antiguidade ficou marcado pela aplicação em larga escala da pena capital. Observa-se, 
ainda, que não se utilizava, em regra, a pena de privação de liberdade, na medida em que a 
prisão era tida como simples local de custódia do réu, convertendo-se numa antecâmara de 
suplícios, onde os acusados esperavam, geralmente em condições subumanas, a imposição 
da sanção que fossem condenados. JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; SOUZA, Arthur de 
Brito Gueiros. Curso de direito penal: Parte Geral. 2012. 
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indivíduo infrator - seja através do próprio direito penitenciário (John 

Howard), seja a partir da maximização da eficácia do tempo útil do preso 

despendido nos estabelecimentos carcerários (Jeremy Bentham).20 

A partir da tradição relegada ás teorias da pena, pode-se perceber 

sua aplicação alheia ao fundamento normativo da pena, isto é, com base na 

proteção dos interesses da sociedade, dada a “autoconstatação ideológica 

(simbólica) do Estado, não é, pois, neutra como não é neutro o Estado” 

(RAMIREZ, 1993).21 

Nesse sentido, Tobias Barreto afirma que: 

 

“O conceito de pena não é um conceito jurídico, mas um conceito 
político. Este ponto é capital. O defeito das teorias correntes em tal 
matéria consiste justamente no erro de considerar a pena como 
uma conseqüência do direito, logicamente fundada [...] Que a 
pena, considerada em si mesma, nada tem que ver com a idéia do 
direito, prova-o de sobra o fato de que ela tem sido muitas vezes 
aplicada e executada em nome da religião, isto é, em nome do 
que há de mais alheio à vida jurídica.” (BARRETO, 1996)

22
 

 

 

Pode-se, em síntese, colocar as teorias clássicas de pena fundadas 

em um paradigma cosmo-religioso, inseridas na moldura proposta por 

Winfried Hassemer e Robert Leicht como o “Direito Penal Mal”, isto é, na 

punibilidade frente ao desconhecido da razão humana - ao “outro infrator”.23 

Os Códigos Penais oitocentistas foram fundados na racionalidade 

iluminista, em que consistia em afastar fundamentos religiosos, tendo em 

vista o período histórico anterior em que a Igreja se fazia valer no ápice da 

pirâmide social, influenciando, inclusive, o Direito como um todo. Dessa 

forma, os Códigos Penais pós Idade Média, tem como precursor o modelo 

                                                           
20

 ROXIN, Claus; TIEDEMANN, Klaus. Introdução ao direito penal e ao direito processual 
penal. Editora del Rey, 2007. 
21

 RAMIREZ, Juan Bustos Penas e Prisões. Fascículos de ciências penais, Porto Alegre: 
Ed. Fabris, 1993. 
22

 BARRETO, Tobias. Fundamentos do direito de punir. Revista dos Tribunais, v. 727, p. 
640-650, 1996. 
23

 HASSEMER, Winfried; LEICHT, Robert. Freiheitliches Strafrecht. Philo, 2001. 
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francês do Code Pénal de 1791 o qual, fundado em Henri Remi, cujos 

princípios se sintetizam em:  

 

“1) é necessário que toda lei penal seja humana o que exclui as 
penas severas para infrações leves e a tortura; 
2) apenas, ainda que moderadas, podem ser eficazes se são 
justamente graduadas; 
3) é necessário, ainda, ligar relações exatas entre a natureza do 
delito e a natureza da punição (p. ex. um trabalho penoso será 
imposto ao culpado, cujo crime encontrou sua origem na 
preguiça); 
4) as penas devem se basear no princípio da igualdade; 
5) é necessário estabelecer, para cada delito, uma pena fixa e 
determinada (os jurados julgam a verdade do fato; o tribunal aplica 
a lei; esta forma exclui toda a arbitrariedade); 
6) é necessário que uma pena seja e permaneça conforme à 
equidade das leis, e não conforme a torne a severidade ou a 
indulgência do executor do julgamento; 
7) é necessário que as penas sejam duradouras; 
8) é necessário que as penas sejam públicas; 
9) é necessário que as penas sejam temporárias”

24
 

 

Percebe-se a partir dos princípios acima, a constituição de um 

modelo não mais cosmo-teológico, mas sim um paradigma individualista-

racionalista, fundado no respeito estrito aos Códigos, em atenção à limitação 

das penas pelos princípios de causalidade, proporcionalidade, igualdade, na 

crença da eficácia da pena como medida de prevenção do cometimento de 

novos delitos pelos membros da sociedade25. Este é o novo exemplar sob o 

qual se fundamenta, como descrito por John Vervaele: 

 

“Não é o Estado que concede ao infrator o direito à pena, mas é a 
lei racional que determina a aplicação de uma pena. Por outro 
lado, a pena jamais será um meio para atingir um fim. A pena que 
serve os fins preventivos e utilitários é, por consequência, 
indeterminada e injusta. Na qualidade de guardião, o Estado 
liberal protege um exercício negativo da liberdade [...] A lei penal 
racional, na verdade, não é mais que um conjunto de normas e 
valores que delimita negativamente a vida comunitária.”

26
 

 

                                                           
24

 REMY, Henri. Les principes généraux du code pénal de 1791. 1910. Tese de Doutorado. 
Librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey) 
25

 Destarte, tal modelo de Código Penal pode ser observado nos princípios do Progetto 
Preliminare di Codice Penale Italiano per i Delitti de 1921, proposto por Enrico Ferri. 
26

 VERVAELE, John. Penas e Prisões. Fascículos de ciências penais, Porto Alegre: Ed. 
Fabris, 1993. 
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O movimento do Constitucionalismo Contemporâneo, de forma a 

acompanhar os avanços nas teorias filosóficas, buscou-se refutar o padrão 

da relação liberal-individualista, no qual prevalecia a relação entre sujeito e 

objeto, isto é, dos sujeitos “objetificados” em suas relações, para um modelo 

intersubjetivo, na qual conceba-se os sujeitos como fins em si mesmos, em 

paridade relacional. Desta forma, um modelo de sistema penal em 

consonância com tal paradigma moderno que, segundo Juan Ramirez:  

 

“se converte em um direito de alternativas para o sujeito. Se o 
direito penal visa solucionar um conflito, de início implica 
alternativas, enquanto assinala qual é a opção ou alternativa que 
não se aceita pelo sistema (nesse sentido previne de modo geral) 
e ao mesmo tempo deixa aberta qualquer alternativa às partes em 
conflito. É por isso que o direito penal somente pode intervir 
quando não se der nenhuma das outras alternativas possíveis e 
daí também que não deve intervir e nem sequer ser considerado  
(ou deixar de ser considerado seja materialmente ou durante o 
processo penal) quando há outras alternativas melhores para um 
determinado conflito social 
Por outra parte, um direito penal de alternativas pressupõe sempre 
que a intervenção do Estado tenha um justificação; porém não 
basta com isso, pois se assim fosse, se estaria dando um poder 
ilimitado ao Estado. Daí que toda a justificação tem de constituir-
se ao mesmo tempo em um limite a essa intervenção, tem que 
servir de garantia ao mesmo tempo ao cidadão frente ao Estado”

27
 

 

 

Esse modelo de sistema penal converge com o modelo descrito por 

Claus Roxin, ao referir a um sistema penal mínimo28, fundado na seguinte 

máxima: 

 

“quanto mais aumentarem os dispositivos penais e, em 
consequência deles, os delitos, tanto menos será possível reagir à 
maioria dos crimes com penas privativas de liberdade. As 
instituições carcerárias e também os recursos financeiros 

                                                           
27

 RAMIREZ, Juan Bustos. Penas e Prisões. Fascículos de ciências penais, Porto Alegre: 
Ed. Fabris, 1993. 
28

 Contudo, parece criticável um modelo tal como proposto pelas teses abolicionistas da 
Escola da Criminologia Crítica. Neste sentido, é a observação de Vicente Barretto para 
quem: “Sustentar que a punição tornou-se ilegítima em virtude das condições de execução 
da pena seria o mesmo que sustentar que não cabe ao Estado, por exemplo, intervir na 
educação pública das crianças porque as escolas encontram-se em estado deplorável”. 
BARRETTO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013. 
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necessários para uma execução penal humana estão muito 
aquém do necessário. Além disso, uma imposição massificada de 
penas privativas de liberdade não é político-criminalmente 
desejável. Afinal, o fato de que, nos delitos pequenos e médios, 
que constituem a maior parte dos crimes, não é possível uma (re) 
socialização através de penas privativas de liberdade, é um 
conhecimento criminológico seguro. Não se pode aprender a viver 
em liberdade e respeitando a lei, através da supressão da 
liberdade; a perda do posto de trabalho e a separação da família, 
que decorrem da privação de liberdade, possuem ainda mais 
efeitos dessocializadores  
[...] 
O direito penal tem um futuro. Conciliações sem a intervenção do 
Estado, como defende o abolicionismo, conseguirão substituir o 
direito penal de modo tão precário quanto o poderá fazer um puro 
sistema de medidas de segurança; também uma vigilância mais 
intensa dos cidadãos pode, enquanto ela for permitida, ter uma 
certa eficácia preventiva, mas não conseguirá tornar o direito 
penal supérfluo”

29
 

 

 

Portanto, com base em Claus Roxin e Juan Ramirez, pode-se 

apontar um significado inicial para o modelo de pena fundado no Estado 

Democrático de Direito a partir da pena como elemento limitativo do poderio 

estatal, sedimentado em um sistema penal mínimo-alternativo, de garantias 

fundamentais consolidadas, fundidas em uma relação de intersubjetividade 

entre os indivíduos, na qual garantiria o privilégio do exercício dos direitos 

individuais tanto de todos os cidadãos como representantes da vontade 

contratualizada pelo Estado, inclusive pela guarda do interesse cívico do 

apenado. 
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 ROXIN, Claus. Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La estructura de La 
teoria Del delito, Madrid: Thomsom Civitas, 2006. 
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1.2 UM SIGNIFICADO (MODERNO) PARA A PENA 

 

Dado o modelo clássico de teoria da pena, pode-se inferir que um 

modelo moderno de penalidade terá de superar as concepções anteriores de 

pena. E, assim, como forma de afastar do paradigma anterior, uma nova 

espécime de pena deverá ter as seguintes características que se explana a 

seguir.  

Se deverá afastar-se dos paradigmas anteriores tanto do culto 

mitológico religioso quanto culto aos códigos oitocentistas, a partir da 

formação de microssistemas jurídicos autônomos, isto é, sistemas 

relativamente independentes dotados de intersubjetividade relacional e 

paridade comunicacional. 

Deve-se haver a superação do pensamento individualista do modelo 

de pena, dada a configuração de organizações criminosas, necessitando-se 

desta forma, de novos modelos para a punição de tais sociedades.  

Nesse mesmo sentido, faz-se importante a internacionalização do 

Direito Penal, frente aos modelos penais anteriores de sistemas penais 

aplicáveis à cada comunidade social. Tal modelo de expansão universalista 

do Direito Penal revela-se a partir do Direito Penal Internacional, dado pela 

autoridade máxima do Tribunal Penal Internacional, competente para julgar 

os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e 

crimes de agressão. 30 

                                                           
30

 Apesar de tal modelo de internacionalização do Direito Penal, pode-se advertir tal 
“globalização do terror” na síntese coloca por Luis Alberto Warat, ao afirmar que: “As formas 
atuais do americanismo e da globalização necessitam de uma globalização do terror. A 
internacional do terror e da morte, agora, globalizada. 
Não podemos silenciar que quando o crime e o terror se instalam no poder existe pelo 
menos uma sociedade indiferente que o esgota tolerando de uma forma maior que uma 
simples cumplicidade. Em cada Estado Nação, em cada localização genocida existe uma 
conexão criminosa internacional que responde a um projeto político criminoso. A uma 
cobertura globalizada que outorga o sentimento de impunidade aos assassinos locais”. 
WARAT, Luis Alberto. A rua grita Dionísio. Direitos humanos da alteridade, surrealismo e 
cartografia. Tradução e organização: Vinian Alves de Assis, et. al. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. 
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Tal modelo moderno de teoria jurídica da pena, como continuidade 

do modelo clássico, possui três funções substanciais: o caráter de repressão 

ao mal injusto praticado pelo agente; o papel preventivo como forma de 

reprimir o crime antes do seu acontecimento e a reinserção do cidadão 

apenado no meio social através do processo de ressocialização.  

Assim, a pena como função de retribuição do crime (expiação, 

compensação), dado pela imposição de um mal justo perante a um mal 

injusto, de forma a concretizar as relações de justiça e restabelecer o 

Direito.31 

Esta função pode ser observada no modelo de imperativo categórico 

kantiano, mencionado por Juarez Cirino dos Santos32, exemplificado pelo 

filósofo alemão na seguinte passagem: 

 

“Mesmo se a comunidade de cidadãos, com a concordância de 
todos os membros, se dissolvesse, o último assassino encontrado 
na prisão deveria ser previamente executado, para que cada um 
recebe o valor de seu fato e a culpa do sangue não pese sobre o 
povo que não insistiu na punição”

33
 

 

 

Além da função da pena como retribuição proporcional de 

culpabilidade, pode-se inserir modernamente o emprego da pena como 

elemento de prevenção do crime, com intuito de se promover a integração 

social do apenado, de forma harmônica, por meio da prevenção especial e 

geral.  

                                                           
31

 Tal modelo retributivo é possível ser observado no Direito Penal brasileiro por exemplo, 
esculpido em seu artigo 59 (“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à 
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências 
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime”), bem como no Direito Internacional, 
especificamente no artigo 5.6 da Convenção Americana de Direitos Humanos (“6. As penas 
privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social 
dos condenados”). Contudo, tal modelo de culpabilidade não é mais inserido como 
fundamento da pena, mas sim como aspecto limitativo do direito de punir. 
32

 CIRINO, DOS SANTOS. Juarez. Direito Penal (parte geral). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008. 
33

 KANT, Immanuel. Metaphysik der Sitten, ed. Weischedel, Bd, v. 7, 1797. 
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A prevenção especial ainda assume duas formas: negativa e 

positiva. Negativa porquanto atuará através da neutralização do criminoso, 

em outras palavras, por meio do isolamento do cidadão apenado do convívio 

social. Por sua vez, a função de prevenção especial positiva de correção, 

isto é, por meio da ressocialização do apenado34. 

Nesse sentir, a função da pena como prevenção geral também terá 

o caráter negativo e positivo. Assim, implica na dimensão geral negativa a 

qual o Estado intimida por meio de coação psicológica o cometimento de 

novos crimes35, desestimulando os membros da sociedade de praticarem 

                                                           
34

 Contudo, tal modelo de prevenção especial positivo, na crítica proposta por Juarez Cirino 
dos Santos deve restringir-se limitativamente aos casos em que há condução voluntária do 
apenado, evitando-se assim, o poder soberano do Estado perante a autonomia do preso 
nas escolhas de suas liberdades individuais. CIRINO, DOS SANTOS. Juarez. Direito Penal 
(parte geral). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
Tal crítica mostra-se presente também em Eugenio Zaffaroni e José Pierageli ao afirmar 
que: “É lógico que a pena, ainda que cumpra em relação aos fatos uma função preventiva 
especial, sempre cumprirá também uma função simbólica. No entanto, quando só cumpre 
esta última, será irracional e antijurídica, porque se vale de um homem como instrumento 
para sua simbolização, o usa como um meio e não como um fim em si, “coisifica” um 
homem, ou, por outras palavras, desconhece-lhe abertamente o caráter de pessoa, com o 
que viola o princípio fundamental em que se assentam os Direitos Humanos”. ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal brasileiro, 2011. 
CIRINO, DOS SANTOS. Juarez. Direito Penal (parte geral). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008. 
35

 Tal modelo de prevenção especial negativa é possível de ser observada em HOBBES 
(1900), para quem: “Um pecado não consiste apenas na transgressão da lei. Ele é, também, 
uma manifestação de desprezo pelo legislador, e esse desprezo é a violação de todas as 
leis a um só tempo. Portanto, ele pode consistir, além do cometimento de um ato, do 
pronunciamento de palavras proibidas pela lei e da omissão do que a lei ordena, na 
intenção ou propósito de transgredir. De fato, o propósito de infringir a lei significa um certo 
grau de desprezo por aquele a quem compete mandar executá-la. Deliciar-se apenas 
imaginariamente com a posse de bens, de servos ou da mulher de um outro não constitui 
infração da lei que diz “não cobiçarás”, desde que não haja a intenção de conseguí-los pela 
força ou pela fraude. Não é, também, pecado o prazer de imaginar ou sonhar com a morte 
de alguém que nos cause prejuízo e desgostos; só o é a decisão de executar qualquer ato 
que leve a isso. Comprazer-se fantasiosamente com aquilo que agradaria se fosse real é 
uma paixão inerente à natureza, humana e de todas as criaturas vivas, de forma que fazer 
disso um pecado seria o mesmo que transformar em pecado o fato de ser homem. Essas 
considerações levam-me a pensar que são excessivamente severos, tanto consigo mesmos 
como com os outros, aqueles que sustentam que os primeiros movimentos do espírito 
(apesar de restringidos pelo temor a Deus) são pecados. Não obstante, reconheço ser mais 
racional equivocar-se por esse lado do que pelo contrário. 
Um crime ou delito é um pecado que consiste em cometer (por ato ou por palavras) tudo 
quanto é proibido por lei, ou em omitir o que é ordenado por ela. Assim, todo crime é um 
pecado, mas nem todo pecado é um crime. Portanto, a intenção de roubar ou matar é um 
pecado, mesmo quando não for manifestada por palavras ou atos, porque Deus, que 
conhece, que conhece os pensamentos dos homens, pode culpa-los por eles. Porém, até 
que se manifesta por alguma coisa feita ou dita, em razão da qual a intenção possa ser 
arguida por um juiz humano, tal intenção não pode ser considerada crime. Os gregos faziam 
essa distinção utilizando as palavras hamártema e énklema, ou aitia. A primeira (traduzida 
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posteriormente tais delitos por meio da ameaça da pena36. Já a prevenção 

geral com a dimensão positiva, é constituída no reconhecimento da eficácia 

da norma e na aceitação das consequências jurídicas pelo apenado37. 

  

                                                                                                                                                                     
por pecado) significava qualquer forma de violação de lei, e as duas últimas (traduzidas por 
crime) significavam apenas o pecado do qual um homem pode acusar o outro. Não há lugar 
para a acusação humana de intenções que nunca se tornam visíveis em ações exteriores. 
De maneira semelhante, os latinos, com a palavra peccatum, que é pecado, designavam 
toda espécie de desvio em relação à lei e, com a palavra crimen (derivada de cerno, que 
significava perceber), designavam apenas os pecados que podem ser apresentados perante 
um juiz e que, portanto, não são meras intenções”. (tradução nossa) HOBBES, Thomas. 
Leviathan: Or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil. 
Yale University Press, 1900. 
36

 Tal dimensão revela-se de validade questionável, como bem observa Juarez Cirino dos 
Santos, dada a ineficácia da ameaça apta a inibir novos comportamentos praticados pelos 
membros da sociedade, bem como da inutilidade das penas corporais como meio de 
intimidação, impulsionada pela ausência de critérios limitadores da pena na prevenção geral 
negativa e o uso da pena como exemplo para condução de comportamento social 
obrigatório atentar contra os princípios basilares de dignidade humana, ao tratar os 
indivíduos da sociedade a partir de uma relação sujeito-objeto, não-intersubujetiva. CIRINO, 
DOS SANTOS. Juarez. Direito Penal (parte geral). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
37

 "Podemos, assim, dizer que a missão do direito penal é a proteção de bens jurídicos, 
através da cominação, aplicação e execução da pena. Numa sociedade dividida em 
classes, o direito penal estará protegendo relações sociais (ou "interesses" ou "estados 
sociais", ou "valores") escolhidos pela classe dominante, ainda que aparentem certa 
universalidade, e contribuindo para a reprodução dessas relações. Efeitos sociais não 
declarados da pena também configuram, nessas sociedades, uma espécie de "missão 
secreta" do direito penal”. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro, 2007. 
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2. DO CONCEITO À REALIDADE NORMATIVA: A NATUREZA JURÍDICA 

DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL BRASILEIRO 

 

O sistema de execução penal brasileiro tinha, até o advento da lei 

7.210 de 11 de julho de 1984, como característica precípua quanto à sua 

natureza a sua função administrativa, e desta forma, atenuando-se a 

aplicação dos elementos inerentes à jurisdição dos ordenamentos jurídicos 

modernos.  

A ausência de garantias fundamentais estabelecidas pelo direito à 

jurisdição e a perda dos direitos de liberdade dos cidadãos apenados torna o 

cumprimento da pena próximo a um exílio local, tido como real a partir da 

distinção agamberiana entre cidadão e apátrida (não-cidadania)38, 

classicamente visualizada a prisão enquanto morte civil, restante apenas os 

direitos ínsitos ao homem, em uma concepção tradicionalmente autoritária39  

A realidade do apenado, tal como classicamente pensada, a partir 

da noção que o apátrida, enquanto categoria política e sujeito excluído das 

relações de cidadania, era um não-cidadão perante a sociedade, tornando-

se e vislumbrando-se enquanto sujeito de direito – paradoxalmente - apenas 

no momento da infração criminosa. Tal realidade é posta em xeque por 

Celso Lafer, ao afirmar que: 

 

“A condição de apátrida provoca igualmente a perda de um 
elemento de conexão com a ordem jurídica interna dos Estados, 
que afeta a vida das instituições jurídicas de maneira inédita e 
nada tem a ver com a clássica distinção entre nacionais e 
estrangeiros. Com efeito, o apátrida sem direito à residência ou ao 
trabalho, vivia permanentemente à margem da lei, transgredindo a 
ordem jurídica do país em que se encontrava. Sem cometer 

                                                           
38

 É possível comparar a relação social do apátrida da vida em sociedade dos refugiados 
dos campos de concentração, para quem, em certo momento, segundo Edgardo Castro: 
“deixou de confrontar-se com as transformações que esvaziaram de sentido seus conceitos 
e suas categorias: a politização da vida biológica antes excluída da esfera política; os 
campos de concentração, que criam uma zona de indiferença entre o público e o privado; os 
refugiados que rompem o nexo estabelecido entre o homem e o cidadão”. CASTRO, 
Edgardo. Introdução a Giorgio Agamben: uma arqueologia da potência. Autentica, 2013. 
39

 DE CARVALHO, Salo. Pena e garantias: uma leitura do garantismo de Luigi Ferrajoli no 
Brasil. Lumen Juris, 2001. 
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crimes, estava sempre sujeito a ir para a cadeia, pois a sua mera 
presença e existência num território nacional constituía uma 
anomalia. Por isso, a única maneira do apátrida estabelecer um 
vínculo apropriado com a ordem jurídica nacional era efetivamente 
cometer um crime. Um crime – por exemplo, um pequeno furto – 
passava a ser, observa Hanna Arendt, uma forma paradoxal de 
recuperar certa igualdade humana, pois enquanto criminoso, num 
estado de direito, mesmo um apátrida via-se trata como qualquer 
outra pessoa nas mesmas condições. “Só como transgressor da 
lei pode o apátrida ser protegido pela lei. Enquanto durar o 
julgamento e o pronunciamento de sua sentença, estará salvo 
daquele domínio arbitrário da polícia, contra a qual não existem 
advogados nem apelações”. Em outras palavras, era frequentando 
o Código Penal comum a todos que o apátrido se tornava uma 
pessoa, um sujeito dotado de direitos e obrigações, recuperando 
dessa maneira a condição humana.”

40 
 

 

O apátrida, tal como o apenado em um sistema de execução penal 

de natureza administrativa, perde ainda o pressuposto mínima da 

cidadania41, o direito à jurisdição e à participação política. Contudo, a 

tradição pós-bélica do constitucionalismo moderno põe em questão tal 

caracterização clássica do apenado: se seria possível a desvinculação dos 

direitos fundamentas e do status civitas. 

O cárcere, da forma como se encontra, representa a maximização 

do modelo totalitário de Estado, representado pela “tentativa de criação e 

manutenção de grupamentos humanos a regimes de controle total”, apesar 

da tentativa de jurisdicionalização formal do sistema de execução penal 

brasileiro, reproduzido pela Lei de Execução Penal de 1984.42 

Assim, vem se mantido como regime de negação de direitos ínsitos 

ao status civitas, com fundamento na necessidade de manutenção de ordem 

e garantia de segurança e disciplina, aparecendo, essa prática penitenciaria, 

                                                           
40

 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. Editora Companhia das Letras, 1988. 
41

 “A ação política através da participação nas decisões da vida pública é um dos fatores eu 
caracterizaram a cidadania formal. Dado o fato da impossibilidade da reunião na “Ágora”, o 
instrumento de exercício da cidadania nas democracias representativas é o voto popular.  
No entanto, o art. 15, inc. II, da CR determina a suspensão dos direitos políticos decorrente 
de condenação criminal transitada em julgado. Salutar indagação é qual a relação possível 
entre a condenação criminal e a perda, ainda que temporária, dos direitos políticos, senão 
excluir o condenado da vida pública, destituindo-lhe formalmente a cidadania e 
consolidando aquele estigma de apátrida”. DE CARVALHO, Salo. Pena e garantias: uma 
leitura do garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. Lumen Juris, 2001. 
42

 Op. cit. 
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em contraponto ao modelo de Estado Democrático de Direito garantidor do 

status dignitatis dos encarcerados, isto é, enquanto zona limite de 

normatividade e realidade, devendo tal modelo de apartação adequar-se 

quanto à sua validade e eficácia perante as normas constitucionais e 

infraconstitucionais de maneira a atuar como garante dos direitos do 

apenado na administração penitenciária43. 

Tal modelo representacional dos direitos do apenado dependerá, de 

certa maneira, da incidência do modelo de jurisdição no sistema de 

execução penal, refutando-se um modelo misto de execução penal, como 

proposto pela atual Lei de Execução Penal de 1984.  

Vale destacar que a referida lei merece verdadeiro filtro de 

constitucionalidade tendo em vista a promulgação posterior e da força 

normativa da Constituição de 1988, pautando-se pela não recepcionalidade 

da norma em questão. Assim, poderá romper com a mera relação sujeito-

objeto entre Administração Pública e apenado e, ao mesmo tempo, impor o 

dever de garantir um mínimo de dignidade ao preso (estatuto social positivo 

do apenado), legitimado pela instrumentalização dos direitos humanos 

enquanto limite da ação estatal – dimensão negativa dos direitos humanos 

enquanto fonte externa de legitimação – e a garantia de intervenção estatal 

estrita em prol da proteção dos interesses juridicamente tutelados – 

dimensão positiva dos direitos humanos enquanto fonte de legitimação 

externa – no curso da história institucional.  

Dessa forma, a teoria dos direitos humanos garante, ainda, a 

condição de sujeitos de direitos em qualquer local onde a prática da 

cidadania se torna possível, bem como a indisponibilidade e inviolabilidade 

                                                           
43

 Desta forma, respeitando-se a moralidade e a ética pela moralidade pós-convencional no 
paradigma do Estado Democrático de Direito, é possível chegar a uma resposta adequada 
para o problema a partir de Ronald Dworkin, ao afirmar que: 
“Juízes não devem ler na Constituição suas próprias convicções. Eles não devem ler 
cláusulas morais abstratas como se expressassem algum tipo particular de julgamento 
moral, não importa quanto esse julgamento lhes seduza, a não ser que eles o achem 
consistente na estrutura da Constituição como um todo, e também com os precedentes 
dominantes da intepretação feita no passado por outros juízes. Eles devem considerar a si 
mesmos como parceiros de outros agentes públicos, levando em conta tanto o passado 
quanto o futuro, para então trabalhar com uma moralidade constitucional coerente”. 
DWORKIN, Ronald. Une question de principe. Presses universitaires de France, 1996. 



33 
 
 

 

do patrimônio essencial do ser humano, constituindo este o fundamento 

primevo dos Estados modernos (garantia da capacidade de 

autodeterminação) – e não o seu contrário. 

Além da fonte de legitimação externa, é de se observar os princípios 

e fundamentos de cunho transcendental da Constituição de 1988, como 

fonte de legitimação interna44, atrelados em vínculo de cooriginariedade com 

os aspectos morais de legitimação dos sistemas jurídicos, estando a sanção 

penal condicionada ao conteúdo limitativo e taxativo, tal como previsto pela 

Carta da República de 198845. 

Com a promulgação da Constituição Cidadã, o Direito Penal possui 

não mais uma função vingativa e essencialmente retributiva, mas como 

elemento do sistema jurídico brasileiro com função de “impedir condutas 

danosas para terceiros: a violação concreta de bens jurídicos alheios é a 

única justificação das leis penais” sobre os “fatos penalmente proibidos que 

lhe são imputados e que podem, por outra parte, ser empiricamente 

provados pela acusação e refutados pela defesa”46 

O Direito Penitenciário, enquanto campo do Direito é ramo 

relativamente autônomo, podendo ser definido como:  

 

                                                           
44

 Tal como exemplificado por Salo de Carvalho: “Excluiu-se a possibilidade de atuar como 
instrumento de imposição ou reforço da moral. Exsurge, pois, da sua tradição ilustrada, o 
princípio garantidor da dignidade do homem, propiciando o pluralismo e resguardando 
determinada esfera da pessoa na qual é ilícito proibir, julgar e punir: a esfera do 
pensamento, das ideias, das paixões e das convicções”. DE CARVALHO, Salo. Pena e 
garantias: uma leitura do garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. Lumen Juris, 2001. 
45

 Tal influxo constitutivo da ordem constitucional frente ao Direito Penal, faz Salo de 
Carvalho afirmar a existência de uma Constituição Penal, em constante paradoxo, cuja 
função restritiva potencializa a incidência do apenado, em coexistência de normas 
garantidoras e normas autoritárias. É perspicaz a sua observação, para quem: “O resíduo 
autoritário da negativa do voto ao preso, aliado às cláusulas de criminalização, leva ao 
questionamento do imaginário que perfaz a condição do condenado, pois, ao mesmo tempo 
que a norma positiva fundamental preza a manutenção de sua dignidade, acaba negando 
sua posição de sujeito político, retirando-lhe instrumento de exercício de cidadania” 
sugerindo Salo de Carvalho, por fim, a revisão de tal dispositivo constitucional. DE 
CARVALHO, Salo. Pena e garantias: uma leitura do garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. 
Lumen Juris, 2001. 
46

 Op. cit. 
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“conjunto de normas que regulamentam a organização carcerária. 
É direcionado fundamentalmente para a determinação de regras 
disciplinares capazes de ordenar a vida do apenado durante o 
cumprimento da pena”  

 

 

Esse campo do Direito ainda deve estabelecer diretrizes 

administrativas de forma discricionária e será regido pelos princípios da 

disciplina e da ordem, apesar da jurisdionalização do sistema de execução 

penal com o advento da Lei de Execução Penal, na tentativa de reduzir os 

“vácuos de legalidade” proporcionados pela discricionariedade administrativa 

frustrada, contudo, pela ausência de eficácia na vida carcerária quanto da 

necessidade de seu devido controle de legalidade. 

Tendo em vista a realização da pena enquanto interesse individual 

do cidadão, da coletividade e de cunho normativo-prestacional pelo Estado, 

a natureza jurisdicional do sistema de execução penal possui as seguintes 

características: 1) função secundária; 2) substituição da vontade de outro 

pela ação pública; 3) gerenciamento de incidentes de execução (ausência de 

autonomia da tese administrativista).47 

Nessa proporção, a natureza administrativista do sistema de 

execução penal possui como características: 1) função primária; 2) ato 

impositivo da Administração; 3) ocorrência após o exaurimento da 

jurisdição.48 

Apesar de tal distinção é possível observar a menção doutrinária à 

estrutura formal da execução penal até a reforma da lei de 1984 como mista, 

isto é, mesclando elementos de ambas as naturezas jurídicas.49 

Contudo, sobre tal natureza híbrida, é de observar a crítica de Salo 

de Carvalho, para quem: 

 

                                                           
47

 Op. cit. 
48

 Op. cit. 
49

 Op. cit. 
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Admitir uma feição essencialmente administrativa (ou híbrida) da 
execução penal implica qualificar os direitos decorrentes dos 
incidentes como meros benefícios concedidos pelo Estado ao 
condenado, ou seja, medidas político-criminais facultadas a o juiz 
(regalias domésticas). Tal concepção contraria a idéia de que os 
incidentes de execução constituem-se como verdadeiros direitos 
públicos subjetivos dos apenados frente à Administração e que 
podem ser postulados perante o Poder Judiciário (direito de 
petição). Ou seja, direitos que atenuam a qualidade e/ou 
quantidade da pena imposta pela sentença penal transitada em 
julgado.

50
 

 

 

Imprescindível notar, preliminarmente, a impossibilidade de 

existência de um sistema jurídico híbrido ou misto, seja ele processual, penal 

ou penalógico, como inúmeros autores postulam. A característica dos 

sistemas, como a dos paradigmas e dos tipos ideais, é sua identificação a 

partir de alguns rígidos princípios unificadores. Deles apenas se aproximam 

tendências opostas, sendo impossível fusão sistemática ou paradigmática. O 

modelo jurídico é garantista ou antigarantista. O sistema processual é 

acusatório ou inquisitório. O sistema executivo é jurisdicional ou 

administrativo.51 

Tal natureza jurídica do sistema de execução penal brasileiro, 

segundo Salo de Carvalho, relaciona-se diretamente com os próprios 

sistemas processuais penais: o sistema acusatório e o sistema inquisitivo.  

Segundo Geraldo Prado, o sistema acusatório caracteriza-se 

essencialmente pela: 1) possibilidade de disposição (princípio dispositivo); 2) 

impulso oficial; 3) distanciamento de quem julga e quem inicia o processo; 4) 

limitação da atividade jurisdicional; 5) partes possuem gestão probatória; 6) 

juiz objetivo e imparcial à valoração dos fatos. 52 

Por sua vez, o sistema inquisitivo possui as seguintes 

particularidades: 1) juiz é quem possui a gestão da prova; 2) juiz ator e 

                                                           
50

 Op. cit. 
51

 Op cit. 
52

 PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas. Sistema acusatório: a conformidade constitucional 
das leis processuais penais:[poderes de investigação no processo penal, transação penal e 
suspensão condicional do processo mutatio libelli publicidade e mídia, oralidade]. Lumen 
Juris, 2005. 
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dotado de capacidade investigativa; 3) relação de parcialidade entre quem 

inicia o processo e quem julga a demanda processual; 4) ausência de 

limitação da atividade jurisdicional; 5) juiz parcial e subjetivo à valoração da 

carga probatória; 6) relativização do princípio de presunção de inocência.53 

Tendo em vista o atual estado da arte do sistema de execução penal 

no Brasil, afirma Salo de Carvalho, ocorrer a predominância da 

inquisitoriedade no sistema de execução penal brasileiro, apesar de 

observar a ocorrência da graduação de proteção das garantias que, para o 

autor, são teleológicas e instrumentais, em busca da máxima satisfação à 

garantia do mínimo de dignidade ao apenado.54 

 Ademais, a partir do paradigma da reação social, do ideal de 

despatologização do delito e de direito penal do autor - e não do fato – 

enquanto critério utilitário dependente de laudos periciais/criminológicos. O 

sistema de execução penal brasileiro estabelece, segundo Salo de Carvalho, 

um sistema de prova tarifada (inquisitorial) – um micropoder a partir de micro 

decisões – forjado na concepção correcionistas de reeducação prisional, 

contrários ao princípio moderno da secularização55 e veladores do princípio 

da refutabilidade, tal como observado por Salo de Carvalho a partir da fusão 

de discursos, provocando a colonização do discurso médico e do discurso 

judicial, ao afirmar que: 

 

“o mais perverso modelo de controle social é aquele que funde o 
discurso do direito com o discurso da psiquiatria, ou seja, que 
regride aos modelos positivistas de coalizão conceitual do jurídico 
com a criminologia naturalista. Outrossim, o sonho positivista de 
medição de periculosidade encontra guarida nesse sistema”

56
 

 

 
                                                           
53

 Op. cit. 
54

 Op cit.  
55

 Em mesmo sentido, a partir de Ernst Kantorowicz, é de se observar a releitura de Edgardo 
Castro e Giorgio Agamben sobre a tese dos corpos do rei, ao afirmar que: “Mais do que dois 
corpos, o imperador parece ter duas vidas em um único corpo: uma vida natural e outra 
sagrada que sobrevive à primeira e é objeto do funus imaginarium. Por outro lado, se temos 
em conta que nenhum dos dois pode ser objeto nem de homicídio, estritamente falando, 
nem de sacrifício, o paralelo entre a vida do imperador e a do homo sacer aprofunda-se.” 
56

 DE CARVALHO, Amílton Bueno; CARVALHO, Salo de. Aplicação da pena e garantismo. 
3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
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Neste Sentido e conforme previsão da Lei de Execução Penal, a 

avaliação do preso consubstancia-se pelos critérios de meritocracia do 

apenado em sua conduta e adaptação ao estabelecimento (art. 44), podendo 

sofrer faltas disciplinares em caso de violação a este dever de conduta (arts. 

49, 50 e 52), podendo ser de grau leve (advertência verbal), médio 

(repreensão) e grave (isolamento na própria cela), julgado pela 

administração penitenciária, devendo tal conduta ser comunicada ao juízo de 

execução, para fins de regressão de regime, revogação de saída temporária, 

perda parcial de remição e conversão da pena em privativa de liberdade em 

restritiva de direitos (arts. 118, 125, 127 e 181) – Incidentes de execução, 

apesar da garantia do devido processo legal formal, contido nos artigos 41, 

45, 53, 58 e 59. 

Em caso de boa conduta, pode o preso receber recompensas por 

colaborar com a ordem, sofrendo pequenas alterações na rotina carcerária, 

de forma a adestrar o apenado para garantir a seguridade cidadã, 

independentemente das restrições impostas aos cidadãos apenados, apesar 

da advertência de Salo de Carvalho e Marcos Rolim, ao afirmar que  

 

“o penitenciário sustenta uma moralidade avessa àquela que, 
socialmente, é reconhecida pelos cidadãos e tida como desejável 
para orientar a vida em liberdade. Assim, se os cidadãos 
imaginam que a disciplina seja um valor formado pelo autocontrole 
e pela dedidação autônoma, no mundo prisional a disciplina é 
concebida como a realidade da imposição de regras, por mais 
humilhantes ou absurdas que sejam. O preso “disciplinado”, então, 
não é aquele que alcançou o autocontrole, mas aquele que, 
submetendo-se, revela-se dócil e manipulável.”

57
 

 

 

Sobre a imposição da pena ao cidadão apenado, a Lei de Execução 

Penal brasileira impõe a perda individualizada da liberdade e dos direitos 

afetados por ela somente (art. 12, 14, 15, 17, 23, 24, 28), não se perdendo 

todos os direitos enquanto cidadão, sob pena tornar-se objeto desprovido de 

direitos (como os apátridas), restringindo-se à retribuição do ato praticado. 
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 Op cit. 
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Estão contidas na Lei de Execução Penal brasileira, ainda: modelos 

de classificação e observação dos condenados encontram-se previstos nos 

artigos 5 a 10 e 96 a 98, sistema de sanções e recompensas disciplinares 

(arts. 53 a 56); sistema progressão de regime (art. 112); hipóteses de 

autorizações de (arts. 120 a 125); condições para o livramento condicional 

(arts. 131 a 146); condições para a substituição da pena (art. 180); hipóteses 

para a concessão de medidas de segurança (arts. 171 a 174). 

Tal adestramento do apenado, tal como mencionado por De Salo de 

Carvalho e Marcos Rolim, estabelece uma cláusula geral de dominação, tal 

como afirmado por Salo de Carvalho: 

 

“com intuito de docilizar os corpos e adestrar a alma a partir de um 
processo contínuo de fabricação de seres submissos, as 
disciplinas ingressam oficialmente na história da punição como 
uma forma de “humanização da pena”. Punir mais e melhor, 
técnica legitimada desde um discurso humanitário encobridor do 
real, possibilitou a difusão desta nova economia política do 
poder”

58
 

                                                           
58

 Uma possível exemplificação de tal técnica de otimização disciplinar a partir da “vigilância 
hierárquica (microscópio de comportamento, sanção normalizadora, micropenalidades 
corretivas e meritórias) e exame técnico (módulos de qualificação e de classificação), 
proliferando-se o saber e os estereótipos”, com objetivo de se alcançar a “perda de 
identidade dos apenados (desculturação) e a consolidação de sua posição marginal 
(reculturação).” Projetando-se um processo de despersonalização do apenado, 
etiquetamento social através da força e a imposição por um padrão de normalidade 
prisional, em caminho contraposto ao modelo proposto pelo Estado Democrático de Direito, 
tendo em vista que as ordens são apenas formalmente justificadas, em vias de subversão a 
um modelo de tecnologia do poder prévio. DE CARVALHO, Salo. Crítica à execução penal: 
doutrina, jurisprudência e projetos legislativos. Editora Lumen Juris, 2001. CASTRO, 
Edgardo. Introdução a Giorgio Agamben: uma arqueologia da potência. Autentica, 2013. 
Tal posição é observada em Edgardo Castro e Giorgio Agamben, uma vez que, na 
politização da vida, as próprias regras inseridas e impostas na experiência religiosa 
influenciam o modo de viver da experiência social, de forma que: “[...] a regra entra em uma 
zona de indiscernibilidade respeito à vida. Uma norma que não se refere a determinados 
atos particulares ou fatos, mas à inteira existência de um indivíduo, a sua forma vivendi, não 
é facilmente reconhecível como direito; assim como uma vida que se institui em sua 
integridade na forma de uma regra já não é mais verdadeiramente vida.”  
Ainda, com Edgardo Castro e Giorgio Agamben: “O decisivo é, antes, que, simultaneamente 
ao processo pelo qual a exceção converte-se por todos os lados na regra, o espaço da vida 
nua, situado na origem à margem do ordenamento, coincide progressivamente com o 
espaço político, e exclusão e inclusão, externo e interno, bíos e zoé, direito e fato, entram 
em uma zona de irredutível indistinção.”  
Quanto à contribuição da categoria política dos refugiados para o eclipse da política, afirma 
Edgardo Castro e Giorgio Agamben que, apesar dos benefícios, a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, limitou o alcance das normas jurídicas dos indivíduos, exigindo-lhes a 
inscrição da vida na estrutura estatal, diferenciando homem e cidadão, inserindo o corpo de 
refugiados, enquanto homens ausentes de direitos de cidadania e a humanidade, enquanto 
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A função da emissão do diagnóstico criminológico para fins de 

adequação do comportamento do apenado à moralidade institucional geral 

do sistema carcerária é composta pela Comissão Técnica de Classificação, 

enquanto observatório do cotidiano do apenado (arts. 5 ao 9 da LEP), que 

classificará os condenados, segundo os seus antecedentes e personalidade, 

para orientar a individualização da execução penal. 

Desta forma, a partir dos pressupostos teóricos da Lei de Execução 

Penal brasileira, pode-se observar nestes como nortes da Execução Penal: 

1) a individualização administrativa (adaptação do apenado à pena); 2) 

constante submissão do apenado à avaliações psíquicas e disciplinares 

(meritocracia e ressocialização), a partir da crença na reeducação e 

adequação à moralidade carcerária institucionalizada, a partir da observação 

científica da personalidade e mediante auxílio técnico de tratamento. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
corpo político – que dá forma ao corpo social - provido de cidadania e proteção pelo Estado, 
revelando-se, assim, uma fratura política fundamental, em evolução simultânea com o 
conceito de desenvolvimento dos Estados modernos, isto é, do projeto de “povo sem 
fraturas”. Quanto à concretização dos campos de concentração e especificamente de 
Auschwitz, enquanto zona do intestemunhável, Edgardo Castro relata que durante tal 
período totalitário de modelo de Estado, buscou-se a tentativa de conversão do estado de 
exceção em regra, isto é, em realidade permanente, tal como é ratificado Edgardo Castro e 
Giorgio Agamben: “[...] se isso é verdade, se a essência do campo consiste na 
materialização do estado de exceção e na conseguinte criação de um espaço no qual a vida 
nua e a norma entram em um limiar de indistinção, teremos que admitir, então, que nos 
encontramos virtualmente em presença de um campo cada vez que é criada uma estrutura 
semelhante, independentemente da entidade dos crimes que ali se cometem e seja qual for 
a denominação e a topografia específica”. Assim, o estado de exceção, segundo Edgardo 
Castro e Giorgio Agamben, é o meio através do qual o poder soberano se apropria das 
próprias relações sociais, a partir da zona de indeterminação entre direito e poder, ao 
mesmo tempo que fortalece e desmorona as relações jurídicas consolidadas. O estado de 
exceção, tal como dado pela tradição, possui o marco finito de temporalidade como 
característica fundante, isto é, todo estado de exceção é provisório, em regra. Contudo, 
Edgardo Castro observa que “o estado de emergência permanente converteu-se em uma 
das práticas essenciais dos Estados contemporâneos”, sendo soberano aquele que possui o 
poder de decidir acerca do estado de exceção, situando-se fora da ordem jurídica e 
simultaneamente, por ela limitado, inserido em uma zona de anomia proporcionada pelo 
estado de exceção. DE CARVALHO, Salo. Crítica à execução penal: doutrina, 
jurisprudência e projetos legislativos. Editora Lumen Juris, 2001. CASTRO, Edgardo. 
Introdução a Giorgio Agamben: uma arqueologia da potência. Autentica, 2013. 
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2.1 DOS ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL E O MODELO 

DESCENTRALIZADO DE CONTROLE 

 

O sistema de execução penal brasileiro, após a Lei de Execução 

Penal de 1984, apresenta como sujeitos da execução penal: juiz, 

condenado, defensor público ou privado, Ministério Público, conselho 

penitenciário ou autoridade administrativa. Tendo como regra da execução o 

procedimento escrito, sendo este um dos elementos do contraditório, 

garantido pelos órgãos da Execução Penal. 

Segundo Renato Marcão, são órgãos competentes para a 

fiscalização e o controle da execução penal: o Conselho Nacional da Política 

Criminal e Penitenciária, o Ministério Público59, o Conselho Penitenciário60 e 

os Departamentos Penitenciários61, a Defensoria Pública, o patronato, o 

                                                           
59

 Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, 
oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. BRASIL, Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984. 
60

 Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. 
§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do 
Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito 
Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes 
da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. 
§ 2º O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 (quatro) anos. 
Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário: 
I - emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de 
indulto com base no estado de saúde do preso; 
II - inspecionar os estabelecimentos e serviços penais; 
III - apresentar, no 1º (primeiro) trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior; 
IV - supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. BRASIL, Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984. 
61

 Art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é 
órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. BRASIL, Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984. 
Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: 
I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território 
Nacional; 
II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais; 
III - assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e 
regras estabelecidos nesta Lei; 
IV - colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de 
estabelecimentos e serviços penais; 
V - colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de 
pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. 
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Conselho da Comunidade e o Juízo da Execução62. Conforme artigo 61 da 

Lei de Execução Penal, são órgãos da execução penal: 1) o Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 2) o Juízo da Execução; 3) o 

Ministério Público; 4) o Conselho Penitenciário; 5) os Departamentos 

Penitenciários; 6) o Patronato; 7) o Conselho da Comunidade e 8) a 

Defensoria Pública. 

O primeiro é órgão subordinado ao Ministério da Justiça e tem como 

umas de suas funções a de propor diretrizes de política de prevenção de 

delito, administração da justiça criminal e da execução das penas e medidas 

de segurança, bem como promover a avaliação periódica do sistema 

prisional brasileiro e estabelecer critérios, programas e pesquisas sobre o 

sistema criminal brasileiro, instaurar sindicâncias, inspecionar e fiscalizar os 

estabelecimentos prisionais mediante confecção de relatórios conforme 

previsto no artigo 64 da Lei de Execução Penal. 

O Juízo da Execução, conforme dispõe o art. 61 da LEP, possui 

competência – dentre outras - de aplicação da lei mais benéfica; para 

declarar a extinção da punibilidade, decidir sobre somatório ou unificação de 

penas e sobre progressão ou regressão de regimes, bem como para 

determinar conversão em pena restritiva de direito, imposição de multa, 

revogar medida de segurança detração, remição, sursis de pena e outros 

incidentes de execução penal, além de instalar o Conselho da Comunidade, 

e inspecionar mensalmente os estabelecimentos prisionais. 

Por sua vez, segundo os artigos 67 e 68 da Lei de Execução Penal, 

faz parte de suas competências do Ministério Público a fiscalização da 

execução da pena e das medidas de segurança, consubstanciando órgão 

permanente e de atuação imperiosa - sob pena de nulidade, competindo-lhe 

especificamente requerer a adoção de medidas para o regular 

desenvolvimento do processo de execução penal, a aplicação de medidas 

de segurança e sua revogação, assim como a instauração de incidentes de 

execução, conversão de penas, requisição de progressão ou regressão de 

                                                           
62

 MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. Editora Saraiva, 2015. 
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regimes, suspensão condicional da pena e do livramento condicional, 

interposição de recursos em desfavor de decisões judiciais durante a 

execução da pena, internações, desinternação e restabelecimento de 

situação anterior. 

O Conselho Penitenciário atua como órgão consultivo e fiscalizador 

do exercício da execução da pena, mediante emissão de parecer sobre 

indulto e comutação da pena, apresentação de relatórios ao Conselho 

Nacional da Política Criminal e Penitenciária, inspeção de estabelecimentos 

prisionais e supervisão dos patronatos e órgãos de assistência aos presos. 

(Arts. 69 e 71 da Lei nº 7.210/84 - LEP). O Conselho Penitenciário encontra-

se previsto nos artigos 69 e 70 da Lei de Execução Penal e é órgão 

consultivo e fiscalizador da execução das penas, competindo-lhe, por 

exemplo, emitir parecer sobre indulto e comutação das penas, bem como 

apresentar relatórios – no primeiro trimestre de cada ano – dos trabalhos 

efetuados no exercício anterior ao Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, inspecionar os estabelecimentos prisionais, supervisionar os 

patronatos e assistência aos egressos. 

Aos Departamentos Penitenciários, conforme art. 72 da supracitada 

lei incumbe, dentre outras atribuições, a de coordenar e supervisionar os 

estabelecimentos penais do âmbito de sua competência, bem como 

fiscalizar o adequado cumprimento das normas de execução penal.  O 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), conforme artigos 71 e 72 da 

Lei de Execução Penal, é subordinado ao Ministério da Justiça e é órgão 

executivo de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, competente ainda para acompanhar a 

execução e implementação das normas de execução penal no país através 

de cursos teóricos e convênios, bem como inspecionar e fiscalizar de forma 

periódica os estabelecimentos prisionais. 

Ao Ministério Público incumbe a função de requerer todas as 

providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, a 

instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução, a aplicação 
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de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de 

segurança, a revogação da medida de segurança, a conversão de penas, a 

progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão 

condicional da pena e do livramento condicional e a internação, a 

desinternação e o restabelecimento da situação anterior. De igual forma, 

compete ao Ministério Público interpor recursos de decisões proferidas pela 

autoridade judiciária, durante a execução. (Arts. 67 e 68 da LEP) 

O patronato é órgão da execução penal, previsto nos artigos 78 e 79 

da Lei de Execução Penal, destinado à assistência de albergados e 

egressos e tem como uma de suas funções a de orientar os executados na 

reintegração à vida em liberdade e fiscalizar e colaborar com o cumprimento 

das penas de prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de 

semana, cumprimento das condições da suspensão e do livramento 

condicional. 

Também como órgão da execução penal, o Conselho da 

Comunidade (arts. 80 e 81 da LEP) é competente para visitar, ao menos 

mensalmente, os estabelecimentos prisionais da comarca e entrevistar os 

executados com objetivo de apresentar relatórios mensais ao Juízo da 

Execução e ao Conselho Penitenciário e diligenciar, em harmonia com a 

direção do presídio, para a obtenção de recursos materiais e humanos para 

melhor atender o interesse do cidadão em custódia. 

Por fim, a Defensoria Pública, enquanto instituição permanente, 

valerá pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando 

nos processos executivos e nos incidentes de execução para a defesa dos 

necessitados em todos os graus e instâncias, de forma coletiva e individual, 

competindo-lhe, na forma do artigo 81-B da Lei de Execução Penal: 

 

“Art. 81-B. Incumbe, ainda, à Defensoria Pública:  
I - requerer: 
a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do 
processo executivo;  
b) a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer 
modo favorecer o condenado;   
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c) a declaração de extinção da punibilidade;  
d) a unificação de penas;  
e) a detração e remição da pena;  
f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;  
g) a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem 
como a substituição da pena por medida de segurança;  
h) a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão 
condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de 
pena e o indulto;  
i) a autorização de saídas temporárias;  
j) a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação 
anterior;  
k) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra 
comarca;  
l) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o do art. 86 
desta Lei;  
II - requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir;  
III - interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade 
judiciária ou administrativa durante a execução;  
IV - representar ao Juiz da execução ou à autoridade 
administrativa para instauração de sindicância ou procedimento 
administrativo em caso de violação das normas referentes à 
execução penal;  
V - visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para 
o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a 
apuração de responsabilidade;  
VI - requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em 
parte, de estabelecimento penal.” (BRASIL, 1984) 

 

Finalmente, ao Conselho Nacional da Política Criminal e 

Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou 

estadual, incumbe: 

I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, 
administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de 
segurança; 
II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, 
sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária; 
III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua 
adequação às necessidades do País; 
IV - estimular e promover a pesquisa criminológica; 
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e 
aperfeiçoamento do servidor; 
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de 
estabelecimentos penais e casas de albergados; 
VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal; 
VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim 
informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, 
visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos 
Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela 
incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento; 
IX - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para 
instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de 
violação das normas referentes à execução penal; 
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X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em 
parte, de estabelecimento penal. (Art. 64 da Lei 7.210/84)

63 
 

Assim, pode-se observar que, diferentemente da função 

centralizadora mencionada por Jacques Buisson atribuída ao Contrôleur 

Général des Lieux de Privation de Liberté da França, no sistema jurídico-

penal brasileiro a função de inspeção e fiscalização dos estabelecimentos 

prisionais encontra-se descentralizada entre os oito órgãos da execução 

penal no Brasil citados anteriormente que, a priori, não proporciona uma 

efetividade na manutenção dos diretos fundamentais dos privados de 

liberdade.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 BRASIL. Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L7210.htm>. Acesso em: 25/10/2016. 
64

 BUISSON, Jacques. Revue pénitentiaire et de droit penal. Année 2007,  Numéro spécial 
2007. 
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2.2 CRÍTICAS E ELEMENTOS POSSÍVEIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 

SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GARANTISTA 

 

Apesar da jurisdicionalização formal do sistema de execução penal 

brasileiro a partir da Lei de Execução Penal de 1984, é certo que o sistema 

progressivo de execução de pena torna incerto o tempo e a forma de 

resposta (instabilidade do princípio do arrependimento), em um verdadeiro 

sistema de pena flexível, em prol de um defensivismo profilático, conforme 

anotado por Salo de Carvalho apud Luigi Ferrajoli:  

 

“É este poder ilimitado que transforma em total e liberticida a 
instituição carcerária: porque reduz a pessoa a uma coisa, 
colocando-a inteiramente nas mãos de um outro homem, 
ofendendo com isso a sua dignidade, seja quem for aquele que 
deve decidir” 

65
  

 

 

Tal flexibilização, contudo, pressupõe a própria redução da 

normatividade da lei e de suas garantias fundamentais. Assim, observando-

se a função garantista da coisa julgada, com Salo de Carvalho, pode-se 

apontar a coisa julgada penal como a limitação qualitativa e quantitativa 

máxima do cumprimento da pena pelo apenado, podendo alterar o título 

executivo apenas in melius, desde que verificados objetivamente seus 

pressupostos.  

Além disso, a limitação dos direitos do apenado deve restringir-se 

aos direitos relacionados estritamente à liberdade, não podendo ocorrer a 

multiciplicidade de penalizações, mesmo que em esferas distintas, pelo 

mesmo fato ocorrido, nem mesmo a exarcebada discricionariedade da 

administração penitenciária. 
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 Op cit. 
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Assim, a partir de Salo de Carvalho, pode-se estabelecer dez 

elementos fundantes para a alteração do paradigma inquisitorial proposto 

pela Lei de Execução Penal de 1984, sugerindo-se: 

1. Estabelecimento de prazo limitativo para apuração de falta 

grave e bom comportamento. 

2. Jurisdicionalização dos procedimentos administrativos das 

faltas, pois influenciam diretamente no juízo de execução. 

3. Taxatividade dos tipos administrativos sancionadores e da 

vedação ao excesso de uso de conceitos indeterminados (tipicidade aberta) 

4. Função adequada das Comissões e Centros de Observação: 

propor e não impor um programa de intervenção participava gradual de 

tratamento penal, além de reduzir os danos do efeito do cárcere, superando 

a crise e não estigmatizando-a, consubstanciando-se em um direito 

fundamental do sujeito apenado, enquanto cidadão – e não mera 

voluntariedade estatal. 

5. Implementação das propostas contidas no Documento Final do 

Programa de Investigação IIDH: 1) observação e classificação em prazo 

razoável; 2) objetividade dos critérios de classificação, evitando-se adentrar 

na esfera íntima dos sujeitos de direito apenados, bem como da 

incorporação das propostas contidas no Plano Nacional de Direitos 

Humanos de nº 366. 

6. Conforme Pacto de São José da Costa Rica, se o apenado não 

for julgado em prazo razoável pelo Estado, há de ser posto em liberdade, 

podendo-se sugerir possíveis sanções processuais ao Estado em caso de 

descumprimento do prazo razoável. 

7. Extensão do princípio da presunção de inocência no 

exaurimento de prova pericial. 

                                                           
66

 “Objetivo estratégico I: Fortalecimento dos mecanismos de controle do sistema de 
segurança pública; Objetivo estratégico II: Padronização de procedimentos e equipamentos 
do sistema de segurança pública; Objetivo estratégico III: Consolidação de política nacional 
visando à erradicação da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes; Objetivo estratégico IV: Combate às execuções extrajudiciais realizadas por 
agentes do Estado”. BRASIL, Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 12 de maio de 
2010. 
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8. Necessidade de descodificação perante a codificação 

exarcebada.67 

9. Inconstitucionalidade da cominação penal em abstrato. 

10. Estabelecimento de pena privativa de liberdade com prazo 

máximo de dez anos, tendo em vista a evolução da sociedade tecnocrática, 

acompanhando-se tal redução de limitação como nos países europeus, 

reduzindo-se os danos e os custos sociais. 

 

Portanto, a partir de tais teses, o referido autor acredita possível o 

aprisionamento do cidadão em consonância e respeito aos direitos e 

garantias fundamentais dos privados de liberdade. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
67

 Tal como colocado por Salo de Carvalho: “Todavia, se a intenção do legislador de 1984 
foi harmonizar a matéria, obteve, ao contrário, como efeito perverso, sua total 
desregulamentação. Pior, ao tentar otimizar a legalidade da execução penal através de um 
estatuto único perpassado pelo princípio da jurisdicionalização, acabou, “acidentalmente”, 
submetendo os direitos do condenado a uma estrutura administrativa-disciplinar e clínico-
criminológica, na qual os direitos ficam invariavelmente subordinados aos laudos técnicos e 
aos procedimentos disciplinares”. DE CARVALHO, Salo. Crítica à execução penal: doutrina, 
jurisprudência e projetos legislativos. Editora Lumen Juris, 2001. 
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3. CONTROLE DA EXECUÇÃO PENAL NA FRANÇA 

 

3.1 FUNDAMENTO INTERNACIONALISTA E A TESE DA VINCULAÇÃO 

 

A falta de concretização normativo-jurídica do texto constitucional 

pode acarretar na transformação da Constituição, como um dos modelos 

propostos por Marcelo Neves, em constituição simbólica do tipo 

“constitucionalização-álibi” - não como um fim em si mesmo, mas como parte 

de um subsistema do sistema jurídico internacionalista68 dotado de 

normatividade, porém sem supremacia hierárquica frente ao Direito 

Internacional como apreciado pelo Tribunal Permanente de Justiça 

Internacional no Question des communautés gréco-bulgares e no Affaire 

relative à certains intérêts allemands em Haute-Silésie polonaise -, conforme 

referido por Jahyr-Philippe Bichara e Dominique Carreau: 

 

“Sob a óptica do direito internacional e da Corte que lhe é própria, 
as leis nacionais são simples fatos, manifestações da vontade dos 
Estado, do mesmo modo que as decisões judiciárias ou medidas 
administrativas”, como “um princípio geralmente reconhecido do 
direito das nações que, nas relações entre poderes contratantes 
de um tratado, as disposições de uma lei interna não prevalecem 
sobre as de um tratado”

69
 

 

 

Foi reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que 

o Estado que deixar de cumprir com suas obrigações internacionais em 

virtude de atuações judicias, como observado no caso da Guerrilha do 

Araguaia de 201070 e no caso “Fabrica de Chorzow” de 1928, será 

                                                           
68

 “A falta de concretização normativo-jurídica do texto constitucional está associada à sua 
função simbólica. A identificação retórica do Estado e do governo com o modelo 
democrático ocidental encontra respaldo no documento constitucional”. NEVES, Marcelo. A 
constituição simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
69

 BICHARA, Jahyr-Philippe; CARREAU, Dominique. Direito Internacional. Editora Lumen 
Juris, 2014. 
70

 “Corte Interamericana afirmou que o esclarecimento quanto à violação ou não, pelo 
Estado, de suas obrigações internacionais, em virtude da atuação de seus órgãos judiciais, 
pode levar este Tribunal a examinar os respectivos processos internos, inclusive, 
eventualmente, as decisões de tribunais superiores, para estabelecer sua compatibilidade 
com a Convenção Americana, 44 o que inclui, eventualmente, as decisões de tribunais 
superiores”. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund e 
Outros (“Guerrilha Do Araguaia”) Vs. Brasil Sentença de 24 De Novembro de 2010. 
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submetida a apreciação de órgãos internacionais, observando-se, contudo, o 

alerta de Jahyr-Philippe Bichara e Dominique Carreau, para quem: 

 

Dois erros que não se deve cometer. Esse principio de 
superioridade deve ser observado de modo exato quanto às suas 
implicações. Aqui, dois caveats devem ser assinalados. Antes de 
qualquer coisa, o papel do juiz (ou do árbitro) internacional deve 
ser bem compreendido quando ele afirma a superioridade do 
direito internacional sobre todas as normas do direito interno – o 
que não estaria em seu poder – mas ele declara “não oponível” 
em nível internacional. Ademais, e no mesmo compasso, convém 
distinguir entre validade interna de uma norma jurídica “nacional” e 
sua validade internacional, uma vez que as duas nem sempre 
coincidem

71
 

 

 

Rejeitando-se as teses do papel contra majoritário estabelecido 

exclusivamente por uma Corte Constitucional de cunho político, tal como 

observado por Bruce Ackerman72, alinhando-se parcialmente à função de 

credibilidade e uniformização que Bruce Ackerman propõe às Cortes 

Constitucionais73, deve-se observar não apenas o caráter dirigente das 

Constituições, atenuado pelo caráter crítico do constitucionalismo 

moralmente reflexivo enquanto mecanismo de desvio das 

metanarratividades e das desestruturações dos pactos fundadores 

legitimados por narrativas a priori através da razão cínica econômico-

tecnocrática, mas sim deve-se atentar-se para o movimento do dirigismo 

interconstitucional comunitário, tal como proposto por José Canotilho, a partir 

de um movimento de integração dos sistemas jurídicos em uma perspectiva 

monista internacionalista. 

                                                                                                                                                                     
Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf/>. Acesso 
em: 15 de outubro de 2016. 
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 BICHARA, Jahyr-Philippe; CARREAU, Dominique. Direito Internacional. Editora Lumen 
Juris, 2014. 
72

 ACKERMAN, Bruce. The new separation of powers. Harvard law review, p. 633-729, 
2000. 
73

 “Ao rejeitar a dificuldade contra-majoritária não pretendo de forma alguma dar à Suprema 
Corte um cheque em branco. Não nego que é antidemocrático que nove juristas de meia 
idade forcem o país a abraçar os ideais morais que ganham a aprovação por meio do voto 
de 5 a 4. Pretendo, em vez disso, sugerir uma terceira possibilidade: de que a Corte 
moderna tem realizado um trabalho de credibilidade (embora não perfeito ao interpretar os 
princípios constitucionais”. ACKERMAN, Bruce. Nós, o povo soberano. Fundamentos do 
Direito Constitucional. Editora del Rey, 2006. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf/
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Como por exemplo, na legislação internacionalista sobre o conceito 

firmado do mecanismo de audiência de custódia no Brasil é previsto no 

artigo 7, item 5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 

9 item 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ao passo que 

no sistema jurídico brasileiro, tal mecanismo encontra-se previsto no Projeto 

de Lei do Senado Nº 554 de 2011 e na Resolução do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) nº 213/201574, aquelas prevendo: 

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS 
“Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal 
  5.     Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada 
pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada 
dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem 
prejuízo de que prossiga o processo.  Sua liberdade pode ser 
condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento 
em juízo. 
 
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E 
POLÍTICOS 
Artigo 9.º 
3. Todo o indivíduo preso ou detido sob acusação de uma 
infracção penal será prontamente conduzido perante um juiz ou 
uma outra autoridade habilitada pela lei a exercer funções 
judiciárias e deverá ser julgado num prazo razoável ou libertado. A 
detenção prisional de pessoas aguardando julgamento não deve 
ser regra geral, mas a sua libertação pode ser subordinada a 
garantir que assegurem a presença do interessado no julgamento 
em qualquer outra fase do processo e, se for caso disso, para 
execução da sentença.  
 
PROJETO DE LEI DO SENADO nº 554, de 2011 
“Art. 306.... 
§ 1o No prazo máximo de vinte e quatro horas depois da prisão, o 
preso deverá ser conduzido à presença do juiz competente, 
ocasião em que deverá ser apresentado o auto de prisão em 
flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o 
autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para 
a Defensoria Pública.” (BRASIL, 2011) 

 

 

Desta forma, no exemplo mencionado, com base nos pressupostos 

teóricos firmados pela doutrina internacionalista, as normas de Direito 

Internacional prevalecem sobre as normas de direito interno, não as 

anulando, mas apenas as tornando “não oponíveis” ao caso. Assim, ainda 
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 BRASIL, Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-n213-15-12-2015-presidncia.pdf/>. 
Acesso em: 18 de Novembro de 2016. 
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que haja disposição interna em contrário ao artigo 7 item 5 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos e ao artigo 9 item 3 do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, tais normas do sistema jurídico 

interno devem ter sua eficácia suspensa no caso, a fim de ser aplicado a 

norma de Direito Internacional adequada – conforme foi realizado por 

intermédio da resolução anteriormente citada, em atenção ao artigo 5º, 

parágrafo 2º, tal como teorizado e preconizado por Antônio Augusto 

Cançado Trindade.75 

Ainda, sob o prisma da jurisprudência internacionalista, pode-se 

observar a prevalência da proteção da norma internacional de garantia à 

presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 

funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou 

a ser posta em liberdade, como ressaltado no caso do BVERFGE 9, 89 

(Gehör Bei Haftbefehl)76 e no Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. 

Ecuador77, extraindo-se que: 

 

“124. BVERFGE 9, 89 (GEHÖR BEI HAFTBEFEHL) 
Reclamação Constitucional contra decisão judicial 08/01/1959 
MATÉRIA: A reclamante, que respondia em liberdade a processo 
penal por estelionato e difamação, volta-se, em sua Reclamação 
Constitucional, contra a decretação de sua prisão preventiva, 
ocorrida a partir de requerimento do Ministério Público feito em 
uma reclamação ordinária (Beschwerde). A reclamante afirmou, de 
maneira substancial (pressuposto processual), a violação de seu 
direito fundamental processual ao contraditório em processo 
judicial, previsto no Art. 103 I GG, por não ter sido intimada dessa 
decisão, não tendo oportunidade de ser ouvida. O TCF admitiu a 
Reclamação Constitucional, mas a julgou improcedente, pois 
considerou permitida uma ponderação com interesses 
contrapostos ao direito fundamental, os quais funcionam como 
limites constitucionais, concluindo que se trata de uma intervenção 
justificada naquele direito fundamental. 
1. Na decretação da prisão preventiva, uma intimação do acusado 
para audiência (Anhörung) posterior à prisão é compatível com a 
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 TRINDADE, Antônio A. Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. O direito internacional 
e o primado da justiça. Rio de Janeiro: Renovar, 2014 
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 MÉXICO, Defensa Penal y Derechos Humanos; Materiales para su Docencia y 

Aprendizaje. Disponível em: <http://imdhd.org/doctos/Defensa-Penal.pdf>. Acesso em: 15 

de outubro de 2016. 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez vs. Ecuador, 1989. Disponível em: < 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf/>. Acesso em: 15 de 
outubro de 2016. 
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Grundgesetz. O mesmo vale também para a instância de 
reclamação (Beschwerdeinstanz). 
2. Se o Superior Tribunal Estadual conceder um mandado de 
prisão, rejeitado ou revogado na instância inferior, a partir de uma 
reclamação (Beschwerde) do Ministério Público, sem antes ouvir o 
acusado, então ele terá que dar ao acusado a oportunidade de 
oferecer suas contra-razões, decidindo sobre estas. Para isto, o 
acusado deverá ser intimado em análoga aplicação do § 115 
StPO. 
Decisão (Beschluss) do Primeiro Senado de 8 de janeiro de 1959 
– 1 BvR 396/53 
–RAZÕES 
1. Num processo de investigação contra a reclamante por vários 
casos de estelionato e difamação, o Juízo de Primeira Instância de 
Schwäbisch Hall decretou, em 3 de setembro de 1955, com base 
no perigo de obstrução da justiça (Verdunkelungsgefahr) 
[destruição ou falseamento de provas, tomada de influência sobre 
testemunhas etc], sua prisão. A partir de reclamação da acusada, 
o Tribunal Estadual de Heilbronn revogou esse mandado de prisão 
em 8 de setembro de 1955, (...). 
Em 16 de setembro de 1955, o Superior Tribunal Estadual de 
Stuttgart reformou a decisão do Tribunal Estadual, mantendo o 
mandado de prisão de 3 de setembro de 1955 do Juízo de 
Primeira Instância. (...). 
A reclamação do Ministério Público não havia sido comunicada 
nem aos advogados, nem à reclamante [ambos não foram dela 
intimados]. (...). 
A questão levantada pela reclamante sobre se o Tribunal que 
examinou a reclamação [do Ministério Público, ou seja, o Superior 
Tribunal Estadual], querendo decretar uma prisão que fora 
rejeitada por um tribunal inferior [no caso, pelo Tribunal Estadual – 
2ª instância] deverá ouvir o acusado antes dessa decisão exige 
algumas ponderações, por princípio, sobre o significado do direito 
ao contraditório em geral, e, especificamente, sobre a oitiva do 
acusado no processo prisional do Código de Processo Penal. 
1. O princípio do direito de contraditório, elevado a direito 
fundamental no Art. 103 GG, é uma conseqüência do pensamento 
de Estado de direito para o âmbito do processo judicial. A função 
dos tribunais, de prolatar uma decisão terminativa [que conclua 
uma fase processual, podendo se tornar definitiva em não 
havendo ou não sendo interposto o recurso adequado ou proposta 
a Reclamação Constitucional] sobre uma situação concreta da 
vida, não pode, em regra, ser cumprida sem oitiva das partes. 
Essa oitiva é, assim, primeiramente, pressuposto de uma decisão 
correta. Além disso, a dignidade da pessoa exige que não se 
disponha sobre seu direito de maneira leviana, com base 
[somente] na autoridade [estatal]: o indivíduo não só deve ser o 
objeto da decisão do juiz, como deve ser ouvido antes de uma 
decisão que envolva seus direitos, a fim de poder ter influência 
sobre o processo e o seu resultado (BVerfGE7, 53 [57]; 7, 275 
[279]. O direito ao contraditório do acusado foi reconhecido 
fundamentalmente há muito tempo no direito processual e 
amplamente respeitado; cada código de processo concretizou 
esse princípio, dando-lhe conteúdo e forma. Nesse momento, ele 
precisou ser harmonizado com outros princípios decorrentes da 
coerência material interna do tipo processual individualmente 
considerado. A despeito da elevação do princípio do direito ao 
contraditório à categoria de direito fundamental, nada pode ter 
mudado na legitimidade de interesses contrários [a ele] e na 
necessidade de realizar uma compatibilização desses interesses 
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com o interesse do atingido na sua oitiva. Sua inserção na 
Grundgesetz teve o escopo de tornar impossíveis abusos em 
processos judiciais, tais quais aqueles que foram perpetrados sob 
o regime nacional-socialista, reconstruindo a confiança do povo 
numa administração imparcial da Justiça. Não pode, porém, 
corresponder ao sentido do Art. 103 I GG [a possibilidade de] 
preterir absolutamente as ponderações cuidadosamente pensadas 
entre os diversos interesses, a serem observados individualmente 
em cada tipo de processo, e as limitações ao direito ao 
contraditório nelas baseadas. 
O Art. 103 I GG parte, portanto, do princípio de que a conformação 
mais detalhada do direito ao contraditório deve caber aos códigos 
de processo. Como os códigos de processo vigentes à época da 
promulgação da Grundgesetz em geral atendiam às exigências de 
Estado de direito, relativamente à concessão do direito ao 
contraditório, a interpretação do Art. 103 I GG – da mesma forma 
que ocorre com a interpretação da proibição do dupla penalização 
de um único delito criminal (ne bis in idem, cf. BVerfGE 3, 248 
[252]) elevada à categoria de direito fundamental pelo parágrafo 3° 
do Art. 103 GG [Art. 103 III GG] – deve-se dar a partir do quadro 
geral do direito processual pré-constitucional (...). 
2. Como o direito ao contraditório deve dar ao atingido a 
oportunidade de influenciar uma decisão judicial a ser tomada, só 
uma oitiva prévia, via de regra, fará sentido. Acima de tudo, a 
natureza definitiva e imutável dos dispositivos, a qual é, em regra, 
própria das decisões, obriga à oitiva das partes antes que se 
decida definitivamente, como ocorre no caso de decisões judiciais 
de última instância e daquelas equiparadas àquelas que concluem 
um processo, principalmente aquelas decisões capazes de fazer 
coisa julgada material. Aos tribunais são, todavia, outorgadas 
também tarefas junto às quais não se realiza um julgamento 
jurídico conclusivo sobre uma matéria, mas se toma medidas 
cautelares para a regulamentação de um estado provisório ou 
para assegurar direitos públicos privados; (...). 
(...). A necessidade de se assegurar interesses ameaçados pode, 
no entanto, tornar necessária uma ação imediata, a qual não 
somente não permite o esclarecimento [imediato] da matéria, 
como também até mesmo exclui a possibilidade de uma oitiva 
prévia do atingido. De fato, pode ser até mesmo ordenado desistir 
de uma em si possível oitiva do atingido, a fim de não o advertir [a 
respeito da investigação], se interesses relevantes estiverem em 
jogo (cf. BVerfGE 7, 95 [99]). É justamente a interposição do juiz 
que torna viável a aplicação de tais medidas sem a prévia oitiva da 
parte contrária. Todavia, como nesses casos sempre se trata de 
uma intervenção nos direitos do atingido, uma exceção ao 
princípio da audiência prévia somente será permitida quando isso 
for indispensável para não pôr em risco o propósito da medida. 
Desse contexto resulta para o legislador a obrigação de submeter 
intervenções semaudiência prévia a oportunos pressupostos muito 
estritos. Além disso, idéia do Estado de direito exige que o atingido 
em tais casos tenha a oportunidade de se defender contra as 
medidas ordenadas, pelo menos a posteriori. (...). 125. BVERFGE 
41, 246 (BAADER-MEINHOF)”

 78
 

 
CHAPARRO ÁLVAREZ Y LAPO ÍÑIGUEZ. VS. ECUADOR 
84. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte en otro caso 
relativo al Estado ecuatoriano, no puede considerarse que la 
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 GERMANY, BVERFGE, 1989. Disponível em: 
<http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv041246.html/>. Acesso em: 15 de outubro de 2016. 
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declaración de las víctimas ante el fiscal cumpla con el derecho 
consagrado en el artículo 7.5 de la Convención de ser llevado ante 
un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales”43. 
85. Por otro lado, la Corte no acepta el argumento estatal referente 
a que se cumplió con el artículo 7.5 puesto que la Jueza de la 
causa estuvo presente al momento de las detenciones y ejerció un 
control judicial directo, dando a entender que no había necesidad 
de llevar a las víctimas nuevamente ante ella. Aún cuando la 
presencia de la Jueza podría calificarse como una garantía 
adicional, no es suficiente por sí misma para satisfacer la 
exigencia del artículo 7.5 de “ser llevado” ante um juez. La 
autoridad judicial debe oír personalmente al detenido y valorar 
todas las explicaciones que éste le proporcione, para decidir si 
procede la liberación o el mantenimiento de la privación de 
libertad. En el presente caso no existe evidencia de que esto haya 
ocurrido.  86. Por lo expuesto, la Corte encuentra que la duración 
de la detención del señor Chaparro sobrepasó el máximo legal 
permitido, vulnerándose así el artículo 7.2 de la Convención, y que 
no fue llevado ante un juez “sin demora”, en violación del artículo 
7.5 de la Convención”

79
 

 

 

Ademais, no exemplo supramencionado, o pressuposto para uma 

análise adequada da audiência de custódia, enquanto direito fundamental 

dos cidadãos, deve possuir como locus explicitativo de sentido a 

Constituição Brasileira. Esta, por sua vez, diz algo em seu texto que limita e 

situa o intérprete a uma dada tradição da história jurídica do ocidente. Antes 

de se dizer algo sobre o texto, nos dizeres de Hans-George Gadamer, deve-

se deixar o texto falar algo primeiro ao intérprete.80 

A leitura da Constituição pode ser efetuada sob dois enfoques de 

observação: uma leitura de cunho dualista e uma leitura monista da Carta 

Constitucional.  

A primeira, de cunho dualista, pode ser compreendida como a 

constituição de duas ordens jurídicas radicalmente distintas, dadas pelas 

diferenças de fontes, de sujeitos e mecanismos garantísticos, a qual 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. 
Ecuador. Disponível em: < 
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 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: Traços fundamentais de uma hermenêutica 
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incorpora a legislação internacional em seu ordenamento interno mediante 

ratificação dos Tratados pelo chefe do Estado e apreciação pelo Poder 

Legislativo – e este seria o dualismo em sua forma moderada – ou pela 

incorporação do Tratado no direito interno através da incorporação da norma 

internacional por uma lei interna stricto sensu – e este seria o dualismo em 

sua forma radical.81 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da 

Constituição Brasileira, ao julgar a Carta Rogatória nº 8.279-Repúblicas da 

Argentina, decidiu pela adoção da tese dualista moderada para fins de 

relação do direito estatal interno com o direito internacional. 

A segunda leitura possível da Constituição pode ser efetuada sob 

um enfoque monista, no qual extrai-se a existência a harmonia de normas 

internacionais e internas, em uma única ordem jurídica, caracterizada pela 

interdependência das legislações, além da proximidade de fontes, 

coincidência de sujeitos e passíveis de conflito entre si. Quanto à geração de 

conflitos, o monismo pode ser entendido como nacionalista no qual, da 

ocorrência de conflitos entre as legislações interna e internacional, deve 

prevalecer a norma de direito interno, negando-se às normas de direito 

internacional portanto. 

Assim, havendo prevalência do direito internacional sobre as normas 

de direito interno, classifica-se tal relação entre ordenamentos como monista 

internacionalista. Esta, ainda, comportaria a distinção de monismo 

internacionalista radical e moderado, na qual aquela implica a prevalência 

absoluta da norma internacional sobre qualquer norma de direito interno, ao 

passo que o monismo internacionalista moderado aponta para a 

manutenção da validade da norma interna cujo teor contrarie norma 

internacional, ocorrendo apenas a sua derrogação no caso concreto. Desta 

última tese parece perfilar-se Ingo Wolfgang Sarlet, ao afirmar que: 
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“Com isso, caso chancelada a posição de que sempre todos os 
direitos humanos sediados em tratados internacionais ratificados 
pelo Brasil (incorporados, ou não, por emenda constitucional) 
possuem status materialmente constitucional — compreendido 
sempre no sentido da igual dignidade constitucional dos direitos 
humanos e fundamentais — eventual situação de conflito (neste 
caso mesmo em se cuidando de contraste entre emenda 
incorporadora de tratados de direitos humanos e disposições 
fundamentais da Constituição originária) haveria de se resolver, 
até mesmo para impedir um tratamento incoerente e inconsistente 
de tais conflitos no âmbito do sistema constitucional, pelas 
diretrizes hermenêuticas que presidem a solução de conflitos entre 
normas de direitos fundamentais, mas com particular atenção para 
as diretrizes estabelecidas pelo sistema internacional de proteção 
dos direitos humanos (dentre os autores que aderem a tal linha, 
ainda que com alguma peculiaridade, referem-se aqui, dentre 
tantos, especialmente Antônio A. C. Trindade, Flávia Piovesan, 
André de Carvalho Ramos e o já referido Valerio Mazzuoli). Aliás, 
tal exegese implica mesmo o abandono de uma lógica 
hierarquizada por uma lógica pautada pelo diálogo e que parte da 
premissa de que a construção de uma pauta de soluções para as 
situações concretas há de levar sempre em conta os maiores 
níveis de proteção e promoção dos direitos humanos e 
fundamentais.”
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Destarte, a distinção prático-teórica dos modelos de relação do 

Estado com a norma de direito internacional tem relevante exercício prático 

para a leitura adequada da Constituição. Adotando-se a tese de Ingo 

Wolfgang Sarlet, acompanhado da doutrina internacionalista preponderante, 

a leitura da Constituição deve ser efetuada em plena observância aos 

Tratados de Direito Internacional, o que ensejaria um duplo controle: além de 

um controle de constitucionalidade, deveria se efetivar a realização de um 

controle de convencionalidade pelo guardião da Constituição, tal como 

proposto por Valerio Mazzuoli83. Todavia, adotando-se a tese do Supremo 

Tribunal Federal, tal leitura do texto constitucional deve ser realizada em 

observância aos Tratados ratificados pelo chefe do Estado e apreciados pelo 

Poder Legislativo, constituindo os demais tratados como conjunto normativo 

secundário, de cunho auxiliar na interpretação jurídica. 
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Assim, é de se observar a preponderância no plano jurisprudencial, 

doutrinário e normativo-internacional do sistema monista internacionalista na 

aplicação do Direito enquanto sistema de regras e princípios da ordem 

jurídica interna sob observância obrigatória do sistema jurídico 

internacionalista. 

A desconsideração do sistema monista internacionalista pode 

incorrer no que Alain Pellet, Nguyen Quoc Dihn e Patrick Daillier denominam 

de “anarquia das soberanias”84, isto é, a justaposição das soberanias no 

plano internacional o que, apenas dificulta a concretização do princípio de 

cooperatividade entre os Estados, mesmo com a resolução dos conflitos 

com base na vontade dos Estados tendo como critério de orientação a 

preponderância de interesses desconsiderando, assim, a existência de uma 

ordem jurídica internacional imanente e limitadora da vontade dos Estados. 

Ademais, sobre a impossibilidade de regência do Direito 

Internacional sobre todas as questões de direito interno, é oportuna a lição 

dos autores, para quem: 

 

“Enfim, os sujeitos do direito não devem ser os mesmos nas duas 
ordens jurídicas. Cada um tem um campo de aplicação bem 
delimitado, um nas relações interestatais, outro nas relações 
interindividuais. O direito internacional não pode reger as relações 
entre indivíduos no quadro interno (mas se estes são titulares 
directos de direitos e de obrigações, tornam-se nesta medida, 
sujeitos de direito internacional”
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Desta forma, aos Estados lhe é dada a prevalência de regulação 

sobre as questões que lhe são atinentes, desde que não violadoras de 

normas de Direito Internacional, ao passo que as questões comuns à ambos 

os sistemas jurídicos, deve-se interpretar o direito interno obrigatoriamente à 

luz do Direito Internacional.  
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Nesse sentido, o Direito Internacional deve ser aplicado e exercido 

observando as especificidades das normas jurídicas de direito interno e a 

vontade dos Estados, chegando-se à um limite tênue na relação entre o 

direito interno e o Direito Internacional. 

Por exemplo, no estabelecimento das bases conceituais da 

aplicação do mecanismo de audiência de custódia, apesar da sua antiga 

previsão na legislação internacionalista e institucionalização em países como 

Brasil, Peru, Argentina e México, a aplicação – ou não aplicação - do 

mecanismo nos países relaciona-se diretamente com os próprios sistemas 

processuais penais: o sistema acusatório e o sistema inquisitivo.  

Segundo Geraldo Prado, o sistema acusatório caracteriza-se 

essencialmente pela: 1) possibilidade de disposição (princípio dispositivo); 2) 

impulso oficial; 3) distanciamento de quem julga e quem inicia o processo; 4) 

limitação da atividade jurisdicional; 5) partes possuem gestão probatória; 6) 

juiz objetivo e imparcial à valoração dos fatos.86 

Por sua vez, o sistema inquisitivo possui as seguintes 

particularidades: 1) juiz é quem possui a gestão da prova; 2) juiz ator e 

dotado de capacidade investigativa; 3) relação de parcialidade entre quem 

inicia o processo e quem julga a demanda processual; 4) ausência de 

limitação da atividade jurisdicional; 5) juiz parcial e subjetivo à valoração da 

carga probatória; 5) relativização do princípio de presunção de inocência87.  

No exemplo, tendo em vista a recente institucionalização do 

mecanismo de audiência de custódia no Brasil, é de se observar argumentos 

contrários à inserção da audiência de custódia como garantia fundamental, 

como a declaração proposta pela Associação dos Magistrados do Estado de 
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Goiás88, o que pode sugerir a ocorrer a resquícios do princípio da 

inquisitoriedade no sistema de aplicação do mecanismo de execução penal 

no estado de Goiás, apesar de observar a ocorrência da graduação de 

proteção das garantias ao redor do país. Sobre o tema, é de se observar os 

argumentos teleológicos utilizados em parecer oficial contrário à 

implementação de audiências de custódia no estado, oposto pela mesma 

Associação, expondo-se que: 

 

“- Do controle da atividade policial: 
Verifica-se, ainda, que referidas audiências no formato em que 
foram idealizadas partem de uma premissa equivocada, qual seja, 
de que as demais carreiras jurídicas não têm se desincumbido a 
contento de suas funções no que diz respeito ao combate à 
tortura, e que somente o juiz estaria habilitado para essa missão. 
Ocorre que, o controle externo da atividade policial é exercido pelo 
Ministério Público, como missão constitucional, e uma vez 
deflagrada a suspeição de qualquer ato de agente policial se faz 
necessário a investigação e o devido processo legal. Portanto, a 
audiência de custódia não se mostra eficaz, porque não cabe aos 
juízes investigar e nem examinar diante dos indícios de tortura. O 
papel do juiz criminal na ordem jurídica se inicia no processo 
penal, seja ele de natureza cautelar, de conhecimento ou de 
execução. Cabendo às forças policiais do Estado o papel 
investigativo, no caso  da polícia judiciária e ostensivo de 
segurança, no caso da militar, suportando em casos de abuso, a 
devida investigação e o devido processo legal, assegurado à todas 
as pessoas e também aos agentes públicos. Desprezar a palavra 
inicial dos policiais que efetuaram a prisão, e a vedação pelo juiz 
de perquirir ao preso sobre as circunstâncias do fato ou até 
mesmo de ouvir a vítima, sob a ótica de proteção da pessoa presa 
dos agentes policiais não se mostra razoável. 
 
- Da falta de estrutura para sua realização: 
Muitas comarcas pelo interior de Goiás e do Brasil encontram-se 
desprovidas de juiz e/ou promotor titulares. Isso faz com que 
juízes e promotores respondam por mais de uma comarca, o que 
inviabiliza a realização da audiência de custódia no exíguo prazo 
de 24h após a prisão. O mesmo acontece nos plantões regionais 
de fins de semana e feriados nos quais um único juiz responde por 
várias comarcas simultaneamente. Isso porque resta inviável o juiz 
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se deslocar diariamente entre todas as comarcas apenas para tais 
audiências, assim como o baixo efetivo das Polícias Civil e Militar 
impedem o transporte do preso até o juiz de outra comarca. 
Outrossim, nenhuma comarca do interior possui defensoria pública 
instalada, sendo certo que a realização da audiência de custódia 
sem a presença de um defensor público pode trazer prejuízos 
processuais ao preso. Digno de nota é apontar que o artigo 98 do 
Ato das Disposições Finais Constitucionais Transitórias, 
acrescentado por emenda constitucional em 2014, estipula um 
prazo de oito anos para que os Estados atendam à determinação 
de possuir um defensor público em cada unidade jurisdicional e tal 
medida foi desconsiderada para a implantação das audiências de 
custódia. Soma-se a isso a diminuição do  efetivo policial, com 
prejuízo à segurança pública em favor de uma medida claramente 
ineficiente. 
 
- Das consequências práticas de sua implementação: 
Durante o Julgamento da ADPF nº 347 pelo STF, a qual serviu de 
inspiração para a Resolução que trata das audiências de custódia 
foi destacado que as audiências se fazem necessárias porque há 
uma cultura no Brasil, violadora de direitos humanos, assertiva 
com qual a não concordamos, porque, considerando os dados do 
CNJ de que possuímos em torno de 600 mil pessoas presas, e, 
ainda, que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, com 
mais de 200 milhões de habitantes, significa que apenas 0,3% da 
população brasileira se encontra encarcerada. Esse percentual é 
significativamente baixo, mormente considerando que nesse 
cálculo estão incluídos os presos dos regimes semiaberto e aberto 
e do regime domiciliar. Esse número, aliás, é menor que o 
verificado nos EUA, Cuba, Rússia eUruguai. Em contrapartida 
registramos mais 56 mil homicídios ao ano – situação pior que a 
guerra civil do Iraque, que registrou entre 2014 e 2015, 19 mil 
mortes. E é por tais dados que defende-se que o custo social da 
soltura indiscriminada de presos é infinitamente mais elevado. 
 
– Do objetivo do combate à cultura do encarceramento: 
Acreditamos pelas razões expostas que as audiências de custódia 
servirão de estímulo ao aumento da criminalidade, porque 
reconhecemos no Poder Judiciário, como integrante do Estado 
Republicano, o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e 
solidária, com a erradicação da marginalização, livre de qualquer 
discriminação, para promover o bem de todos, observando a 
aplicação da ordem jurídica. Por isso, defendemos a rejeição do 
Projeto de Lei que tramita no Senado Federal (PLS 554/2011).  
Esperamos que o Supremo Tribunal Federal reflua da liminar 
concedida na ADPF nº 347, e que o CNJ desobrigue os juízes de 
realizar as supracitadas audiências, pelo menos, enquanto não 
houver estrutura nas comarcas para tanto. Aliás, é bom que se 
registre que como se assegura na Constituição Federal, 
defendemos que os juízes são livres em suas convicções e 
decisões, obrigando-se à fundamentação, e ao estrito respeito da 
ordem jurídica, livre de qualquer rótulo ainda que seja o da 
imputação da “cultura do encarceramento”, com o qual não 
comungamos por reconhecer que tal diagnóstico não se justifica 
diante da insegurança pública que assola nosso país e dos parcos 
investimentos públicos que são feitos pelo Poder Executivo nessa 
área, impedindo a justa ressocialização e o cumprimento 
adequado da pena.” 
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A instituição carcerária é frequentemente considerada como um 

ambiente de não-direito em nome da redução dos direitos de privacidade e 

liberdade prol da segurança coletiva, gerando-se o que Martine Herzog-

Evans chama de “illusion legalistic”, tendo em vista a possibilidade das 

instituições carcerárias poderem adaptar as normas jurídicas do Código de 

Processo Penal aos seus usos e propósitos.90 

Contudo, tal atuação não se dá de forma arbitrária, mas sofre 

intervenção interna pelas cortes judiciárias ou pela jurisprudência na 

delimitação e garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos presos e pela 

presença de mediadores e advogados presentes nas prisões. 

Especificamente na França, as reformas da década de 90 – como o Decreto 

de 2 de Abril de 1996 e da organização da comissão de disciplina de 12 de 

abril de 2000, estabeleceram os efeitos e limites do processo de legalização 

da prisão na França, afastando-se da abstenção da autoridade 

administrativa por razões de incompetência, em nome da segurança publica. 

Desta forma, aproxima-se de uma tendência de assentar disputas e 

resolver demandas através da via judicial, chegando-se ao que Jean- 

Manuel Larralde chama de “the judicialization of questions”, concretizando-

se um progresso regressivo no arbítrio disciplinar das instituições 

prisionais.91 

O autor apresenta três formas de jurisdicionalização das prisões, de 

forma a institucionalizar e limitar os poderes institucionais das autoridades 

prisionais. 

O primeiro deles é por intermédio do reconhecimento de direitos, 

estabelecidos pelos procedimentos judiciais iniciais durante o século XVIII, 
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de forma a estabelecer a prisão como uma pena em si mesmo, através do 

trabalho e disciplina.  

Contudo, a partir das Guerras Mundiais do século XX, 

estabeleceram-se nos regimes prisionais novos objetivos de reclassificação 

social dos condenados, como o sistema progressivo de ressocialização e de 

avaliações periódicas médico-psicológicas, as quais estabeleceram as 

condições mínimas de detenção. Contudo, conforme afirma Jean- Manuel 

Larralde com base em John Paul Ceré, faz-se necessário o decorrer de anos 

de evolução legislativa na proteção dos direitos fundamentais dos presos 

para a superação do que o mesmo denomina de “outdated punishment”, 

como no previsto pelo decreto de 2 abril de 1996, o qual estabelecia uma 

lista específica de 36 ofensas e 12 penalidades, bem como o cumprimento 

do confinamento em celas ordinárias, aumentando-se a normatividade do 

Direito Penitenciário.  

A segunda forma dá-se através do aumento da frequência do uso de 

remédios de proteção de direitos e garantias fundamentais, bem como 

através de decisões judiciais favoráveis à tal proteção.  

O marco do controle concreto da legalidade das decisões 

disciplinares fora no caso Marie de 17 de fevereiro de 1995, promovendo-se 

uma ruptura na jurisprudência, verificando o Conselho de Estado a 

proporcionalidade do fato ocorrido e da penalidade imposta.92 

Apesar da permanência do poder simbólico-punitivo nas prisões, é 

possível observar a possibilidade de buscar da garantia de tais direitos e 

garantias fundamentais à inúmeras autoridades, como: o chefe de 

estabelecimento, o diretor regional, o diretor da instituição prisional, o 

Ministro de Justiça, recurso administrativo ou judicial, também para o 

presidente da Supervisory Commission, ao Ombudsman da república, a 

Commission for Access to Administrative Documents, ao Public Prosecutor e 
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a European Court of Human Rights, aumentando-se o uso gradativo de tais 

remédios e de decisões jurídico-administrativas. 

Com o aumento aumento de repercussão, é de se observar que as 

Cortes a cada vez mais declarem-se menos incompetentes para adjudicar tal 

disputas, aumentando-se seu poder de interferência, diminuindo-se a 

sensação de onipotência das instituições prisionais, a partir da abertura legal 

destas, bem como a sua aproximação com outros profissionais, elevando-se 

o grau de interdisciplinariedade dos profissionais da área.  

O grau de diversidade de áreas conduziu à terceira forma de 

jurisdicionalização das prisões, através de uma leitura moral das leis a partir 

da perspectiva dos intérpretes, conforme evidenciado a partir do depoimento 

de um juiz francês, mencionado por Corinne Rostaing, traduzido abaixo: 

“Quand je suis arrivé en tant que JAP, il fallait endosser ce qui a 
été dit par le directeur [du centre pénitentiaire]. Un bon JAP pour 
lui était celui qui allait dans la direction du directeur. Il fallait 
imposer ma marque, préciser les domaines de chacun: le service 
social s'occupe du social, le procureur traite de l'ordre public, la 
direction de la discipline, et moi avec la peine. Le directeur 
considérait que la PAC était un moyen de gérer la détention. "Il ya 
une atmosphère tendue, laissons les gars en congé. Avant le CAP, 
le directeur soulève la pression:" Je refuse les permis de sortie, je 
décide. [...] Il y a eu des dysfonctionnements, mais une logique 
judiciaire a été mise en place avec des règles, des délais et des 
pratiques, sinon le jugement serait nulle.La procédure pénale est 
une procédure écrite.Par exemple, pour une demande de libération 
conditionnelle, Nous avons 10 jours pour interjeter appel, si nous 
nous demandons comment le détenu se comporte et on lui dit qu'il 
est un tyran, je regarde le dossier de la prison: il n'y a pas de 
rapport d'incident, donc son dossier est La logique judiciaire 
signifie que je ne prends en compte que des faits prouvés. Ma 
seule référence est la loi, c'est mon petit livre rouge. »(JAP, 55 
ans, ancien gouverneur de la prison)”
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Assim, pode-se observar a tendência para a remoção do juiz como 

elemento principal na execução, podendo-se oportunizar a intercomunicação 

entre as disciplinas científicas para a composição do conflito. Desta forma, a 
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diminuição da função judicante tende a acrescer a atuação multidisciplinar 

até que a sentença seja pronunciada.  

Na pesquisa mencionada por Corinne Rostaing das cinco 

instituições pesquisadas, apenas uma delas possuía assistência jurídica por 

advogado. Ainda, com Corinne Rostaing, é de se observar que: 

 

"La présence d'un conseil, en plus de sa rareté, ne permet pas un 
procès équitable: les deux évaluateurs, avec le membre de la 
direction, le comité de discipline sont sous l'autorité du chef de 
l'école et ils ont seulement Un vote consultatif. Dans la moitié des 
cas observés, le directeur a rappelé à la fin du comité de discipline 
que la personne pouvait interjeter appel de la décision et a dit plus 
rarement que la personne devait faire appel au directeur régional 
et disposer de 15 jours pour le faire””
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Destarte, a integral social dos presos objetiva o reconhecimento 

legal dos executados como sujeitos de direito.  

Apesar disso, tal acesso legal não é plenamente realizável à todos 

os presos, uma vez que depende de suporte externo na obtenção de 

informações por profissionais designados o que, de fato, não é tão comum 

ao que se parece. Deveras, tal proteção legal, constituindo-se como um 

mecanismo legítimo de luta de um prisioneiro perante uma instituição 

carcerária, não é garantia de efetividade quanto aos direitos dos presos, 

como é possível se observar no seguinte depoimento exposto por Corinne 

Rostaing abaixo:  

 

 
“J'ai lutté contre la direction, contre la direction régionale ... J'ai 
défendu mon opinion, Code de procédure pénale en main. Je n'ai 
rien laissé passer. J'ai reçu des lettres du ministère, de la direction 
régionale, j'ai combattu légalement, j'ai toujours respecté les 
normes, j'ai fait un dossier complet, j'ai un frère rapporteur, j'ai eu 
le soutien des associations. Et il m'a fallu au moins deux ans, il m'a 
fait détenir. (Détenu, 52 ans, incarcéré dans une maison centrale 
pendant 14 ans” 
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Desta forma, pode-se perceber a utilização da lei como uma espada 

de dois lados: pode ser um recurso de proteção de direitos e garantias 

fundamentais entretanto, pode também ser um mecanismo de incremento de 

punitividade da instituição carcerária, quando utilizada de forma anômala. 

Contudo, afasta-se do modelo repressivo de prisão tal como anteriormente 

preconizado no decorrer dos séculos passados, a partir de um modelo 

transparente de justificação das decisões judiciais, de agilização dos 

procedimentos prisionais e de profissionalização da supervisão das 

atividades prisionais – e do uso e avaliação de mecanismos de 

contrafactualidade, como as reclamações nas instituições prisionais. 

As dificuldades de acesso ao Poder Judiciário são postas, como:  

 

“Le manque de connaissance des prisonniers, le manque de 
moyens pour faire respecter les droits et le manque d'accès aux 
recours malgré l'extension de ces possibilités. La complexité du 
système de règles et de la population carcérale, souvent de 
milieux défavorisés et mal qualifiés, ne favorise pas une 
connaissance précise des règles ou leur appropriation par la 
majorité des détenus. Le lien avec la loi est encore perverti pour 
les détenus en raison de leur relation avec la justice pénale ou 
correctionnelle. Le procès - et la confrontation avec l'administration 
judiciaire - au cours de laquelle ils ont dû se défendre et après quoi 
ils ont pu sentir malentendu ou injustice dans les jugements 
prononcés ne facilite pas ce recours au monde judiciaire perçu 
alors comme l'ennemi. «L'état de« non-citoyen »dans lequel on 
tend encore à maintenir la personne privée de liberté ajoute à la 
difficulté. Il y a aussi la question de l'accessibilité pratique du droit 
par les détenus:« Pour exercer tous ses droits , Le détenu doit 
pouvoir les connaître et trouver le juge compétent pour trancher le 
litige découlant de sa demande”

96
 

 

Além disso, os limites ao exercício da defesa de tais direitos 

prisionais, como a proibição de correspondência secreta entre o prisioneiro e 

o advogado, demonstram como as Cortes não consideram práticas internas 

na defesa de garantias fundamentais dos presos. 

 Igualmente, outra limitação ao exercício das garantias jurídico-

institucionais é a ausência de clareza dos termos das atividades 
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disciplinares, bem como da ausência de sua publicidade e estabilização 

temporal.  

Embora, pode-se mencionar como ausência de mecanismos de 

proteção às garantias institucionais relativos aos direitos dos presos, uma 

vez que, segundo Martine Herzog-Evans: 

 

“Prisonnier de la prévention ne peut pas préparer sa défense, il n'a 
aucun moyen de solliciter des témoignages ou de trouver des 
preuves, la présence d'avocats est encore insuffisante. Le 
personnel n'est pas informé du suivi donné à ses rapports 
d'incident, ce qui montre le caractère non publicisé du suivi qui leur 
est donné”

97
 

 

 

A manutenção da garantia fundamentais dos presos e da paz nas 

instituições carcerária pode ser mantida, segundo depoimento mencionado 

por Corinne Rostaing, dá-se através da aplicação não literal dos dispostos 

normativos prisionais, trabalhando-se em balanço, isto é: 

“Nous travaillons dans un cantilever: si nous appliquons les textes, 
nous allons à l'accident avec les détenus ou les dirigeants. Si nous 
allons au-delà d'un côté, nous avons des problèmes avec les 
détenus et l'autre est avec le coaching. Je suis tout à fait à cheval 
avec les règles, nous sommes régis par des textes clairs, mais 
nous ne les appliquons pas. C'est un désordre complet. Ce qui est 
le plus difficile, c'est le manque d'application. L'illégalité est 
toujours possible. Je ne veux pas prendre de risques. Si nous 
avons un problème, nous ne serons couverts par personne. 
(Superviseur, 9 ans d'ancienneté, maison centrale.)” 

98
 

 

Desta maneira, o reconhecimento jurídico dos direitos dos presos 

apenas reforça as relações entre membros das instituições prisionais e 

detentos, empoderando os primeiros através das reclamações 

administrativas e gerando um dever institucional de cumprimento dos direitos 

prisionais pelos servidores do sistema carcerário, seja interna ou 

externamente às prisões, de maneira a aumentar as garantias fundamentais 

prisionais como: “free access to showers, length of opening of cells in penal 
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institutions, refusal of body searches, right to privacy In the parlors, the 

management of the canteens”. 99 

Tais direitos, por suas vezes, decorrem de uma aplicação não literal 

dos regulamentos prisionais, os quais podem, caso aplicados literalmente, 

gerar menor legitimidade institucional e gerar ainda mais insegurança 

jurídica. 

Deste modo, a função do direito prisional pode ser resumida em: 

“establishing procedures, professionalizing staff, recognizing the incarcerated 

person as a subject of law, extending the use of the right to all actors 

contribute to bringing the practices of the prison institution closer to those”. 

100 

Portanto, a presença de interventores profissionais externos mostra-

se fundamental para o controle externo dos sistemas prisionais e a 

efetivação, bem como a legitimação dos direitos dos presos, enquanto 

elemento de fundação de legitimação democrática das prisões, junto ao 

controle social por meio de uma ética criminal pelos cidadãos, também 

através da disfuncionalização da função punitiva dos sistemas prisionais 

pela exposição midiática e através de uma descompartmentalização 

penitenciária - gerando, este último, em uma maior abertura das prisões à 

sociedade. 

A partir dos anos 90, o controle das prisões asseverou-se por meio 

das regulações dos sistemas carcerários, com a multiplicação de 

autoridades administrativas (National Comptroller General of the Republic, 

Comptroller General of places of deprivation of liberty [CGLPL], Defender of 

Rights, ECHR, CPT), independência da multiplicidade de estatutos 

regulatórios, além da inserção de diretivas para o exercício do adequado 

controle da atividade do sistema prisional.  
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Isso pode ser observado no atendimento à demanda da comissão de 

inquérito da Assembléia Nacional:  

 

"the first President of the Court of Appeal, the Attorney General, 
the President of the Examining Division, the President of the High 
Court, Judge, the examining magistrate, the sentencing judge and 
the juvenile judge shall visit at least once a year each penitentiary 
institution within their territorial jurisdiction”

101
 

 

Exercido pelo Supervisory Committe criado no seio de cada 

estabelecimento prisional e reunido pelo menos uma vez por ano para 

conhecer o relatório de gestão sobre a organização e o funcionamento da 

prisão, exercendo-se apenas um controle formal, sugerindo-se na lei 

penitenciária a constituição de um Conselho de cada instituição prisional e 

por uma comissão departamental de cada sistema prisional, efetivando-se o 

acompanhamento das políticas penitenciárias, extraindo-se posteriores 

ensinamentos do fracasso das comissões de supervisão, para garantir a 

abertura dos sistemas prisionais ao controle externos dos mais diversos 

agentes sociais. 

Ainda, há a previsão do estabelecimento de um “Mediator of the 

Republic”, previsto no Act No. 73-6 de 3 de Janeiro de 1973.. Quanto à 

Inspecção-Geral de Serviços Judiciais, dificilmente tem-se meios para 

intervir satisfatoriamente na administração prisional. 102 

Estes inspetores, ligados aos diretores das administrações 

interessadas, sofrem de falta de perspectiva e são naturalmente percebidos 

como um mero serviço da administração. 

A legitimidade democrática da prisão só pode ser o resultado de 

uma obra que é constantemente renovada e fundamentalmente plural de 

controle. De tal modo, não se trata aqui de atribuir uma única 

responsabilidade a uma autoridade no exercício desse controle, mas sim de 
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considerar essa função como o resultado de um processo de intervenções 

combinadas de Identidades, abordagens e objetivos de múltiplos atores.  

Através do pluralismo dos modos de controle instituídos, trata-se 

então de desenvolver uma "nova gramática" do sistema prisional baseada na 

combinação de diferentes fontes de legitimidade democrática. 

No entanto, existem várias limitações à ação do “Mediator of the 

Republic”: o seu controle só pode abranger um pequeno número de 

estruturas prisionais, não pode investigar as alegações dos detidos e o seu 

relatório de visita só é publicado com o acordo do Estado em causa. 
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3.2 A MUDANÇA DE PARADIGMA DO SISTEMA JURÍDICO-PENAL 

FRANCÊS APÓS A LEI 1545 DE 30 DE OUTUBRO DE 2007 

 

O controle gerencial deve obedecer a um critério de regularidade e 

uniformidade, de forma a confirmar a objetividade de seus resultados, em 

atuação institucional coletiva e multidisciplinar, mediante divulgação 

permanente e periódica de relatórios sobre a administração do 

estabelecimento prisional para o público em geral e para as autoridades 

reguladoras dos sistemas prisionais, bem como ao Parlamento e aos 

Ministérios.103 

Isso ocorreria com intuito de se conferir efetividade e credibilidade 

do funcionamento do sistema prisional, além de publicizar seus objetivos, 

resultados e prestação de contas dos serviços prestados através da 

multiplicação do acesso aos atores externos sobre as informações dos 

estabelecimentos prisionais, como a qualidade da alimentação, higiene, 

educação e saúde, permitindo-se uma constante ideia geral da situação dos 

estabelecimentos prisionais pelo controle externo.104 

Selecionados pelo National Consultative Commission on Human 

Rights or a Recruitment Committee, magistrados, Council of State, Court of 

Cassation ou Court of Auditors., o Contrôleur Général des Prisons é dotado 

de independência e pressão no exercício de suas atribuições das 

autoridades políticas e das instituições prisionais, compostos por um agente 

responsável, um empregado temporário e um agente sob suas ordens (vinte 

colaboradores de cidadãos atuantes com assuntos penitenciários e direitos 

humanos), indicados para a composição do órgão de controle do sistema 

prisional, regidos sob garantias e prerrogativas estatutárias, resguardada a 

distância necessária entre os membros do órgão de controle e os membros 

dos estabelecimentos prisionais -apesar da reduzida imparcialidade pelos 

membros do órgão de controle penitenciário nas funções de mediação e 
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observação, as quais demandam certa proximidade com os agentes 

prisionais.105 

 Os membros do órgão de controle dos estabelecimentos prisionais 

devem possuir experiência e qualificação prévia e multidisciplinar no campo 

penitenciário. Além disso, possuem competência para visitar qualquer 

estabelecimento prisional em qualquer situação e excepcionalidade, bem 

como um largo escopo de competência para investigação, mediante 

recebimento de quaisquer informações, resguardada a devida 

confidencialidade, com intuito de se obter fato relevante à violação de 

garantias e direitos fundamentais de cidadãos em custódia nos 

estabelecimentos prisionais. 106 

Além disso, os referidos membros avaliam, fazem estudos e 

recomendações de forma livre sobre a situação das penitenciárias no 

território francês de forma centralizada, proporcionando influência direta na 

reformulação efetiva dos estabelecimentos prisionais do país. 

 Apesar, há possibilidade de especificação regional dos órgãos de 

controle de estabelecimentos prisionais na França e da colegialidade das 

decisões tomadas pelo órgão de controle dos estabelecimentos prisionais, 

de maneira a compartilhar as responsabilidades e ações, bem como 

possibilitar uma composição multidisciplinar e um orçamento estatal 

independente – com remuneração, carreira, indicação, recrutamento e 

garantias específicas. Sobre as vantagens do controle singular no órgão de 

controle dos estabelecimentos prisionais, Jacques Buisson afirma que: 

 

“Thus, the single authority appears to be the solution adapted to 
the needs of effective and credible control: programmed and 
coherent action, immediate action in exceptional situations, direct 
relations with administrative and political authorities, strong 
personal commitment to Impose the design and methods of a 
control.”

107
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Assim sendo, pode-se entender, desta forma, a administração 

eficiente dos serviços prisionais como uma garantia fundamental dos 

cidadãos em custódia. 

Tradicionalmente, modelos clássicos de controle externo dos 

sistemas prisionais apresentaram o compartilhamento das funções de 

controle, exercidas, conforme as recomendações das organizações 

internacionais, em três atividades-base em qualquer modelo de controle 

externo prisional: verificação, mediação, observação. 

A primeira trata do código para a realização dos objetivos da 

Administração com o acompanhamento dos estabelecimentos prisionais; o 

segundo trata do oferecimento de solução de conflito entre os cidadãos em 

custódia e a Administração Pública, ao passo que a terceira trata da 

inserção de uma instituição penitenciária com um ponto de vista externo 

para a proteção diária dos direitos dos cidadãos em custódia, trazendo a 

fruição de direitos fundamentais e promovendo garantias elementares dos 

cidadãos em custódia não objetos de disputa. 

O campo de controle externo deve, portanto, incluir as condições 

gerais de detenção, a relação entre a administração e os detentos, as 

relações entre os prisioneiros, a implementação do estatuto dos prisioneiros, 

mas também a condição dos edifícios e celas, com a competência de cada 

um dos órgãos de supervisão especializados deve ser adaptada à luz deste 

vasto campo de aplicação. 

 Ainda, o órgão de controle deve prestar especial atenção à 

conformidade dos edifícios com as normas de higiene e segurança, a fim de 

estimular as políticas penitenciárias sobre este ponto, para abolir os 

programas incompatíveis e para melhorar as normas e equipamentos de 

prisões. 

Modernamente, exige-se ainda uma administração qualitativa do 

sistema prisional, de forma a capacitar os membros da administração 

penitenciária a motivar o pessoal no desempenho das suas tarefas, bem 
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como o seu relacionamento com os prisioneiros e as suas práticas 

profissionais, além de mobilizá-los na consecução dos objetivos das políticas 

penitenciárias, de forma a valorizar o relacionamento interna entre a 

Administração e os agentes penitenciários, permitindo-lhes o 

acompanhamento em tempo real da situação dos presos.  

A instauração do controle externo das prisões envolve a 

implementação de princípios gerais e a existência de um frame preciso de 

referência previamente fixado, bem como de um método de controle, 

mediante definição da política a ser implementada (indicadores, prazo-limite, 

alocação de recursos financeiros a serem implementados) e de seus 

objetivos específicos.108 
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3.3 A FUNÇÃO DO CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION 

DE LIBERTE 

 

Com fundamento na Resolução do Parlamento Europeu de 1988109, 

no tratado internacional do “Optional Protocol to the Convention against 

Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” de 

2002110 e criado/internalizado pela Lei francesa nº 1545 de 30 de Outubro de 

2007, o Contrôleur Général é uma autoridade independente dos demais 

poderes da República francesa. 

O Contrôleur Général é dotado de prerrogativas administrativas 

previamente previstas em lei, com objetivo de supervisionar os 

estabelecimentos penitenciários, efetuar o controle externo do sistema 

prisional, além de monitorar as condições de administração e transferência 

de cidadãos em situação de custódia, bem como de garantir os direitos 

fundamentais dos mesmos, não estando-se vinculado e/ou limitado à 

instruções dada por outros poderes da República111.  
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A atividade do Contrôleur Général foi regulada e estabelecida por 

decreto do Council of State (Conseil d’État)112, sendo aplicável em Mayotte, 

Wallis e Futuna, Sul da França, Terras Austrais e Antárticas Francesas, 

Polinésia francesa e Nova Caledónia113.  

O Contrôleur Général detém competência não apenas para 

estabelecimentos prisionais em sentido estrito, mas também para monitorar: 

quaisquer outras espécies de estabelecimentos penitenciários, 

estabelecimentos de saúde, de custódia policial, de áreas de espera nos 

aeroportos, centros de detenção administrativa para estrangeiros.  

Tal atividade é próxima do que o Chief Inspector of Prisons realiza 

na Inglaterra e na Escócia. 

Desta forma, segundo Jacques Buisson, ao contrário do Brasil, no 

qual o controle do sistema prisional é exercido por vários órgãos, a presença 

de diversas instituições de controle externo não garante, necessariamente, 

eficiência operacional, importando, mais propriamente dito, o respeito aos 

princípios gerais de atuação do sistema de controle externo do que 

especificamente sua quantidade institucional114, estando tais princípios 

mínimos contidos na Regra 55 do “Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners or the European Prison Rules”. 
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Sobre a jurisdição do Contrôleur Général des Prisons perante os 

estabelecimentos prisionais, sua atuação delimita-se a: 

 

“- general conditions of detention, particularly the state of buildings 
and cells (space available to detainees, lighting, ventilation, 
sanitary facilities, meals and bedding ...), hygiene and food ... 
 
- application to detainees of all their redefined status, in particular 
as regards their rights to health, their links with family or relatives, 
the various activities proposed to them, Their right to petition .... 
 
- relations between the Administration and detainees, in particular 
the relations between supervisors or social workers and prisoners 
or between the latter and the prisoners. 
 
- the populations considered as specific: minors, women, 
foreigners, drug addicts ... 
 
- professional practices, the deontology of the staff of the Prison 
Service and the training of prison staff, particularly in matters of 
human relations and human rights. 
 
- the organization and working conditions of the staff. 
 
- the evaluation of exit preparation programs, reintegration policies, 
integration and prevention of recidivism.” 

115
 

 

De forma mais abrangente, o Contrôleur Général des Prisons possui 

competência de avaliar as condições funcionais das prisões e as políticas 

nacionais relativas ao sistema prisional, bem como a adequação dos 

programas de reabilitação definidos pelas instituições prisionais, de forma 

concomitante com órgãos especializados da Administração Pública.  

Isso ocorre para garantir a realidade e coerência de cada instituição 

no exercício de sua competência, servindo o modelo de referência 

estabelecido pelo Contrôleur Général des Prisons como protótipo para a 

sociedade e para a segurança pública, bem como para a concretização do 

direito penitenciário, este último através de uma política nacional 

penitenciária em cooperação com o Minister of Justice, com o Superior 

Council of Prison Administration e trazidos aos níveis locais de 

administração penitenciária. 
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O Contrôleur Général está em seu nono ano de funcionamento, 

tendo sido exercido de 2008 a 2014 por Jean-Marie Delarue (professor e 

Councilor of State) e de 2015 a 2021 por Adeline Hazan.(magistrada), tendo 

visitado centenas de estabelecimentos prisionais, chegando-se à conclusões 

iniciais apontando-se que: 

 

“On the basis of visits to 160 establishments (of which 80% were 
unannounced), on-the-spot investigations and referrals, mostly 
from detainees, the CGLPL stresses that "the balance between the 
necessary restrictions on freedom and respect for fundamental 
rights Of persons deprived of their liberty is not respected ". This 
finding is made for prison, where fundamental rights can be 
sacrificed in the name of security, or limited due to lack of 
manpower or overcrowding. It also applies to psychiatric 
institutions or administrative detention centers. Regarding closed 
educational centers or juvenile prisons, "the coherence between 
supervision and the educational function often leaves something to 
be desired". The CGLPL also denounces the shortcomings linked 
to police custody measures in police stations, gendarmerie 
brigades or customs services. On the whole, the CGLPL regrets 
being obliged year after year to "make the same observations, to 
denounce the same failures and to formulate the same 
recommendations" in all the areas it controls”

116
 

 

 

O Contrôleur Général é escolhido de acordo com a experiência e 

conhecimento profissional, mediante decreto executivo do Presidente da 

República para o exercício de mandato irrevogável de seis anos, conforme 

previsto no artigo 2º. 

 Além disso, o Contrôleur Général não poderá ser executado, 

investigado, preso, detido ou condenado com relação ao exercício de suas 

obrigações, devendo tal mandato ser cumprido até o término do lapso 

temporal, exceto em caso de demissão unilateral pelo contratado ou por 

ausência de habilidade no exercício de suas obrigações, encontrando-se em 

regime de dedicação exclusiva ao cargo de Contrôleur Général117.  
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No exercício da sua atividade profissional, o Contrôleur Général será 

assistido por inspetores recrutados por ele mesmo, observando-se a 

experiência profissional do profissional com relação às suas tarefas para o 

cargo. 

 Os inspetores ficam impedidos de atuarem em outros cargos 

relacionados com os estabelecimentos prisionais visitados, além de ficarem 

subordinados hierarquicamente à autoridade do Contrôleur Général no 

exercício das atividades específicas do cargo118.  

A equipe do Contrôleur Général é composta por: secretário geral; 

doze "controllers" indicados para exercício da atividade em tempo integral; 

nove “controllers” indicados para exercício da atividade em tempo parcial e 

quatro assistentes. 

 Os “controllers” deverão ter qualificações profissionais específicas, 

a saber: 

 

“Qualities of Controllers 
Supervisors must have relevant experience and qualifications in 
penitentiary matters. A special society with its rules, practices and 
professional practices, prison requires the use of specialists, at 
least informed agents. To this end, supervisors must receive 
appropriate training prior to taking up their duties, taking into 
account their previous experience. 
The team of auditors in charge of the audit must have a 
multidisciplinary competence and include specialists in health, 
dietetics, hygiene, architecture and civil engineering, without 

                                                                                                                                                                     
He may not be prosecuted, investigated, arrested, detained or tried in respect of opinions 
expressed or action performed in the performance of his duties. 
His appointment may not be terminated before the end of his office except in the case of 
resignation or inability to perform his duties. 
The duties of the Contrôleur général of places of deprivation of liberty are incompatible with 
any other public employment, any professional activity and any elected office. FRANCE, 
Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté France. 
Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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Article 4 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall be assisted by inspectors that 
he recruits because of their expertise in the areas related to his task. 
The duties of inspectors are incompatible with the performance of activities related to the 
establishments visited. 
In the performance of their tasks, the inspectors are under the exclusive authority of the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty. FRANCE, Ministére de la Justice. 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté France. Disponível em: < 
http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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necessarily being permanent. Experts may, whenever necessary, 
be assigned to them.” (FRANCE, 2016)

119
 

 
 

Por exemplo, em 2015, as principais recomendações e legal 

opinions do Contrôleur Général foram: 

 

“- an opinion dated 11 June 2015 on the dangers posed by the 
regrouping of detainees showing signs of radicalization or 
prosecuted in the context of terrorism cases; 
 
- an opinion of 5 October 2015 requesting the Government to put 
an end to the system of security detention, considering that this 
measure removes the objective link between guilt and 
responsibility, between infringement and punishment, traditional in 
French criminal law, for the benefit of The notion of 
dangerousness; 
 
- a recommendation of 13 November 2015 concerning the 
collective displacement of foreign nationals arrested in Calais, 
which "constitutes a practice contrary to human dignity and results 
in a misuse of the detention order".

120
 

 

Ademais, o Contrôleur Général e toda a sua equipe, no exercício das 

suas funções encontram-se em atuação sob sigilo profissional dos fatos, 

ações e informações conhecidas no exercício das suas funções nos 

estabelecimentos prisionais, excetuando-se aquelas informações 

necessárias a emissão de relatórios, recomendações e opiniões legais 

conforme previsto no artigo 10121, bem como garantirão que nos documentos 

legais publicados não contenham nenhuma espécie de informação passível 

de identificação das pessoas sujeitas à visita da equipe122, estabelecendo-se 
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 Op. cit. 
120

 Op. cit. 
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 Article 10 (Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 6) 
Within his field of competence, the Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall 
issue opinions, make recommendations to the public authorities and propose to the 
Government any amendment to applicable legislative and regulatory provisions. 
After having informed the authorities responsible, he may publish these opinions, 
recommendations or proposals, as well as any observations made by these authorities. 
FRANCE, Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
France. Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
122

 Article 5 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty, his team members and the 
inspectors assisting him are bound by professional secrecy regarding the facts, action and 
information of which they have knowledge because of their duties, subject to the information 
required for drawing up reports, recommendations and opinions as provided in Articles 10 
and 11. 
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prazo-limite para o cumprimento de tais exigências, na forma do artigo 9º da 

mesma lei. 

Quaisquer situações relativas à violações de direitos fundamentais 

sobre privações de liberdade em estabelecimentos prisionais pode ser 

trazida ao Contrôleur Général e sua equipe por qualquer indivíduo, através 

do Parlamento do Defensor of Rights, do Prime Minister e de membros do 

Governo, bem como por meio de própria iniciativa do Contrôleur Général, 

devendo-se detalhar o suporte fático abstrato da violação. Se necessário e 

caso a situação trazida demande, o Contrôleur Général poderá fazer visitas 

in loco123.  

                                                                                                                                                                     
They shall ensure that no information allowing persons subject to the visit to be identified is 
included in the documents published under the authority of the Contrôleur général of places 
of deprivation of liberty and in his public statements. FRANCE, Ministére de la Justice. 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté France. Disponível em: < 
http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
122

 Article 6 (Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 2) 
Any natural person, and any legal person whose stated object is the respect of fundamental 
rights, may bring to the knowledge of the Contrôleur général of places of deprivation of 
liberty any facts or situations that may fall within his remit. 
Matters shall be referred to the Contrôleur général of places of deprivation of liberty by the 
Prime Minister, members of the Government, Members of Parliament and the Defender of 
Rights. He may also take up matters on his own initiative. 
Article 6-1 (Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 3) 
Where a natural person or legal entity brings facts or situations to the attention of the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty, they shall state, having set out names 
and addresses, the grounds, as they see it for an infringement or risk of infringement of 
fundamental rights of persons deprived of their liberty. 
Where the facts or the situation brought to his attention fall within his jurisdiction, the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty may carry out visits, where necessary, 
on-site. 
When these visits have been completed and having received the observations of all 
interested parties, the Contrôleur général of places of deprivation of liberty may make 
recommendations in relation to the facts or situations in question to the person responsible 
for the place of deprivation of liberty. These observations and recommendations may be 
made public without prejudice to the provisions of Article 5. FRANCE, Ministére de la 
Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté France. Disponível em: < 
http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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 Article 6 (Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 2) 
Any natural person, and any legal person whose stated object is the respect of fundamental 
rights, may bring to the knowledge of the Contrôleur général of places of deprivation of 
liberty any facts or situations that may fall within his remit. 
Matters shall be referred to the Contrôleur général of places of deprivation of liberty by the 
Prime Minister, members of the Government, Members of Parliament and the Defender of 
Rights. He may also take up matters on his own initiative. 
Article 6-1 (Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 3) 
Where a natural person or legal entity brings facts or situations to the attention of the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty, they shall state, having set out names 
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O Contrôleur Général poderá a qualquer tempo, dentro do território 

da República francesa, realizar visitas aos cidadãos mantidos em custódia 

em razão de decisão de autoridade pública em estabelecimento prisional 

e/ou estabelecimento de saúde124, não podendo as autoridades responsáveis 

pelos estabelecimentos prisionais negar a visita ao Contrôleur Général125, 

                                                                                                                                                                     
and addresses, the grounds, as they see it for an infringement or risk of infringement of 
fundamental rights of persons deprived of their liberty. 
 
Where the facts or the situation brought to his attention fall within his jurisdiction, the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty may carry out visits, where necessary, 
on-site. 
When these visits have been completed and having received the observations of all 
interested parties, the Contrôleur général of places of deprivation of liberty may make 
recommendations in relation to the facts or situations in question to the person responsible 
for the place of deprivation of liberty. These observations and recommendations may be 
made public without prejudice to the provisions of Article 5. FRANCE, Ministére de la 
Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté France. Disponível em: < 
http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
124

 Article 8 (Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 3) 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty may, at any time, within the 
Republic of France, visit any site where people are kept in custody by the decision of a 
public authority, and any healthcare facility authorised to admit patients hospitalised without 
their consent pursuant to Article L.3222-1 of the Public Health Code. FRANCE, Ministére de 
la Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté France. Disponível em: < 
http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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 Article 13-1 (Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 9) 
Hindering the Contrôleur général of places of deprivation of liberty in the course of his duties 
is punishable by a fine of €15,000. 
1° By hindering the progress of checks on-site provided for by Article 6-1 and visits provided 
for by Article 8; 
2° Or refusing to provide information or documents necessary to the checks provided for 
under Article 6-1 or visits provided for under Article 8, by hiding or making the said 
information or documents disappear or altering their content; 
3° Or taking measures to hinder, by threat or illegal action relations that any person might 
have with the Contrôleur général of places of deprivation of liberty in application of this act; 
4° Or ordering a penalty against a person solely because of links established with the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty or from information or documents 
provided to him in carrying out his work that this person may have provided. 
125

 Article 8-1 (Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 3) 
The authorities responsible for the custodial establishment may only object to the visit by the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty for serious, compelling reasons 
connected with national defence, public security, natural catastrophes or serious disturbance 
within the site visited, subject to providing the Contrôleur général of places of deprivation of 
liberty with justification for their objection. They shall then suggest a deferment. As soon as 
the exceptional circumstances causing the deferment have come to an end, they shall inform 
the Contrôleur général of places of deprivation of liberty of the fact. 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall obtain from the authorities 
responsible for the custodial establishment any information or document necessary for the 
performance of his task. At the visits, he may interview any person whose contribution he 
considers necessary, under conditions ensuring the confidentiality of the conversation. 
The secret nature of any information and documents requested by the Contrôleur général of 
places of deprivation of liberty may not be raised as an objection to him, except if their 
disclosure is likely to jeopardise national defence secrecy, State security, the secrecy of 
police work and pre-trial investigations, medical secrecy or professional secrecy applicable 
to the lawyer-client relationship. 
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sob pena de multa de quinze mil euros, salvo em casos de razões de 

natureza grave, como defesa nacional, segurança pública, catástrofes 

naturais ou perturbações graves no local visitado, podendo ser sugerido um 

adiamento da visita agendada. 

Entretanto, realizando-se tal procedimento, assim que as 

circunstâncias excepcionais forem cessadas, o Contrôleur Général poderá 

entrevistar e obter quaisquer informações das autoridades responsáveis 

pelos estabelecimentos prisionais visitados, considerada e assegurada a 

confidencialidade das informações fornecidas, não podendo tal 

confidencialidade impedir o exercício da atividade do Contrôleur Général, 

exceto em casos de razões graves, como a defesa nacional, a segurança do 

Estado, o sigilo do trabalho policial, investigações anteriores ao julgamento, 

segredo médico ou segredo profissional aplicáveis à relação advogado-

cliente, devendo o Contrôleur Général ter acesso aos depoimentos sobre as 

condições de detenção dos cidadãos nos estabelecimentos prisionais, 

exceto em casos de depoimentos pessoais, podendo o Contrôleur Général 

delegar tal tarefa investigativa aos inspetores de sua equipe.  

As informações cobertas pela confidencialidade médica podem ser 

divulgadas, desde que haja consentimento deste. Quando se referir à 

privação de liberdade, abuso e violência física, seja sexual ou física 

cometida contra um menor ou uma pessoa incapaz de se proteger devido à 

                                                                                                                                                                     
Statements relating to conditions under which a person is or has been detained, on any 
grounds whatsoever, in police stations, gendarmeries or customs shall be provided to the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty, except where they relate to personal 
hearings. 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty may delegate the powers 
mentioned in the first four paragraphs of this Article to the inspectors. 
Information covered by medical confidentiality may be disclosed, with the agreement of the 
person concerned, to inspectors having the professional capacity of doctors. However, 
information covered by medical confidentiality may be disclosed to them without the consent 
of the person concerned where it relates to deprivation, abuse and physical violence, 
whether sexual or physical committed against a minor or a person not able to protect 
themselves because of their age or physical or psychiatric incapacity. 
Article 8-2 (Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 4) 
No penalty may be ordered and no prejudice may result solely because of links established 
with the Contrôleur général of places of deprivation of liberty or from information or 
documents provided to him in carrying out his work. This provision will not be a hindrance to 
possible application of Article 226-10 of the Penal Code. FRANCE, Ministére de la Justice. 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté France. Disponível em: < 
http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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sua idade ou em razão de incapacidade física ou psiquiátrica, podem ser-

lhes divulgadas sem o consentimento da pessoa em causa.  

Ademais, o Contrôleur Général não detém competência direta para o 

estabelecimento de penalidades e punições aos órgãos do sistema 

prisional126. 

Ao final da visita, o Contrôleur Général, no exercício de sua função 

de auxiliar das autoridades disciplinares, deverá informar suas observações 

com relação ao estado, organização, operacionalização e condições dos 

cidadãos em custódia aos ministros de Estado, levando-se em conta a 

atualização da situação retratada no estabelecimento prisional, devendo 

obter resposta dos ministros em tempo-limite previamente estabelecido, com 

prazo máximo de um mês, salvo nas hipóteses de dispensa pelo Contrôleur 
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 Article 8-1 (Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 3) 
The authorities responsible for the custodial establishment may only object to the visit by the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty for serious, compelling reasons 
connected with national defence, public security, natural catastrophes or serious disturbance 
within the site visited, subject to providing the Contrôleur général of places of deprivation of 
liberty with justification for their objection. They shall then suggest a deferment. As soon as 
the exceptional circumstances causing the deferment have come to an end, they shall inform 
the Contrôleur général of places of deprivation of liberty of the fact. 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall obtain from the authorities 
responsible for the custodial establishment any information or document necessary for the 
performance of his task. At the visits, he may interview any person whose contribution he 
considers necessary, under conditions ensuring the confidentiality of the conversation. 
The secret nature of any information and documents requested by the Contrôleur général of 
places of deprivation of liberty may not be raised as an objection to him, except if their 
disclosure is likely to jeopardise national defence secrecy, State security, the secrecy of 
police work and pre-trial investigations, medical secrecy or professional secrecy applicable 
to the lawyer-client relationship. 
Statements relating to conditions under which a person is or has been detained, on any 
grounds whatsoever, in police stations, gendarmeries or customs shall be provided to the 
Contrôleur général of places of deprivation of liberty, except where they relate to personal 
hearings. 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty may delegate the powers 
mentioned in the first four paragraphs of this Article to the inspectors. 
Information covered by medical confidentiality may be disclosed, with the agreement of the 
person concerned, to inspectors having the professional capacity of doctors. However, 
information covered by medical confidentiality may be disclosed to them without the consent 
of the person concerned where it relates to deprivation, abuse and physical violence, 
whether sexual or physical committed against a minor or a person not able to protect 
themselves because of their age or physical or psychiatric incapacity. 
Article 8-2 (Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 4) 
No penalty may be ordered and no prejudice may result solely because of links established 
with the Contrôleur général of places of deprivation of liberty or from information or 
documents provided to him in carrying out his work. This provision will not be a hindrance to 
possible application of Article 226-10 of the Penal Code. 
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Général, devendo tal troca de informações integrar o relatório final do 

Contrôleur Général.  

Caso o Contrôleur Général constate sérias violações a direitos 

fundamentais, este deverá notificar as autoridades competentes com suas 

observações, oferencendo-lhes período-limite para resposta e após tal 

período, verificar se tais violações foram cessadas, publicando tais relatos 

no relatório final, caso necessário.  

Constatada a existência de ofensa criminal no estabelecimento 

prisional, o Contrôleur Général deverá prontamente trazer ao Public 

Prosecutor (artigo 40 do Code of Criminal Procedure Francês), bem como 

levar às autoridades administrativas com poderes administrativos com intuito 

de se gerar o procedimento disciplinar cabível. 

As autoridades dotadas de poder disciplinar e o Public Prosecutor 

deverão informar ao Contrôleur Général das ações tomadas127. 

O Contrôleur Général poderá enviar ainda às autoridades 

competentes avisos para a construção, restruturação e reabilitação de 

quaisquer estabelecimentos prisionais128. 

 O Contrôleur Général deverá enviar relatório anual público das 

atividades exercidas ao Parlamento e ao Presidente da República129, bem 

como cooperar com os órgãos internacionais competentes130. 
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 Article 9 (Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 5). FRANCE, 
Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté France. 
Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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 Article 10-1 (Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 7) 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty may send to authorities having 
responsibility, advisory notices on construction, restructuring or rehabilitation proposals 
relating to any place of deprivation of liberty. FRANCE, Ministére de la Justice. Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté France. Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. 
Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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 Article 11 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall submit an annual activity 
report to the President of the Republic and to Parliament. This report is published. FRANCE, 
Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté France. 
Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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 Ainda, o Contrôleur Général deverá gerir suas dotações 

orçamentárias legalmente previstas no “Government action directorate” de 

aproximadamente dois milhões e quinhentos mil euros, bem como enviar 

relatório orçamentário de gastos ao auditor-general’s department (Cour des 

comptes).131 

O Contrôleur Général des Prisons deve se ater ao objetivo de “one 

prisoner per cell equipped with sanitaryfacilities and an individual shower is, 

by itself, likely to change the prison situation, the living conditions of 

detainees”, bem como manter um monitoramento constante, uniforme, 

dinâmico e contínuo. Segundo Jacques Buisson, a atividade de verificação 

do Contrôleur Général des Prisons, pode ser entendida como: 

 

“Designed not as an instrument for the investigation of misconduct, 
but as an evaluation of management in relation to a previously 
established legal framework and policy, it would make it possible to 
reveal to the National Representation and to public opinion either 
an inadequacy Objectives with regard to the legal requirements, or 
a lack of means granted to the Administration to achieve the 
objectives” 

132
 

 

 

Destarte, com o Contrôleur Général des Prisons, concretiza-se um 

duplo controle, realizado internamente nos próprios estabelecimentos 

prisionais (controle interno) e um controle realizado externamente pelo órgão 

Contrôleur Général des Prisons (controle externo), devendo tais previsões 

normativas serem oriundas de lei, de maneira a que todos os órgãos 

comuniquem-se reciprocamente mediante relatórios, observações e estudos 

temáticos.  
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Article 12 
The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall cooperate with competent 
international bodies. FRANCE, Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté France. Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de 
janeiro de 2016. 
131

Article 13 (Amended by Law no. 2008-1425 dated 27 December 2008 - Art. 152). 
FRANCE, Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
France. Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
132

 Op cit. 
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O Contrôleur Général des Prisons envia obrigatoriamente relatórios 

anuais ao Minister of Justice, ao Superior Council of the Penitentiary e ao 

Parliament, relatório este que deverá ser publicado com os resultados e 

recomendações das avaliações produzidas ao longo do ano sobre os 

estabelecimentos prisionais.  

Assim, segundo Jacques Buisson, a publicização do relatório anual 

apresenta um duplo interesse: 

 

“It allows, first, the intrudction of a real transparecence on the state 
and the functioning of the penitentiary concerned, possibly on the 
troubles which have movie control.e It aims, on the other hand, to 
constrain The Administration, under the scrutiny of public opinion, 
to take the measures implied by the revealed situation, in terms of 
investment, equipment, organization, suppression of practices and 
even disciplinary or criminal prosecution if Errors are detected “

133
 

 

 

Cabe observar ainda que, dentre as competências do Contrôleur 

Général des Prisons, de acordo com o artigo 40 do Code of Criminal 

Procedure, ele é obrigado a comunicar ao Public Prosecutor of the Republic 

quaisquer ofensas criminais verificadas nos estabelecimentos prisionais 

conhecidas pelo Contrôleur Général des Prisons no exercício de suas 

atribuições.  

Além disso, é de competência do Contrôleur Général des Prisons a 

realização de visitas inesperadas nos estabelecimentos prisionais 

ocasionadas, por exemplo, para comunicação de informação, recebimento 

de denúncia ou queixa de uma situação ou evento extraordinário que 

necessite de visita imediata, sem que a instituição ou a Administração 

Penitenciária sejam previamente informadas. 

Desta forma, revela-se premente a necessidade do controle externo 

dos estabelecimentos prisionais para o interesse da sociedade a fim de se  

proteger a coletividade e a segurança pública. 
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 Op cit. 



88 
 
 

 

 

 

4. PROPOSTA DE NOVO CONTROLE DA EXECUÇÃO PENAL NO 

BRASIL 

 

No tocante ao controle da execução penal no Brasil, o Projeto de Lei 

do Senado nº 513 de 2013, que objetiva a reforma da Lei de Execução 

Penal (Lei nº 7.210, de 11 de Julho de 1984), propondo como modificações 

no tocante ao objeto da pesquisa a inserção das Secretarias Estaduais de 

Execução Penal ou similar, do Conselho Nacional de Secretários de Estado 

de Execução Penal no Sistema de Justiça (CONSEJ), da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e das Centrais Estaduais e Municipais de 

Alternativas Penais, mantendo-se o modelo descentralizado de controle de 

execução penal, conforme redação original da Lei de Execução Penal de 

1984134 

De forma geral, segundo o INFOPEN de 2014135, atualmente o 

sistema prisional é composto por 607.731 mil presos, conforme gráfico 

abaixo: 
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 O Conselho Nacional de Secretários de Estado de Execução Penal no Sistema de 
Justiça  (CONSEJ), enquanto órgãos vinculados às Secretarias dos Estados e do Distrito 
Federal (artigo 81-C), com função de participação na elaboração de políticas públicas de 
execução penal, bem como alimentar o Cadastro Nacional de Presos e estabelecer vínculos 
de cooperação internacional, além da possibilidade de integrar o Conselho Gestor do 
Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas – 
SINESP. 
Já a Ordem dos Advogados do Brasil (artigo 81-E), enquanto órgão de fiscalização da 
execução penal, possui como função precípua a defesa da Constituição e dos direitos dela 
decorrentes. 
As Centrais Estaduais e Municipais de Alternativas Penais e Patronato  
Patronato (artigo 78), enquanto órgãos dos Poderes Executivos Estadual, Distrital ou 
Municipal, são órgãos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
penal no Brasil, bem como alimentar o sistema de informações sobre a fiscalização da 
execução penal nos estabelecimentos prisionais, além de orientar, assistir e acompanhar o 
cumprimento da imposição das penas aos cidadãos em custódia. BRASIL, Senado Federal. 
Projeto de Lei do Senado nº 513, De 2013. Disponível em: < 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115665/>. Acesso em: 27 de 
outubro de 2016. 
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 BRASIL, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN - Junho De 
2014. Disponível em: < https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-
infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf/>. Acesso em: 25 de outubro de 
2016. 
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Tal gráfico apresenta a distribuição dos privados de liberdade do 

sistema penitenciário brasileiro, bem como a taxa de ocupação e 

aprisionamento, além do número de vagas disponíveis no sistema prisional, 

chegando-se a um déficit de vagas de 231.062, o qual não se afasta de 

países como Rússia, China e Estados Unidos, chegando o Brasil a quarta 

posição do ranking dos países com maior população carcerária, contudo 

com a segunda menor taxa de ocupação dentre os dez países com maior 

população carcerária no mundo – atrás apenas da Indonésia - conforme 

gráfico abaixo com dados fornecidos pelo INFOPEN 2014:136 
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 BRASIL, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN - Junho De 
2014. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-
infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf/>. Acesso em: 25 de outubro de 
2016. 
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Contudo, segundo dados do mesmo INFOPEN137, dentre os quatro 

países com maior população carcerária no mundo, o Brasil é o único país 

dentre os quatro com aumento na variação da taxa de aprisionamento, com 

os demais países apresentando taxas decrescentes de aprisionamento, 

conforme o seguinte gráfico abaixo: 
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 BRASIL, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN - Junho De 
2014. Disponível em: < https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-
infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf/>. Acesso em: 25 de outubro de 
2016. 
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Tal aumento constatado na realidade brasileira, mesmo após o 

advento da Lei de Execução Penal de 1984, pode ser enfatizado ainda com 

a progressividade evolutivo-temporal da taxa de aprisionamento no Brasil, 

conforme gráfico abaixo com dados do INFOPEN 2014138: 

 

 

Os dados mencionados, de certa forma, apresentam relativa 

compatibilidade com os dados apresentados pelo Conselho Nacional de 

                                                           
138

 BRASIL, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN - Junho De 
2014. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-
infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf/>. Acesso em: 25 de outubro de 
2016. 
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Justiça em 2014, com base em análise de dados do International Centre for 

Prison Studies da King’s College de Londres.139 

 

Ambos os relatórios apresentam um panorama geral do sistema 

carcerário brasileiro, sugerindo-se uma quantidade maior de população 

carcerária do que o quantitativo de vagas disponíveis nos estabelecimentos 

prisionais, bem como a ausência de diminuição ao longo dos anos da taxa 

de aprisionamento – não só tal redução, mas como também seu contínuo 

aumento – o que pode sugerir a ineficácia dos meios de controle da 

execução penal no Brasil como uma das causas do agravamento da 

situação carcerária brasileira, situação esta que levou o Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) a propositura da ADPF 347 DF, problemática posta em 

síntese por Marco Aurélio de Mello, da seguinte forma: 

 

“Em síntese, a solução das graves violações de direitos 
fundamentais dos presos, decorrentes da falência do sistema 
prisional, presentes políticas públicas ineficientes e de resultados 
indesejados, não consegue avançar nas arenas políticas ante a 
condição dos presos, de grupo social minoritário, impopular e 
marginalizado. Nesse cenário de bloqueios políticos insuperáveis, 
fracasso de representação, pontos cegos legislativos e temores de 
custos políticos, a intervenção do Supremo, na medida correta e 
suficiente, não pode sofrer qualquer objeção de natureza 
democrática. 
 
Esse é, enfim, o papel que deve desempenhar o Tribunal em favor 
da superação do quadro de inconstitucionalidades do sistema 
prisional: retirar as autoridades públicas do estado de letargia, 
provocar a formulação de novas políticas públicas, aumentar a 
deliberação política e social sobre a matéria e monitorar o sucesso 
da implementação das providências escolhidas, assegurando, 
assim, a efetividade prática das soluções propostas. Ordens 
flexíveis sob monitoramento previnem a supremacia judicial e, ao 
mesmo tempo, promovem a integração institucional cogitada pelo 
ministro Gilmar Mendes, formuladas que são no marco de um 
constitucionalismo cooperativo”

140
 

 
 

                                                           
139

 BRASIL, Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil. Disponível em:  
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>. 
Acesso em: 18 de Novembro de 2016. 
140

 BRASIL, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 DF. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665/>. Acesso 
em: 27 de Novembro de 2016. 
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Assim, ao que parece, o sistema penalógico brasileiro objetiva, 

através do Supremo Tribunal Federal, o oferecimento de melhorias 

substanciais no sistema carcerário brasileiro, concentrando as esferas 

decisórias em órgãos descentralizados, formando-se micro esferas de poder, 

em contraposição aos pressupostos garantistas de mecanismos e 

instituições fortes e independentes no exercício do controle da execução 

penal. 

A título comparativo, Segundo o World Prison Brief e o European 

Prison Observatory141, a França possui um total de população carcerária de  

65.586.00 em 31 de dezembro de 2012, 71.190 presos em janeiro de 2016 e 

de 68.432.00 em janeiro de 2017, excluindo-se 10.364 pessoas não detidas 

em instituições penais, como é possível de se observar no gráfico abaixo: 

 

Tal gráfico comparativo proporcionado pelo World Prison Brief, 

permite a observação da redução do encarceramento na França em 2016, 

ao contrário dos demais anos, no qual ocorrera aumentos percentuais nos 

níveis de encarceramento, o que se mostra em descompasso com a 

realidade brasileira de encarceramento, realidade esta que apresenta 

aumentos crescentes de encarceramento, sem quaisquer contramedidas 

possíveis para a sua redução, tendo em vista o panorama mundializado do 

Estado Democrático de Direito. No Brasil, segundo os mesmos institutos há 

atualmente 650.956 presos, com aumentos percentuais anuais significativos, 

                                                           
141

 EUROPEAN PRISON OBSERVATORY. Prison conditions in France. Disponível em: < 

http://www.prisonobservatory.org/upload/PrisonconditionsinFrance.pdf/>. Acessado em: 15 
de outubro de 2016. 

http://www.prisonobservatory.org/upload/PrisonconditionsinFrance.pdf/


94 
 
 

 

à proporção média e aproximada de crescimento de 10% percentuais ao 

ano.142 

Em caminho contrário ao caso brasileiro, por sua vez, segundo o 

último relatório publicado pelo Contrôleur général des lieux de privation de 

liberte, o Contrôleur général des lieux de privation de liberte está estruturado 

a partir de um tripé: 

 

“- independence with regard to the authorities, as well as with 

regard to associations and union organisations; 

- intransigence in its findings as well as in its recommendations, 

whenever fundamental rights are concerned. 

- openness, insofar as every report is intended to be made public, 

apart from exceptions provided for by law;” 
143

 

 

Segundo o relatório de 2014, no mesmo ano, foram referenciados ao 

Contrôleur général des lieux de privation de liberte 3.803 casos, a partir de 

aproximadamente 1.598 pedidos recebidos, seja interessados, Organizações 

Não-Governamentais, autoridades públicas ou pelo próprio Contrôleur 

Général, conforme gráfico abaixo: 144 
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 WORLD PRISON BRIEF. Disponível em: <http://www.prisonstudies.org/country/france/>. 

Acessado em: 18 de outubro de 2016. 
143

 FRANCE, Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
France. Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
144

 FRANCE, Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
France. Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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Além da possibilidade da fiscalização de um número corrente de 

estabelecimentos prisionais, tendo em vista a maior facilidade de 

recebimentos de denúncias e cartas, a autonomia e independência do 

Contrôleur général des lieux de privation de liberte, dota-lhe de recursos 

orçamentários próprios, aproximando-se dos 4.462.780 de euros, conforme 

gráfico abaixo: 
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Assim, com um custo diametralmente menor e com uma maior 

abrangência no recebimento das denúncias e cartas, a opção por um órgão 

centralizado no controle da execução penal, como é o caso do Contrôleur 

général des lieux de privation de liberte, aparenta possibilitar maior 

autonomia, independência e controle das próprias regras estabelecidas, 

chegando-se a recomendações, opiniões e relatórios contínuos mais 

próximos da realidade dos sistemas prisionais, tal como o resumo das vinte 

recomendações propostas por Jean-Marie Delarue no relatório final de seu 

mandato em 2013, mencionadas abaixo: 

 
“That the telephones currently installed in penal institutions should 
enable conversations that are not overheard by all. 
 
That prisoners’ letters should only be opened and checked by the 
post orderly. 
 
That cellular telephones should be authorised in all open prisons. 
 
That the conditions of use of cellular telephones in prison should 
be rapidly specified by means of a study leading to controlled 
authorisation thereof. 
 
That all prisoners who so request (directly or through their counsel) 
should have the right to view the video surveillance recordings of 
the circumstances for which they are appearing before the 
disciplinary committee. That in this scenario, these recordings 
should be retained. 
 
That paragraph V and the final indented line of paragraph VI of 
article 10 of the prison model rules and regulations should be 
abrogated and their content, concerning freedom of expression 
and respect for prisoners’ property, should be much more 
specifically defined, made more flexible and included in the 
regulatory part (decrees of the French Council of State) of the 
Code of Criminal Procedure. 
 
That (controlled) access to Internet should be made available in 
places of deprivation of 
liberty in which the length of detention is greater than four days 
(prisons, hospitals, detention centres, waiting areas and, on 
specific terms, young offenders’ institutions). This access should 
include messaging (also subject to control if necessary). 
 
That use of means of physical restraint in case of removal from 
prison in order to go to hospital should be drastically reduced; to 
this end, escorts should only be held responsible in case of escape 
if the means used were manifestly inappropriate to the prisoner’s 
personality. 
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That the traceability of placements in seclusion in hospital 
psychiatric treatment should be ensured by means of an ad hoc 
register. 
 
That persons in police custody always be informed of the existence 
of a shower cubicle, if one or several of the latter have been 
designed, in the police station at the start of their police custody 
and that they should have access thereto upon request, during 
periods of rest. 
 
That women retain their brassières in police custody, except in 
case of special circumstance noted in the police report; glasses 
should be retained under the same conditions. 
 
That all persons in police custody should receive a paper (and not 
a plastic) cup in order to be able to quench their thirst. 
 
That the Code for Entry and Residence of Foreigners and Right of 
Asylum include a provision (section of decrees of the French 
Council of State) concerning use of exclusion rooms during periods 
of detention of illegal immigrants and asylum seekers due to be 
deported. That placements in exclusion rooms be recorded in an 
ad hoc register. 
 
That associations authorised to provide support for foreign 
detainees have free access to the area accommodating these 
foreigners, with the exception of the night service. 
 
That the 20 kg limit fixed for the weight of luggage belonging to 
persons deported be brought to an end, the person paying any 
excess charge beyond 30 kg at their own expense if necessary. 
 
That the maximum period of detention of foreigners be brought 
back down from forty-five to thirty-two days (measure to be taken 
with trembling: it results from the law). 
 
That the regulatory part (decrees of the French Council of State) of 
the Code for Entry and Residence of Foreigners and Right of 
Asylum should contain provisions concerning norms of habitability 
in waiting areas in which foreigners are held. 
 
That the fast track deportation procedure for foreigners denied 
admission to French territory be mentioned in the same Code, 
including in particular the length of time for which it can be 
implemented. That these operations be recorded in a 
countersigned official record. 
 
That associations managing young offenders’ institutions submit a 
plan and resources with regard to in-service training of their 
employees, it being understood that the opening of centres be 
subject to the condition of the effective presence of a minimum 
number of qualified tutors. 
 
That norms enforceable upon all young offenders’ institutions with 
regard to disciplinary matters be instituted by the judicial youth 
protection service.” (FRANCE, 2016)

145
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 FRANCE, Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
France. Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de janeiro de 2016. 
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Em que pese o orçamento menor e tendo apenas um único órgão no 

exercício do controle da execução penal, o Contrôleur général des lieux de 

privation de liberte parece possuir maior eficácia impositiva de suas 

decisões, conforme poderes atribuídos ao órgão nos artigos 6, 7, 8, 9, 10 e 

11 da Law no. 2007-1545 of 30.  

Desta forma, acredita-se que, conforme a proposta desta pesquisa, 

o ideal necessário seria o incremento ao Projeto de Lei 513 de 2013, 

atualmente tramitando no Senado Federal, para a criação de órgão 

centralizado “Controlador Geral dos Lugares de Privação da Liberdade” e, 

consequentemente, da revogação das atuais funções de controle externo 

dos órgãos existentes. 
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CONCLUSÃO 

 

Assim, a partir da fundamentação teórica exposta, este trabalho 

buscou inicialmente situar e analisar o sistema de execução penal brasileiro, 

seus órgãos e funções de controle. 

No primeiro capítulo, foi possível observar eventuais riscos na 

imersão em uma premissa inautêntica do conceito de pena, a qual pode 

ocasionar um eterno retorno ao problema do qual objetivou-se inicialmente 

evitar: a dependência das questões sociais nas mãos de um indivíduo, seja 

este o Chefe do Poder Executivo, membro do Parlamento ou órgão do Poder 

Judiciário. Concluiu-se que tal eterno retorno poderia gerar a concretização 

do estado de exceção hermenêutico referente ao imaginário gnosiológico no 

tocante ao controle da execução da pena no Brasil. O trabalho buscou por 

respostas autênticas em conformidade com o paradigma do Estado 

Democrático de Direito brasileiro. 

Chegou-se à conclusão que um possível conceito de pena adequado 

à tal paradigma seria aquele proposto por Claus Roxin, enquanto elemento 

limitativo do poderio estatal, através de um sistema penal mínimo-alternativo, 

com garantias fundamentais consolidadas, de cunho intersubjetivo e de 

primazia no exercício dos direitos individuais tanto de todos os cidadãos 

enquanto representantes da vontade contratualizada pelo Estado. 

Ainda, o primeiro capítulo observou ainda as funções da pena de 

retribuição proporcional de culpabilidade e de prevenção do crime, com 

intuito de se promover a integração social do apenado, de forma harmônica, 

por meio da prevenção especial e geral. Verificou-se as duas formas de 

função especial preventiva: negativa e positiva. Negativa dada pela 

neutralização do criminoso, e prevenção especial positiva de correção, por 

intermédio da ressocialização do apenado. Já a função de prevenção geral 

negativa e positiva, implica no meio de coação psicológica/desestímulo para 

o cometimento de novos crimes pelo Estado e no reconhecimento da 
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eficácia da norma e na aceitação das consequências jurídicas pelo apenado, 

respectivamente. 

No segundo capítulo, com fundamento nos pressupostos teóricos da 

Lei de Execução Penal brasileira, do conceito agamberiano de apátrida e da 

diferenciação dos sistemas processuais penais, foi possível observar a 

natureza jurídica e os nortes da Execução Penal enquanto: 1) 

individualização administrativa (adaptação do apenado à pena); 2) constante 

submissão do apenado à avaliações psíquicas e disciplinares (meritocracia e 

ressocialização). 

O terceiro capítulo observou, inicialmente, a partir da distinção do 

modelo centralizador e do modelo descentralizador de controle de execução, 

tal como proposto por Jacques Buisson, a existência de um modelo 

descentralizado no Brasil, composto pelos seguintes órgãos: 1) Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 2) Juízo da Execução; 3) o 

Ministério Público; 4) Conselho Penitenciário; 5) os Departamentos 

Penitenciários; 6) Patronato; 7) Conselho da Comunidade; e 8) Defensoria 

Pública. Com Salo de Carvalho, foi possível observar a propostiura de dez 

teses gerais para a alteração do paradigma inquisitorial-administrativo da Lei 

de Execução Penal. 

Com fundamento das teses monistas internacinalistas, o terceiro 

capítulo concluiu que aos Estados lhe é dada a prevalência de regulação 

sobre as questões que lhe são atinentes, desde que não violadoras de 

normas de Direito Internacional, devendo-se interpretar o direito interno 

obrigatoriamente à luz do Direito Internacional, sob pena de gerar-se um 

“illusion legalistic", tal como proposto por Martine Herzog-Evans . 

A partir de Jacques Buisson, foi possível observar os requisitos 

gerais de instauração do controle externo das prisões, dado pelo 

envolvimento a implementação de princípios gerais e a existência de um 

frame preciso de referência previamente fixado, bem como de um método de 

controle, mediante definição da política a ser implementada (indicadores, 
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prazo-limite, alocação de recursos financeiros e etc) e de seus objetivos 

específicos. 

Apresentou-se o modelo de sistema de execução penal francês, 

introduzido no ordenamento francês pela Lei nº 1.545 de 30 de outubro de 

2007, analisando-se o modelo centralizado de controle de execução penal 

francês e suas peculiaridades frente ao modelo brasileiro descentralizado. 

Ainda, o capítulo três tratou dos fundamentos normativos, funções 

principais, composição, regras de exercício, prerrogativas, objetivos, 

orçamento, competência, natureza jurídica, jurisdição, processo de seleção, 

requisitos e tarefas realizadas pelo CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX 

DE PRIVATION DE LIBERTE. 

No quarto capítulo foi possível observar as vantagens propositivas 

do estabelecimento de um modelo centralizado de controle à execução 

penal no Brasil, comparando e analisando-se possíveis elementos de 

dissonância e contribuição do modelo de controle de execução penal francês 

ao sistema jurídico brasileiro de controle de execução penal, indicando 

possíveis caminhos para sua normatividade, conforme a realidade brasileira. 

Assim, a partir dos capítulos expostos, foi possível obter as 

seguintes conclusões: 

1) Um órgão centralizado no controle da execução penal em 

substituição ao Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP), conforme estatísticas apresentadas, 

aparentemente e apresentaria um custo diametralmente menor, 

quando comparado à descentralização do controle da execução 

penal; 

2) A possibilidade de qualquer cidadão enviar denúncias e cartas 

à um órgão centralizado de execução penal, aumenta a 

abrangência no recebimento das propostas de controle e 

aumenta a interatividade entre sociedade e instituições estatais;  
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3) A opção por um órgão centralizado no controle da execução 

penal parece aumentar a autonomia, independência e controle 

das próprias regras estabelecidas, chegando-se a 

recomendações, opiniões e relatórios contínuos mais próximos 

da realidade dos sistemas prisionais, tal como o resumo das 

vinte recomendações propostas por Jean-Marie Delarue no 

relatório final de seu mandato em 2013. 

4) Em que pese, a priori, o orçamento menor e o menor número 

de órgãos no exercício do controle da execução penal, o 

Contrôleur général des lieux de privation de liberte parece 

possuir maior eficácia impositiva de suas decisões, conforme 

poderes atribuídos ao órgão nos artigos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da 

Law no. 2007-1545 of 30.  

5) Destarte, a partir das aparentes conclusões expostas, acredita-

se que a formulação de adição ao Projeto de Lei nº 513 de 

2013 – ou por intermédio de outra proposta legislativa, 

atualmente tramitando no Senado Federal, para a criação de 

um órgão centralizado e extinção das atribuições de controle 

externo dos órgãos da execução penal, proporcionaria uma 

maior efetividade na manutenção dos direitos fundamentais dos 

privados de liberdade e, consequentemente, chegaríamos mais 

próximos da tão sonhada reintegração social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
ACKERMAN, Bruce. The new separation of powers. Harvard law review, p. 
633-729, 2000. 
 
ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática 
jurídica. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
AGAMBEN, Giorgio. O que é contemporâneo? E outros ensaios. Tradução 
de Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009. 
 
________, Estado de exceção:[Homo Sacer, II, I]. Boitempo Editorial, 2015. 
 
________; BURIGO, Henrique. Homo sacer, o poder soberano ea vida nua I. 
Ed. UFMG, 2013. 
 
ASMEGO. Presidente da ASMEGO defende posicionamento contrário as 
audiências de custódia em evento da OAB-Goiás. Disponível em: 
<https://asmego.org.br/2016/09/30/presidente-da-asmego-defende-
posicionamento-contrario-as-audiencias-de-custodia-em-evento-da-oab-
go/>. Acesso em: 18 de outubro de 2016. 
 
BARRETO, Tobias. Fundamentos do direito de punir. Revista dos Tribunais, 
v. 727, p. 640-650, 1996. 
 
BARRETTO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros 
temas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 
 
________,. Dicionário de Filosofia do Direito, Unisinos ed., São Leopoldo, 
2006. ISBN 85-7431-266-5. 
 
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11ª ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2007. 
 
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Paulo M. Oliveira. Rio 
de Janeiro: Ediouro. – 
 
BICHARA, Jahyr-Philippe; CARREAU, Dominique. Direito Internacional. 
Editora Lumen Juris, 2014. 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2005. 
 

https://asmego.org.br/2016/09/30/presidente-da-asmego-defende-posicionamento-contrario-as-audiencias-de-custodia-em-evento-da-oab-go/
https://asmego.org.br/2016/09/30/presidente-da-asmego-defende-posicionamento-contrario-as-audiencias-de-custodia-em-evento-da-oab-go/
https://asmego.org.br/2016/09/30/presidente-da-asmego-defende-posicionamento-contrario-as-audiencias-de-custodia-em-evento-da-oab-go/


104 
 
 

 

BRASIL. Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L7210.htm>. Acesso 
em: 25/10/2016. 
 
________, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 DF. 
Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=103006
65/>. Acesso em: 27 de Novembro de 2016. 
 
________, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN 
- Junho De 2014. Disponível em: < https://www.justica.gov.br/noticias/mj-
divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-
web.pdf/>. Acesso em: 25 de outubro de 2016. 
 
________, Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil. Disponível em:  
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_cor
recao.pdf/>. Acesso em: 18 de Novembro de 2016. 
 
________, Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 12 de maio de 
2010. 
 
________, Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-n213-15-12-2015-
presidncia.pdf />. Acesso em: 18 de Novembro de 2016. 
 
________, Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 513, De 2013. 
Disponível em: < http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/115665/>. Acesso em: 27 de outubro de 2016. 
 
BUISSON, Jacques. Revue pénitentiaire et de droit penal. Année 2007, 
Numéro spécial 2007. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
 
 ________, Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 
Coimbra Ed., 1994. 
 
________, Justiça constitucional e justiça penal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. Número 58. Ano 14. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, jan.-fev. de 2006, p. 328/344. 
 
CASTRO, Edgardo. Introdução a Giorgio Agamben: uma arqueologia da 
potência. Autentica, 2013. 
 
CERÉ, Jean Paul. L'influence Du Droit Européen Sur Le Droit De L'exécution 
Des Péines En France. Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/11619/9103/>. 
Acesso em: 10 de janeiro de 2016. 
 



105 
 
 

 

CHOUKR, Ana Claudia Ferigato; PRADO, Geraldo; JAPIASSU, Carlos 
Eduardo Adriano. Processo Penal e Garantias – Estudos em homenagem ao 
professor Fauzi Hassan Choukr Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 
 
CIRINO, DOS SANTOS. Juarez. Direito Penal (parte geral). Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Gomes Lund 
e Outros (“Guerrilha Do Araguaia”) Vs. Brasil Sentença de 24 De Novembro 
de 2010. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf/>. Acesso 
em: 15 de outubro de 2016. 
 
________, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_189_esp.pdf>. Acesso 
em: 18 de outubro de 2016. 
 
DE CARVALHO, Salo. Antimanual de Criminologia. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. 
 
________, Salo. Crítica à execução penal: doutrina, jurisprudência e projetos 
legislativos. Editora Lumen Juris, 2001. 
 
 
________, Salo. Penas e Garantias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

 
DE CARVALHO, Amílton Bueno; CARVALHO, Salo de. Aplicação da pena e 
garantismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
 
DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito internacional 
público. Trad. Vitor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003. 
 
DIPPEL, Horst. Modern constitutionalism, An introduction to a history in need 
of writing. The Legal History Review, v. 73, n. 1, p. 154-156, 2005. 
 
DWORKIN, Ronald. Une question de principe. Presses universitaires de 
France, 1996. 
 
EUROPEAN PRISON OBSERVATORY. Prison conditions in France. 
Disponível em: < 
http://www.prisonobservatory.org/upload/PrisonconditionsinFrance.pdf/>. 
Acessado em: 15 de outubro de 2016. 
 
FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. Trad. Carlo Coccioli, 
Márcio Lauria Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
________, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2a edição. 
Trad. Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz 
Flávio Gomes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf/


106 
 
 

 

 
________, Luigi. Democracia y garantismo. 2. ed. Madrid: Trotta, 2010. 
 
FERREIRA MENDES, Gilmar; MÁRTIRES COELHO, Inocêncio; GONET 
BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. Editora: Saraiva, 
2008. 
 
FRANCE, Ministére de la Justice. Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté France. Disponível em: < http://www.cglpl.fr/en/>. Acesso em: 5 de 
janeiro de 2016. 
 
________,. L’administration pénitentiaire en France. Disponível em: 
<http://www.justice.gouv.fr/art_pix/administration_penitentiaire_en_france.pdf
/>. Acesso em: 13 de janeiro de 2016. 
 
FROMENT, Jean Charles. La Réforme Pénitentiaire En France. Débats 
Intemporels, Évolutions Conjoncturelles. Disponível em: < 
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2011-2-page-371.htm/>. Acesso 
em: 20 de dezembro de 2016. 
 
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: Traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica/trad. de Flávio Paulo Meurer. Nova rev. da trad. por 
Enio Paulo Giachini e Marcia Sá Cavalcante-Schuback. Vozes, 2003. 
 
GERMANY, BVERFGE, 1989. Disponível em: 
<http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv041246.html/>. Acesso em: 15 de outubro 
de 2016. 
 
GRECO, Luís. Breves reflexões sobre os princípios da proteção de bens 
jurídicos e da subsidiariedade no direito penal. In Novos Rumos do direito 
penal contemporâneo. Livro em homenagem ao Prof. Dr. Cezar Roberto 
Bitencourt. Coord. Andrei Zenkner Schmidt. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 401/426. 
 
________, ‘Princípio da Ofensividade’ e crimes de perigo abstrato – Uma 
introdução ao debate sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Número 49. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, julho-agosto de 2004, p. 89/147 
 
________, Luís; MARTINS, Antonio. Direito penal como crítica da pena: 
estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70º aniversário em 2 de 
setembro de 2012. Marcial Pons, 2012. 
 
HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. In 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 2. Número 08. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, outubro-dezembro de 1994, p. 41/51. 
 
________, Perspectivas de uma Moderna Política Criminal. Tradução de: 
Cezar Roberto Bitencourt. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, vol. 8 (out. de 1994).  



107 
 
 

 

 
________, e NAUCKE, Wolfgang e LÜNDERSSEN, Klaus. Principales 
problemas de la prevención general. Trad. Gustavo Eduardo Aboso y Tea 
Löw. Buenos Aires: Editorial IBDEF, 2004.  
 
________; LEICHT, Robert. Freiheitliches Strafrecht. Philo, 2001. 
 
HEIDEGGER, Martin; CASTILHO, Fausto. Ser e tempo. 2012. 
 
HESSE, Konrad. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland. CF Müller GmbH, 1999. 
 
HERZOG-EVANS, Martine. Le juge de l'application des peines: Monsieur 
Jourdain de la désistance. l'Harmattan, 2013. 
 
________, Revue pénitentiaire et de droit pénal, Numéro spécial 2007 : Le 
droit de l'exécution des peines, une jurisprudence en ouvement. França: 
Editeur Cujas, 2007. 
 
________, Le droit en prison. Disponível em: < https://www.cairn.info/revue-
projet-2002-1-page-87.htm/>. Acesso em: 26 de dezembro de 2016. 
 
HOBBES, Thomas. Leviathan: Or the Matter, Forme and Power of a 
Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil. Yale University Press, 1900. 
 
JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. O contrabando: uma revisão de seus 
fundamentos teóricos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.  
 
________, Carlos Eduardo Adriano, ADRIANO, Alexandre Rosa. O Tribunal 
Penal Internacional: dificuldades para sua implementação no Brasil. 
Disponível em: http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/brasil.pdf/. 
Acesso em: 13 de janeiro de 2016. 
 
________, Carlos Eduardo Adriano, AMBOS, Kai. Tribunal Penal 
Internacional: possibilidades e desafios. Lumen Juris, 2005. 
 
________, Carlos Eduardo Adriano. A crise do sistema penitenciário: a 
experiência da vigilância eletrônica. Disponível em: 
<https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/3357-A-crise-do-sistema-
penitenciario-a-experiencia-da-vigilancia-eletronica/>. Acesso em: 12 de 
janeiro de 2016. 
 
________, Carlos Eduardo Adriano. A necessidade de discutir o conceito de 
crime internacional. Disponível em: 
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-necessidade-de-
discutir-o-conceito-de-crime-internacional/3634/>. Acesso em: 12 de janeiro 
de 2016. 
 
________, Carlos Eduardo Adriano. Desafios contemporâneos da execução 
penal no Brasil. Disponível em: http://www.e-



108 
 
 

 

publicacoes.uerj.br/index.php/redpenal/article/view/14316/10852/>. Acesso 
em: 14 de janeiro de 2016. 
 
________, Carlos Eduardo Adriano. Direito penal internacional: estrangeiro e 
comparado. Ed. Lumen Juris, 2007. 
 
________, Carlos Eduardo Adriano. O direito penal internacional. In: 
BASSIOUNI, M. Cherif. Derecho Penal Internacional. Proyecto de Código 
Penal Internacional. Madrid: Tecnos, 1983.  
 
________, Carlos Eduardo Adriano. O direito penal internacional. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2009. 
 
________, Carlos Eduardo Adriano. O marco legislativo. no Brasil: análise 
da legislação e propostas de reforma dos Códigos Penal e de Processo 
Penal. Disponível em:  
<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/583/763/>. Acesso 
em: 14 de janeiro de 2016. 
 
________, Carlos Eduardo Adriano; SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Curso 
de Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012 
 
JARDIM, Afrânio Silva. Bases constitucionais para um processo penal 
democrático. Direito Processual Penal n. 11. Rio de Janeiro: Forense, 2002.  
 
JESCHECK, Hans-Heinrich. O objeto do direito penal internacional e sua 
mais recente evolução. Revista de Direito Penal, Rio de Janeiro, n. 6, p.7-20, 
abr./jun. 1972 
 
KANT, Immanuel. Metaphysik der Sitten, ed. Weischedel, Bd, v. 7, 1797. 
 
LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o 
pensamento de Hannah Arendt. Editora Companhia das Letras, 1988. 
 
LARRALDE, Jean-Manuel. Les Règles Pénitentiaires Européennes, 
Instrument D’humanisation Et De Modernisation Des Politiques Carcérales. 
Disponível em: < http://www.rtdh.eu/pdf/2007993.pdf/> . Acesso em: 8 de 
dezembro de 2016. 
 
LECERF, Jean-René. LE CONTRÔLE NON JURIDICTIONNEL DES 
PRISONS. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2010-4-
page-121.htm/>. Acesso em: 29 de dezembro de 20156. 
 
LOPES Jr. Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
 
MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal: 
uma avaliação de novas tendências político-criminais. São Paulo: IBCCRIM, 
2005. 
 



109 
 
 

 

MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. Editora Saraiva, 2015. 
 
MARTINS, Rui Cunha. O método da fronteira: radiografia histórica de um 
dispositivo contemporâneo (matizes ibéricas e americanas). Coimbra: 
Almedina, 2008. 
 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 
Revista dos Tribunais, 2012. 
 
MELIÁ, Manuel Cancio. De nuevo “derecho penal” del enemigo? In: 
STRECK, Lênio. (Org.).Direito penal em tempos de crise. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007. 
 
MÉXICO, Defensa Penal y Derechos Humanos; Materiales para su Docencia 
y Aprendizaje. Disponível em: <http://imdhd.org/doctos/Defensa-Penal.pdf>. 
Acesso em: 15 de outubro de 2016. 
 
NEVES, Marcelo. A constituição simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
 
QUEIRÓZ, Paulo. Funções do Direito Penal – Legitimação versus 
deslegitimação do Sistema Penal. 3.ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 
2008. 
 
PELLET, Alain; DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick. Direito internacional 
público. Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 1317, 2003. 
 
PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas. Sistema acusatório: a conformidade 
constitucional das leis processuais penais:[poderes de investigação no 
processo penal, transação penal e suspensão condicional do processo 
mutatio libelli publicidade e mídia, oralidade]. Lumen Juris, 2005. 
 
RAMIREZ, Juan Bustos Direitos Humanos: entre a violência estrutural e a 
violência penal. Fascículos de ciências penais, Porto Alegre: Ed. Fabris, 
1993. 
 
REMY, Henri. Les principes généraux du code pénal de 1791. 1910. Tese de 
Doutorado. Librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey). 
 
ROSTAING, Corinne. Processus de judiciarisation carcérale: le droit en 
prison, une ressource pour les acteurs. Disponível em: < 
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2007-3-page-577.htm/>. Acesso 
em: 19 de dezembro de 2016. 
 
ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do direito penal. 
Org. e tradução: André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2006.  
 
______, Claus. Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La 
estructura de La teoria Del delito, Madrid: Thomsom Civitas, 2006. 
 



110 
 
 

 

______, Claus. Estudos de direito penal. trad. Luís Greco. São Paulo: 
Renovar, 2006. 
 
_____, Claus. Sobre a fundamentação político-criminal do sistema jurídico-
penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 35, 2006. 
 
______, Claus. Täterschaft und Tatherrschaft. Walter de Gruyter, 2006. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3 a edição. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
 
SERRANO, Pablo Jiménez. Metodologia do ensino e da pesquisa jurídica. 
São Paulo: Monole, 2003. 
 
STRECK, Lenio Luiz. O princípio da proporcionalidade e as possibilidades 
de filtragem hermenêutico-constitucional: análise de um acordão garantista. 
In Novos rumos do direito penal. Livro em homenagem ao Prof. Dr. Cezar 
Roberto Bitencourt. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 347/374.  
 
_______, Lenio Luiz. “Não sei... mas as coisas sempre foram assim por 
aqui". Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-set-19/senso-
incomum-nao-sei-coisas-sempre-foram-assim-aqui/>. Acessado em: 21 de 
janeiro de 2016. 
 
_______, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e (m) crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do direito. Editora Livraria do Advogado, 2014. 
 
_______, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica, Editora 
Revista dos Tribunais, 2016. 
 
TRINDADE, Antônio A. Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves. O direito 
internacional e o primado da justiça. Rio de Janeiro: Renovar, 2014 
 
WARAT, Luis Alberto. A rua grita Dionísio: direitos humanos da alteridade, 
surrealismo e cartografia. Tradução e organização de Vivian Alves de Assis, 
Júlio César Marcellino Jr. e Alexandre Morais da Rosa. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2010. 
 
VATTIMO, Gianni. Adeus à verdade. Editora Vozes, 2016. 
 
VERVAELE, John. Penas e Prisões. Fascículos de ciências penais, Porto 
Alegre: Ed. Fabris, 1993. 
 
WORLD PRISON BRIEF. Disponível em: 
<http://www.prisonstudies.org/country/france/>. Acessado em: 18 de outubro 
de 2016.rance 
 
YOUNG, Jock. Escribiendo en la cúspide del cambio: una nueva criminología 
para una modernidad tardia. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudência Penal. 
Buenos Aires, vol. 7, fasc. 13, 2001, pp. 75-113 



111 
 
 

 

 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito 
Penal brasileiro, 2011. 
 
ZAGREBELSKY, Gustavo. Il «crucifige!» e la democrazia. Giulio Einaudi 
Editore, 2012. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 
 

 

ANEXO 

 

Law no. 2007-1545 of 30 October establishing a Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté 

 

 

NOR: JUSX0758488L 

Consolidated version as on 24 December 2014 

 

Article 1 

Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 1 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty, an independent 

authority is hereby in made responsible subject to the prerogatives granted 

by law to judicial or quasi-judicial bodies, for monitoring the conditions of 

management and transfer of persons in custody, so as to ensure that their 

fundamental rights are respected. 

Within the limit of his powers, he shall not take instructions from any 

authority. 

 

Article 2 

Amended by Law no. 2010-838 dated 23 July 2010 - Art. 2 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall be appointed 

because of his expertise and professional knowledge by decree of the 

President of the Republic for a period of six years. This term may not be 

renewed. 

He may not be prosecuted, investigated, arrested, detained or tried in respect 

of opinions expressed or action performed in the performance of his duties. 

His appointment may not be terminated before the end of his office except in 

the case of resignation or inability to perform his duties. 
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The duties of the Contrôleur général of places of deprivation of liberty are 

incompatible with any other public employment, any professional activity and 

any elected office. 

 

Article 3 

Amended the following provisions: 

Amends the Electoral Code - Art. L.194-1 (V) Amends the Electoral Code - 

Art. L.230-1 (V) Amends the Electoral Code - Art. L.340 (V) 

 

Article 4 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall be assisted by 

inspectors that he recruits because of their expertise in the areas related to 

his task. 

The duties of inspectors are incompatible with the performance of activities 

related to the establishments visited. 

In the performance of their tasks, the inspectors are under the exclusive 

authority of the Contrôleur général of places of deprivation of liberty. 

 

Article 5 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty, his team members 

and the inspectors assisting him are bound by professional secrecy regarding 

the facts, action and information of which they have knowledge because of 

their duties, subject to the information required for drawing up reports, 

recommendations and opinions as provided in Articles 10 and 11. 

They shall ensure that no information allowing persons subject to the visit to 

be identified is included in the documents published under the authority of the 

Contrôleur général of places of deprivation of liberty and in his public 

statements. 

 

Article 6 

Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 2 

Any natural person, and any legal person whose stated object is the respect 

of fundamental rights, may bring to the knowledge of the Contrôleur général 
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of places of deprivation of liberty any facts or situations that may fall within 

his remit. 

Matters shall be referred to the Contrôleur général of places of deprivation of 

liberty by the Prime Minister, members of the Government, Members of 

Parliament and the Defender of Rights. He may also take up matters on his 

own initiative.. 

 

Article 6-1 

Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 3 

Where a natural person or legal entity brings facts or situations to the 

attention of the Contrôleur général of places of deprivation of liberty, they 

shall state, having set out names and addresses, the grounds, as they see it 

for an infringement or risk of infringement of fundamental rights of persons 

deprived of their liberty. 

Where the facts or the situation brought to his attention fall within his 

jurisdiction, the Contrôleur général of places of deprivation of liberty may 

carry out visits, where necessary, on-site. 

When these visits have been completed and having received the 

observations of all interested parties, the Contrôleur général of places of 

deprivation of liberty may make recommendations in relation to the facts or 

situations in question to the person responsible for the place of deprivation of 

liberty. These observations and recommendations may be made public 

without prejudice to the provisions of Article 5. 

 

Article 7 

Amended the following provisions: 

Amends Law no. 73-6 dated 3 January 1973 – Art. 6 (Ab) 

Amends Law no. 2000-494 dated 6 June 2000 – Art. 4 (VT) 

 

Article 8 

Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 3 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty may, at any time, 

within the Republic of France, visit any site where people are kept in custody 
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by the decision of a public authority, and any healthcare facility authorised to 

admit patients hospitalised without their consent pursuant to Article L.3222-1 

of the Public Health Code. 

 

Article 8-1 

Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 3 

The authorities responsible for the custodial establishment may only object to 

the visit by the Contrôleur général of places of deprivation of liberty for 

serious, compelling reasons connected with national defence, public security, 

natural catastrophes or serious disturbance within the site visited, subject to 

providing the Contrôleur général of places of deprivation of liberty with 

justification for their objection. They shall then suggest a deferment. As soon 

as the exceptional circumstances causing the deferment have come to an 

end, they shall inform the Contrôleur général of places of deprivation of 

liberty of the fact. 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall obtain from the 

authorities responsible for the custodial establishment any information or 

document necessary for the performance of his task. At the visits, he may 

interview any person whose contribution he considers necessary, under 

conditions ensuring the confidentiality of the conversation. 

The secret nature of any information and documents requested by the 

Contrôleur général of places of deprivation of liberty may not be raised as an 

objection to him, except if their disclosure is likely to jeopardise national 

defence secrecy, State security, the secrecy of police work and pre-trial 

investigations, medical secrecy or professional secrecy applicable to the 

lawyer-client relationship. 

Statements relating to conditions under which a person is or has been 

detained, on any grounds whatsoever, in police stations, gendarmeries or 

customs shall be provided to the Contrôleur général of places of deprivation 

of liberty, except where they relate to personal hearings. 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty may delegate the 

powers mentioned in the first four paragraphs of this Article to the inspectors. 
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Information covered by medical confidentiality may be disclosed, with the 

agreement of the person concerned, to inspectors having the professional 

capacity of doctors. However, information covered by medical confidentiality 

may be disclosed to them without the consent of the person concerned 

where it relates to deprivation, abuse and physical violence, whether sexual 

or physical committed against a minor or a person not able to protect 

themselves because of their age or physical or psychiatric incapacity. 

 

Article 8-2 

Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 4 

No penalty may be ordered and no prejudice may result solely because of 

links established with the Contrôleur général of places of deprivation of liberty 

or from information or documents provided to him in carrying out his work. 

This provision will not be a hindrance to possible application of Article 226-10 

of the Penal Code. 

 

Article 9 

Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 5 

At the end of each visit, the Contrôleur général of places of deprivation of 

liberty shall inform the ministers concerned of his observations regarding, in 

particular, the state, organisation and operation of the site visited, and also 

the condition of the persons in custody, taking into account developments in 

the situation since his visit. Except for cases where the Contrôleur général of 

places of deprivation of liberty gives dispensation, ministers are to make 

observations in response within the time limit provided, which may not be 

less than one month. These comments in response shall then be attached to 

the visit report drawn up by the Contrôleur général. 

If he observes a serious infringement of the fundamental rights of a person in 

custody, the Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall 

promptly notify the competent authorities of his observations, shall give them 

a period within which to respond and, at the end of this period, shall 

determine whether the infringement notified has ceased. If he deems 
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necessary, he shall then publish the contents of his observations and the 

responses received. 

If the Contrôleur général becomes aware of facts suggesting the existence of 

a criminal offence, he shall promptly bring it to the attention of the Public 

Prosecutor, in accordance with Article 40 of the code of criminal procedure. 

The Contrôleur général shall promptly bring to the attention of the authorities 

or persons having disciplinary powers any facts that might lead to disciplinary 

proceedings. 

The Public Prosecutor and the authorities or persons invested with 

disciplinary powers shall inform the Contrôleur général of places of 

deprivation of liberty of the action taken in relation to his procedures. 

 

Article 9-1 

Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 8 

Where requests for information, documents or comments made on the basis 

of Articles 6-1, 8-1 and 9 are not acted upon, the Contrôleur général of 

places of deprivation of liberty may serve notice on the parties concerned to 

respond within a time limit which he shall set. 

 

Article 10 

Amended by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 6 

Within his field of competence, the Contrôleur général of places of 

deprivation of liberty shall issue opinions, make recommendations to the 

public authorities and propose to the Government any amendment to 

applicable legislative and regulatory provisions. 

After having informed the authorities responsible, he may publish these 

opinions, recommendations or proposals, as well as any observations made 

by these authorities. 

 

Article 10-1 

Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 7 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty may send to 

authorities having responsibility, advisory notices on construction, 



118 
 
 

 

restructuring or rehabilitation proposals relating to any place of deprivation of 

liberty. 

 

Article 11 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall submit an 

annual activity report to the President of the Republic and to Parliament. This 

report is published. 

 

Article 12 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall cooperate with 

competent international bodies. 

 

Article 13 

Amended by Law no. 2008-1425 dated 27 December 2008 - Art. 152 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall manage the 

appropriations required for the performance of his task. These appropriations 

shall be recorded in the programme of the “Government action directorate” 

mission related to the protection of fundamental rights and freedoms. The 

provisions of the Law of 10 August 1922 on the organisation of auditing of 

expenses incurred do not apply to the management thereof. 

The Contrôleur général of places of deprivation of liberty shall submit his 

accounts for audit by the auditor-general’s department (Cour des comptes). 

 

Article 13-1 

Created by Law no. 2014-528 dated 26 May 2014 - Art. 9 

Hindering the Contrôleur général of places of deprivation of liberty in the 

course of his duties is punishable by a fine of €15,000. 

1° By hindering the progress of checks on-site provided for by Article 6-1 and 

visits provided for by Article 8; 

 

2° Or refusing to provide information or documents necessary to the checks 

provided for under Article 6-1 or visits provided for under Article 8, by hiding 
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or making the said information or documents disappear or altering their 

content; 

3° Or taking measures to hinder, by threat or illegal action relations that any 

person might have with the Contrôleur général of places of deprivation of 

liberty in application of this act; 

4° Or ordering a penalty against a person solely because of links established 

with the Contrôleur général of places of deprivation of liberty or from 

information or documents provided to him in carrying out his work that this 

person may have provided. 

 

Article 14 

The conditions of application of this law, including those under which the 

inspectors mentioned in Article 4 are called to participate in the task of the 

Contrôleur général of places of deprivation of liberty, are stated by decree in 

the Council of State (Conseil d’État). 

 

Article 15 

Amended the following provisions: 

Amends the Code for Entry and Residence of Foreigners and Right of 

Asylum (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Art. 

L111-10 (M) 

 

Article 16 

This act is applicable in Mayotte, the Wallis and Futuna Islands, the French 

Southern and Antarctic Lands, French Polynesia and New Caledonia. 

 

 (1) Preparatory work: Law no. 2007-1545. French Senate: Bill no. 371 

(2006-2007); 

Report by Mr Jean-Jacques Hyest, on behalf of the Law Commission, no. 

414 (2006-2007); Discussion and adoption on 31 July 2007 (Adopted text no. 

116, 2006-2007). 

French National Assembly: Bill, adopted by the Senate, no. 114; 
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Report by Mr Philippe Goujon, on behalf of the Law Commission, no. 162; 

Discussion and adoption on 25 September 2007 (Adopted text no. 27). 

 

French Senate: Bill no. 471 (2006-2007); 

Report by Mr Jean-Jacques Hyest, on behalf of the Law Commission, no. 26 

(2007-2008); Discussion and adoption on 18 October 2007 (Adopted text no. 

10, 2007-2008). 


