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suborno e pela influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem 

deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você;  quando 

perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto 

sacrifício;  então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está 

condenada” 

Ayn Rand, 1920 
 
 



  
RESUMO 

 

O sistema prisional brasileiro tem pela frente inúmeros desafios a serem 
enfrentados, dentre eles a superlotação da população carcerária e as condições 
precárias pelas quais os presos são submetidos diariamente. Diante dessa 
lamentável realidade surge a necessidade do Estado de propor e colocar em 
prática medidas que desatem o problema da alta concentração carcerária no país, 
dentre elas emerge como solução do problema, o monitoramento eletrônico do 
condenado, devendo ser colocado em prática de maneira a minimizar os 
problemas enraizados no atual sistema penitenciário e efetivando a 
ressocialização do condenado. 
 

 

Palavras-chave: Sistema Prisional.  Super Lotação.  Monitoramento Eletrônico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The Brazilian prison system has numerous challenges to be faced, among them 
the overcrowding of the prison population and the precarious conditions in which 
detainees are subjected daily. Faced with this deplorable reality, there is a need 
for the State to propose and put into practice measures that undercut the problem 
of high prison concentration in the country, among them emerges as a solution to 
the problem, electronic monitoring of the sentenced person and must be put into 
practice in a way that minimizes The problems rooted in the current penitentiary 
system and effecting the resocialization of the condemned. 
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RESUMO 

 

O sistema prisional brasileiro tem pela frente inúmeros desafios a serem 
enfrentados, dentre eles a superlotação da população carcerária e as condições 
precárias pelas quais os presos são submetidos diariamente. Diante dessa 
lamentável realidade surge a necessidade do Estado de propor e colocar em 
prática medidas que desatem o problema da alta concentração carcerária no país, 
dentre elas emerge como solução do problema, o monitoramento eletrônico do 
condenado, devendo ser colocado em prática de maneira a minimizar os 
problemas enraizados no atual sistema penitenciário e efetivando a 
ressocialização do condenado. 
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INTRODUÇÃO 

 

A falência do sistema penitenciário hoje é um fato inconteste, não só pela 

precariedade de suas instalações, como pelo caráter essencialmente punitivo que 

a pena assumiu, posto que a prevenção e a repressão da criminalidade devem se 

filiar à ideia de ressocialização. 

Com um crescente aumento da criminalidade e com a visível falência do 

sistema prisional brasileiro, obviamente se tem um dos fenômenos mais peculiares 

de uma sociedade moderna: a superlotação carcerária. 

Desse modo, a eficácia das penas privativas de liberdade vem sendo 

questionada ao ser somada às práticas de encarceramento, em relação ao 

cumprimento da pena, em especial, a não observância satisfatória da finalidade 

ressocializadora da pena. 

Atualmente, é sabido que o sistema carcerário não reproduz as diretrizes 

constitucionais, assim como muito menos obedece ao que foi idealizado pelo 

legislador com a lei de execução penal (lei 7.012 de 1984). 

Aliás, frente à atual realidade nos presídios, a pena faz com que se retire 

do âmbito da sociedade o condenado, para obviamente isolá-lo da sociedade, o 

que coopera para a sua entrada em organizações criminosas ou degenera ainda 

mais sua personalidade e dignidade, assim como sua visão de humanidade.  

Em contrapartida, em um século na qual a globalização e a tecnologia se 

incutiram não só no cotidiano das pessoas, mas, especialmente, na organização 

e estrutura dos órgãos estatais, como se pode ver a célere informatização 

progressiva do Poder Judiciário. 

Assim, é intrínseco que o sistema prisional também seja influenciado pelas 

novas tendências tecnológicas, como por exemplo através do surgimento de 

novas tecnologias que podem ser facilmente utilizadas como alternativas para o 

cumprimento de uma pena de privação de liberdade. Dentre essas novas técnicas, 

se pode destacar o chamado monitoramento eletrônico. 

É nessa toada que se apresenta o instituto do monitoramento eletrônico 

que, em adstrita análise, conformaria uma plausível solução para o aumento dos 

contingentes carcerários, uma adequada opção com o intuito de intensificar a 

ressocialização do condenado, afastando-o das más consequências da prisão, 
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uma vez que seria como uma substituição para a pena privativa de liberdade, em 

alguns casos prefixados em lei. 

Diante do exposto, o presente artigo se dispõe a enfocar o monitoramento 

eletrônico como uma eficiente alternativa à prisão, acolhendo à ânsia de uma 

forma de humanizar as penas, uma vez que essa alternativa se constitui em uma 

importante ferramenta, que pode, realmente, contribuir com o processo de 

ressocialização do condenado, evitando submetê-lo aos efeitos indeléveis que são 

causados pela patente inutilidade do sistema penitenciário brasileiro, conforme 

configuração atual. 

Cumpre ainda ressalvar, antes de adentrarmos no trabalho propriamente 

dito que a problemática pode ser resumida através da definição da natureza 

jurídica do monitoramento eletrônico e seu enquadramento legal, como pena 

alternativa ou medida auxiliar da execução penal. 
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1. PRINCÍPIOS PENAIS 

Neste capítulo, se destaca a importância dos Princípios Penais para a 

abordagem do tema que será analisado, uma vez que todo o ordenamento jurídico 

deve se pautar e ter como luz esses princípios constitucionais. 

Princípio, do latim principiu, significa o início, o fundamento ou a essência 

de algum fenômeno. No Direito, os princípios norteiam e estruturam o Estado de 

Direito. 

Robert Alexy identifica os princípios como um elo entre o direito e a moral. 

Citando Hart, o direito possui uma estrutura aberta que o permite, frente a um caso 

duvidoso1, criar uma vinculação entre o direito e a moral. Aqui que tem espaço o 

argumento dos princípios2. Assim, o autor elenca uma série de razoes que 

confirmam essa abertura do direito positivo, sendo necessária a aplicação de 

princípios, tais como a vagueza da linguagem do direito, a possibilidade de 

contradições entre as normas, a falta de uma norma em que possa se apoiar a 

decisão e a possibilidade de decidir, em casos especiais, contra o texto de uma 

norma3. 

Diversos são os princípios que norteiam o Direito Penal, sendo certo que 

alguns deles são imprescindíveis para uma aplicação correta e justa da legislação 

penal. 

Dessa forma, para corroborar seu argumento dos princípios, Alexy se vale 

de três teses: da incorporação, a tese moral e a tese da correção. Na primeira, 

todo sistema jurídico contém, necessariamente princípios, pois é passível de 

existência de um caso duvidoso.  Assim, o cerne dessa tese é que os princípios 

são elementos constitutivos do sistema jurídico. Já na segunda tese, a presença 

dos princípios em um ordenamento conduz a uma conexão estabelecida entre o 

direito e a moral. Tais princípios, apesar de abstratos, devem ser, precipuamente, 

concretizados, analisados, portanto, em cada caso e aplicados visando a uma 

eficácia real. Esses princípios que são consagrados pelo ordenamento jurídico 

advêm, necessariamente, de uma ordem moral socialmente estabelecida. Por 

último, a tese da correção defende que o princípio tem também o dever de 

                                                           
1 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. 2ª edição. Barcelona: Editora Ariel, 
1995, pág. 74.  
2 ALEXY, Robert. Op. Cit. Pág. 73-85.  
3 Idem. Pág. 74. 



15 
 

 

proporcionar uma correção moral, especialmente quando há a violação dessa 

moral pelo direito. Segundo essa tese, quando tal violação ocorre, há uma perda 

da qualidade jurídica do sistema. É para isso, pois, que os princípios têm o dever 

de corrigi-la4.  

Com a análise da concepção de Alexy, os princípios têm um caráter 

diferenciado frente ao sistema jurídico. E apesar de saber que o direito e a moral 

são independentes, ele reconhece que um não pode ser completamente 

autônomo em relação ao outro, pois estaria suscetível de decisões injustas e 

incompatíveis com a realidade social. Em resumo, os princípios significam uma 

vinculação do direito com a moral.  

Porém, os princípios nem sempre ocuparam o lugar que hoje ocupam, 

como centro do ordenamento jurídico. Assim, é relevante uma breve retrospectiva 

para melhor compreender onde se inserem atualmente os princípios.  

 

 

 
1.1. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Humanização 

das Penas no Direito Penal Brasileiro 

 

A norma Penal baseia-se no pilar no qual o Estado utiliza como ferramenta 

de salvaguarda de bens jurídicos tidos como importantes a sociedade, aqueles os 

quais não são abarcados pelos demais ramos do direito, fazendo do direito penal 

norma de ultima ratio, usada quando os demais ramos forem insuficientes para 

coibir violações aos direitos e bens da coletividade. Dentre os principais os 

catálogos de direitos fundamentais, e na base de todos eles a dignidade da pessoa 

humana, na busca de uma sociedade mais justa e democrática. 

Acerca do poder de punir do Estado e a origem das penas, define 

Beccaria:  

“Leis são condições sob as quais homens independentes e 
isolados se uniram em sociedade, cansados de viver em contínuo 
estado de guerra e de gozar de uma liberdade inútil pela incerteza 
de conservá-la. Parte dessa liberdade foi por eles sacrificada para 
poderem gozar o restante com segurança e tranquilidade. A soma 

                                                           
4 ALEXY, Robert. Op.cit. págs.75-85. 
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de todas essas porções de liberdades, sacrificadas ao bem de 
cada um, forma a soberania de uma nação e o Soberano é seu 
legítimo depositário e administrador. Não bastava, porém, formar 
esse repositório. Era mister defendê-lo das usurpações privadas 
de cada homem, em particular, o qual sempre tenta não apenas 
retirar do escrínio a própria porção, mas também usurpar a porção 
dos outros. Faziam-se necessários motivos sensíveis suficientes 
para dissuadir o despótico espírito de cada homem de submergir 
as leis da sociedade no antigo caos. Essas são as penas 
estabelecidas contra os infratores das leis.”5 

Existe no Brasil uma hierarquia legal em que se emerge a Constituição 

Federal para se definir a validade das normas infraconstitucionais. O pilar 

constitucional da dignidade humana surge como aplicação, interpretação e 

integração, não somente dos direitos fundamentais, mas do ordenamento jurídico 

num todo. 

Desde os primórdios da sociedade o delinquente ou criminoso era 

perseguido pelo sentimento de punição do delito através de castigos, violência, 

vingança, isolamento, segregação, bem como a estigmatização do passado 

criminoso, impedindo-o de viver dignamente fora e dentro dos estabelecimentos 

prisionais. Até a chegada da conscientização Estatal através do Estado de Direito 

Democrático, estabelecendo diretrizes de respeito ao preso no seu processo de 

punição dentro de uma abordagem de proteção a seus direitos, bem como a 

proposta de reintegração a sociedade. 

Este movimento ganhou força após as grandes guerras, mas que ainda 

existe um sentimento social clamando pelo punitivismo e o endurecimento das 

penas e leis, em sociedades as quais padecem de uma alarmante e significativa 

presença de uma criminalidade desenfreada, pregando em contra partida ao que 

dispõe a Lei Maior do Estado Brasileiro, que tenta abolir praticas desumanas, 

violentas nas instituições prisionais em respeito à dignidade da pessoa humana, e 

ato reflexo ao princípio da humanização das penas ou da humanidade, grande 

limitador  das sanções penais. 

A dignidade da pessoa humana surge com pilar do Estado Democrático 

de Direito e dos direitos fundamentais, embora encontra-se sob uma ótica de difícil 

definição jurídica, todavia de incontestável essência na aplicabilidade enquanto 

norma. 

                                                           
5 BECCARIA, op. cit.,p. 21. 
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A dignidade é um objetivo, um alvo a ser alcançado que ultrapassa o 

conteúdo social convencional, no enfoque de uma estrutura ideal e igualitária 

acerca da aplicação dos direitos fundamentais e o indivíduo na sua essência, 

repudiando a coisificação e instrumentalização do ser humano.  

A visão de Immanuel Kant trata com intimidade a visão de autonomia e 

universalidade, onde é dever do indivíduo racional respeitar a dignidade alheia 

sem restrições, bem como no que tange a autonomia de vontade, que lhe confere 

a sua dignidade. Mas esta acepção não englobava aqueles que não teriam 

capacidade de exerce-la a exemplo dos doentes mentais, embriões, nem em que 

momento a dignidade da pessoa aflora ou o momento que se esvai, fazendo com 

que o conceito primário de Immanuel Kant fosse incompleto. 

A chamada coisificação da pessoa emergiu na supressão dos direitos 

humanos, e o desmantelamento da personalidade moral do homem, bem como 

pela erradicação da peculiaridade do indivíduo nos tempos da 2ª Guerra Mundial 

em seus campos de concentração.  

O surgimento da importância da dignidade da pessoa humana advém do 

repúdio as atrocidades acometidas neste momento histórico, para que houvesse 

uma conscientização e erradicação dos feitos ali realizados, tamanha afronta e 

choque aos direitos humanos, trazendo à baila a dignidade da pessoa humana 

como norma de aplicabilidade. 

A concepção de dignidade adquiriu nova abordagem doutrinaria em 

meados dos anos 60 com a obra de Niklas Luhman que defendia a teoria funcional 

da personalidade, que se embasava na dignidade humana não como um aspecto 

relativo ao ser humano, mas sim a soma da identidade deste, dentro da sociedade.  

Em outros termos o Estado não é garantidor da dignidade, mas fornecedor 

de condições aos indivíduos para que possam criar a sua identidade e desenvolver 

a dignidade. 

Segundo preceitua Rogério Grecco acerca da Dignidade Humana:   

“É algo inerente ao ser humano, um valor que não pode ser 
suprimido, em virtude da sua própria natureza. Até o mais vil, o 
homem mais detestável, o criminoso mais frio e cruel é portador 
desse valor. Podemos adotar o conceito proposto por Ingo 
Wolfgang Sarlet, que procurou condensar alguns dos 
pensamentos mais utilizados para definição do conceito de 
dignidade da pessoa humana, dizendo ser: a qualidade intrínseca 
e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
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implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 
lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
co- responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos.”6 

Do ponto de vista jurídico, ser digno significa ser reconhecido como sujeito 

de direitos, ser tratado como “alguém” e não como “algo”. Ser contemplado como 

um sujeito que tem direito à vida, à liberdade, à segurança, à integridade moral e 

física e a todos os demais direitos oriundos do fato de se pertencer a uma 

comunidade jurídica. 

Seguindo o pensamento kantiano, nota-se que a dignidade se insere no 

Direito quando se exige tratamento de todo e qualquer ser humano como fim em 

si mesmo, reivindicando do Estado e de toda a comunidade a garantia de direitos 

mínimos para que a condição de ser humano do indivíduo não seja afetada ou 

vulnerada. Ainda que a dignidade preexista ao direito, o seu reconhecimento e 

proteção por parte da ordem jurídica constituem requisitos essenciais para a sua 

legitimação.   

Nesta concepção, é possível analisar a dignidade da pessoa   humana 

como o direito a ter   direitos, tendo em vista que a admissão dos direitos humanos 

é uma ferramenta de garantia da realização de uma vida digna, e a falta de 

reconhecimento destes direitos significa o rebaixamento do viver de forma integra. 

A proteção da dignidade humana deve ser oferecida pelo Estado através 

da estrutura jurídica no âmbito interno, e na sua omissão deverá ser observada 

através da ordem internacional, sendo tratado como matéria de direito 

internacional a  preservação  dos  direitos  que  proporcionam  a  dignidade  de  

cada  indivíduo, independentemente de sua cidadania. 

De acordo com Lucrecio Rebollo Delgado7temos que:  

“ter em conta que a dignidade humana constituiu não somente a 
garantia negativa de que a pessoa não será objeto de ofensas ou 
humilhações, senão que entraria também a afirmação positiva de 
pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo”,4 
devendo ser declarada a invalidade de qualquer dispositivo legal 
que contrarie esse valor básico, inerente a todo ser humano. Por 
outro lado, mesmo que a dignidade da pessoa humana não tivesse 
sido elevada ao status de princípio expresso, ninguém duvidaria 
da sua qualidade de princípio implícito, decorrente do próprio 

                                                           
6 GRECCO, op. cit. P. 56-57. 
7 DELGADO,  apud GRECO, 2009, p. 59. 
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Estado Democrático de Direito, capaz, ainda assim, de aferir a 
validade das normas de nível inferior.” 

 

A Carta Magna de 1988 é um divisor de aguas no que tange o período 

democrático e a emersão de direitos e garantias fundamentais no Brasil no período 

pós ditatorial, rompendo com o regime militar de 1964, como sendo a precursora 

das constituições brasileiras a prever um catálogo de princípios fundamentais, 

causando a partir daí uma enorme evolução no alicerce dos direitos e garantias 

fundamentais, bem como prenunciadora da inclusão do reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana no artigo 1º, inciso III, como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, e a necessidade do reconhecimento também do Estado 

em função da pessoa, esta como finalidade principal, e não meio, da atividade 

estatal. 

A dignidade da pessoa humana é o pilar que sustenta todo o ordenamento 

jurídico brasileiro, sendo critério e parâmetro valorativo que norteia a interpretação 

e a compreensão do sistema constitucional o todo, lembrando o status hierárquico 

que a constituição detém. 

Num conceito principiológico, a dignidade da pessoa baseia-se como uma 

espécie de mandado de otimização, ordenando como prioridade a ser 

estabelecida, considerando as possibilidades fáticas e jurídicas existentes. Esta é 

a concepção dos princípios em geral, diferindo, portanto, das regras, que seriam 

normas que sempre ou somente podem ser cumpridas ou não podem ser 

cumpridas, devido ao seu conceito fechado. 

 A dignidade da pessoa humana vai além de o conceito de norma, mas 

enquadra-se na condição de princípio (e valor) fundamental. É também um 

fundamento de posições jurídico-subjetivas, isto é, norma definidora de direitos e 

garantias, mas também de deveres fundamentais. 

A conceituação de dignidade da pessoa humana como princípio 

fundamental não contém apenas (embora também e acima de tudo) uma 

declaração de conteúdo ético e moral, mas constitui uma norma jurídico-positivada 

dotada de status constitucional formal e material carregado de extrema eficácia, 

razão pela qual entende-se que se trata de princípio constitucional de maior 

hierarquia axiológico-valorativa do ordenamento jurídico brasileiro. 
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O Direito Penal é o objeto pelo qual o Estado se utiliza para a realização 

da salvaguarda de bens jurídicos tidos como se suma importância para a 

sociedade, bem como essenciais   à   livre convivência e ao desenvolvimento do 

indivíduo e da sociedade previstos constitucionalmente. De acordo com este 

entendimento, defende Cleber Masson8:  

“Apenas os interesses mais relevantes são erigidos à categoria de 
bens jurídicos penais, em face do caráter fragmentário e da 
subsidiariedade do Direito Penal. O legislador seleciona, em um 
Estado Democrático de Direito, os bens especialmente relevantes 
para a vida social e, por isso mesmo, merecedores da tutela penal. 
Dessa forma, a noção de bem jurídico acarreta na realização de 
um juízo de valor positivo acerca de determinado objeto ou 
situação social é de sua importância para o desenvolvimento do 
ser humano. E, para coibir e reprimir as condutas lesivas ou 
perigosas a bens jurídicos fundamentais, a lei penal se utiliza de 
rigorosas formas de reação, quais sejam, penas e medidas de 
segurança.” 

 

A intervenção penal deverá cuidar para que não haja violação dos direitos 

fundamentais e bem como assegure a dignidade do indivíduo, ainda que este 

tenha cometido um dos ilícitos ao qual está destinado a prevenir, garantindo-lhes 

a dignidade, tendo vista ser visto como ser humano perante a lei, e não coisa 

somente pela realização de algum crime. 

A Constituição define, além dos princípios fundamentais do modelo 

jurídico-político de Estado, os princípios gerais do subsistema jurídico-penal, que 

são estabelecidos no texto constitucional e concretizados pela parte geral do 

Código Penal.  São os princípios penais constitucionais que caracterizam e 

legitimam o Direito Penal como subsistema autônomo dentro da ordem 

constitucional. 

Os princípios penais, definem o núcleo essencial da matéria penal, pois 

servem de base para a conceituação do delito, limitam o poder punitivo do Estado, 

salvaguardando as liberdades e os direitos fundamentais do indivíduo, além de 

orientarem a política legislativa criminal e oferecerem pautas de interpretação e de 

aplicação da lei penal conforme a Constituição e as exigências próprias de um 

Estado democrático e social de Direito.  

A respeito do direito de punir Estatal, define Beccaria9:   

                                                           
8 MASSON, op. cit., p.9. 
9 BECCARIA, op. cit., p. 22. 
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“Toda pena, que não derive da absoluta necessidade, diz o grande 
Montesquieu, é tirânica, proposição esta que pode ser assim 
generalizada: todo ato de autoridade de homem para homem que 
não derive da absoluta necessidade é tirânico. Eis, então, sobre o 
que se funda o direito do soberano de punir os delitos: sobre a 
necessidade de defender o depósito da salvação pública das 
usurpações particulares.” 

 

Foi, portanto, a necessidade, que impeliu os homens a ceder parte da 

própria liberdade. É certo que cada um só quer colocar no repositório público a 

mínima porção possível, apenas a suficiente para induzir os outros a defendê-lo. 

O agregado dessas mínimas porções possíveis é que forma o direito de punir. O 

resto é abuso e não justiça é fato, mas não direito. Observemos que a palavra 

direito não se opõe à palavra força, mas a primeira é antes uma modificação da 

segunda, isto é, a modificação mais útil para a maioria. Por justiça entendo o 

vínculo necessário para manter unidos os interesses particulares, que, do 

contrário, se dissolveriam no antigo estado de insociabilidade. Todas as penas 

que ultrapassarem a necessidade de conservar esse vínculo são injustas pela 

própria natureza. 

No ordenamento jurídico pátrio, encontram-se expressos na Constituição 

Federal – ou implícitos - diversos princípios penais, dentre os quais encontram-se 

diretamente ligados à ideia de dignidade humana os princípios da legalidade penal 

(art.  5º, XXXIX), da lesividade, da intervenção mínima e da humanidade das 

penas, e outros tão importantes quanto, que dão um viés estrutural ao todo como: 

O princípio da legalidade, ou “nullum crime, nulla poena sine lege”; princípio da 

lesividade (nullum crimem sine iniuria); princípio da intervenção mínima; e o 

princípio da Humanidade das penas. 

O princípio de humanidade é tão somente a proibição de qualquer pena 

ou decorrência do ilícito praticado que acarrete sofrimento físico ou moral 

temporário ou permanente, bem como também qualquer consequência jurídica do 

delito. 

Deduz da proscrição da pena de morte, perpétua, de banimento, trabalhos 

forçados e penas cruéis (art.5º, XLVII, da Constituição Federal) tido como de 

aplicabilidade absoluta, tanto no âmbito legislativo quanto judicial, em outros 

termos que desconsidere o homem como pessoa, indivíduo detentor de direitos e 

prerrogativas constitucionais. 
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O princípio da humanidade das penas pressupõe a reprovabilidade da 

aplicação de penas tidas como desumanas ou degradantes, obstando para tanto 

a instrumentalização do ser humano, limitando assim a intervenção punitiva 

Estatal, vinculando-se intimamente ao princípio da dignidade. Nessa linha, 

preconiza Cesare Beccaria10:  

“a simples consideração das verdades, até aqui expostas, fica 
evidente que o fim das penas não é atormentar e afligir um ser 
sensível, nem desfazer o delito já cometido. É concebível que um 
corpo político que, bem longe de agir por paixões, é o tranquilo 
moderador das paixões particulares, possa albergar essa inútil 
crueldade, instrumento do furor e do fanatismo, ou dos fracos 
tiranos? Poderiam talvez os gritos de um infeliz trazer de volta, do 
tempo, que não retorna, as ações já consumadas? O fim da pena, 
pois, é apenas o de impedir que o réu cause novos danos aos seus 
concidadãos e de mover os outros de agir desse modo.” 

 

É, pois, necessário selecionar quais penas e quais os modos de aplicá-

las, de tal modo que, conservadas as proporções, causem impressão mais eficaz 

e mais duradoura no espírito dos homens, e a menos tormentosa no corpo do réu. 

O parágrafo 2º do artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos 

estabelece que ninguém deve ser submetido a torturas nem a penas ou tratamento 

cruéis, desumanos ou degradantes. A essa consequência contribui também o 

princípio da soberania popular, posto que este pressupõe, necessariamente, que 

cada homem é um ser dotado de autonomia ética pelo mero fato de ser homem, 

ou seja, que por esta circunstância é capaz de escolher entre o bem e o mal e de 

decidir a respeito. 

Dispõe o artigo 5º, inciso VLVII, da Carta Magna brasileira que: “não 

haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos dos 

art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) 

cruéis. ” 

Ato continuo, vislumbra-se o princípio da humanidade das penas, que 

resulta intimamente da dignidade humana no momento que coíbe a aplicação de 

sansões que objetivam a coisificação do homem.  

O artigo 1º, inciso III da Carta  Magna  limita  o jus  puniendi,  sendo  uma 

ferramenta legal proibitiva, dentre outras coisas, “da adoção de penas que, por 

                                                           
10 BECCARIA, op. cit., p. 43. 



23 
 

 

sua natureza, conteúdo ou modo  de  execução,  atentem  contra  esse  postulado,  

envilecendo  o  cidadão  infrator  ou inviabilizando definitivamente a sua reinserção 

social ou, ainda, submetendo-o a um sofrimento excessivo; proibitivo, enfim, de 

penas desumanas ou degradantes cujo sofrimento  e  vulnerabilidade  são 

sumariamente ignorados pelo rigor das punições.”  

Todavia, o Estado que mata, tortura, e humilha sob o pretexto de puni-lo 

acerca do ilícito cometido perde sua legitimidade e se esquiva da tutela dos direitos 

fundamental do homem, pondo-se na própria postura de delinquir face aquele que 

se encontra tutelado sob os sistemas penais e carcerários.  

No que tange a proporcionalidade da pena aplicada pelo estado, 

estabelece Cesare Beccaria11:  

“Não somente é interesse de todos que não se cometam delitos, 
como também que estes sejam mais raros proporcionalmente ao 
mal que causam à sociedade. Portanto, mais fortes devem ser os 
obstáculos que afastam os homens dos crimes, quando são 
contrários ao bem público e na medida dos impulsos que os levam 
a delinquir. Deve haver, pois, proporção entre os delitos e as 
penas.” 

 

Desse   modo, o   princípio da humanidade das penas tem como principal 

objetivo fazer com que a sanção seja aplicada de forma que respeite a natureza 

humana do indivíduo, para que possa atingir a sua finalidade de, mais do  que 

punir, ressocializar, e não colocar o  delinquente totalmente à margem da 

sociedade. 

Assim, entende-se que a dignidade da pessoa humana e o princípio da 

humanidade no direito penal brasileiro encontram-se numa intima ligação com o 

Direito Penal, impondo limites do jus puniendi Estatal, bem como evita que 

violações cometidas no passado voltem a ocorrer em nosso território. 

A dignidade humana, corolário basilar dos princípios que regem todo o 

ordenamento jurídico pátrio, inclusive o Direito Penal, vincula-se ao princípio da 

igualdade, onde aplica-se o ideal de dignidade, a proteção física, mental e moral 

do indivíduo, ainda que este venha a estar sob os limites da tutela estatal, e 

inclusive sobre ela, sob pena do Estado reconhecer em si a própria postura de 

                                                           
11Ibidem, p. 31. 
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delinquir e violar direitos e garantias fundamentais do ser humano, dentre eles a 

dignidade da pessoa humana.  

A aplicação e cumprimento das penas em estabelecimentos prisionais e 

sua relação com o princípio da humanidade das penas, consiste na proibição de 

penas que degradam o ser humano como pessoa de direitos e o transformar em 

coisa como objeto do bel prazer Estatal, esta proibição recai tanto na esfera 

jurídica como legiferante. 

O princípio da dignidade da pessoa humana aparece na Carta Magna de 

1984 como precursor de todo um ideal separatista do Estado Democrático de 

Direito e o período ditatorial, amplamente violador de direitos e garantias dos seres 

humanos, trazendo à baila um novo Estado, e ato contínuo um novo conceito 

sobre o bem da humanidade e a salvaguarda dos Direitos Humanos. 

A aplicabilidade das penas deverá passar pelo crivo da proporcionalidade 

entre o ilícito cometido e a pena aplicada, sob o viés protetivo ao ser humano nos 

pilares constitucionais do Estado Democrático e os direitos fundamentais deverão 

ser preservados, ato contrário, na sua omissão, ao restringir ou retirar a dignidade 

do condenado, tal penalidade deverá ser considerada inconstitucional e, portanto, 

não poderá ser cominada. 

O princípio da humanidade, como fora mostrado, ultrapassou as épocas 

da vingança pública e privada, reforçando o constitucionalismo e participando da 

construção da teoria dos direitos humanos, trazendo uma nova dimensão de 

proteção ao catalogo de direitos fundamentais da Constituição de 1988. 

 

1.2. Princípio da Legalidade 

 

A norma jurídica, é o dispositivo mandamental do comportamento 

desejado pelo Estado. Por ser um dispositivo mandamental, a norma jurídica 

possui dois elementos essenciais: a imperatividade e o autorizamento. É o 

autorizamento que diferencia a norma jurídica da norma moral, pois ambas são 

imperativas. 

 A doutrina divide a norma jurídica em regras e princípios. A regra é um 

comando de definição. Tem pouca abstração, sentido específico, aplicabilidade 

direta e imediata, e os conflitos entre as regras se solucionam pelos métodos 
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clássicos (critério cronológico – regra posterior revoga a anterior; critério 

hierárquico – regra superior revoga a inferior; e critério da especialidade – regra 

especial revoga a geral). 

 Um princípio, por sua vez, é um comando de otimização. Possui alto grau 

de abstração, sentido genérico e seus conflitos se solucionam por ponderação, 

pois não há hierarquia entre os princípios. Quanto a sua aplicabilidade, a doutrina 

moderna admite sua aplicação não apenas imediata, mas também direta. 

 São os princípios os responsáveis pela maleabilidade do ordenamento. 

Mais que isso, os princípios são as premissas de um sistema. No ordenamento 

jurídico, os princípios são dirigidos aos aplicadores da lei, orientando a 

interpretação das normas.  

 A principal função dos princípios é a orientação do interpretar normativo. 

Assim, os princípios condensam valores, trazem unidade e harmonia ao sistema 

jurídico (atuando na atenuação dos conflitos) e condicionando a atividade do 

intérprete. 

 Deve-se sempre observar que todo princípio tem um núcleo que permanece 

íntegro, o seu núcleo essencial. E por conta desse núcleo, os princípios aplicam-

se em vários graus, não havendo exclusão de um ou outro, mas prevalência. O 

critério de solução de conflitos entre princípios é a ponderação, dadas às 

circunstâncias fáticas e jurídicas. 

 No Direito Penal, os princípios tornaram-se limitadores à intervenção estatal 

nas liberdades individuais. Hoje, os princípios fundamentais do Direito Penal são 

garantias ao cidadão diante do poder punitivo estatal. No Brasil, estão amparados 

pela Constituição de 1988. 

 A declaração da dignidade da pessoa humana como fundamento sobre qual 

se fundamenta o Estado Democrático de Direito brasileiro representa, de acordo 

com Cezar Roberto Bitencourt12, o erro em reconhecer de todo o indivíduo pelo 

nosso ordenamento jurídico, como sujeito autônomo, capaz de autodeterminação 

e passível de se responsabilizado pelos seus próprios atos, traz a consagração de 

que toda pessoa tem a legítima pretensão de ser respeitada pelos demais 

membros da sociedade e pelo próprio Estado, que não poderá interferir no âmbito 

                                                           
12BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
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da vida privada de seus súditos, exceto quando esteja expressamente autorizado 

a fazê-lo. 

 Os princípios constitucionais específicos do Direito Penal estão previstos 

no Artigo 5º da Constituição Federal, e sua função consiste em orientar o legislador 

ordinário e o intérprete para a adoção de um sistema de controle penal voltado 

para os direitos humanos, embasado, em um Direito Penal da culpabilidade, um 

Direito Penal mínimo e garantista. 

 O princípio da legalidade é, sem dúvida, senão o mais importante, um dos 

mais importantes princípios do sistema penal brasileiro. 

 O princípio da legalidade penal não deve, contudo, ser confundido com o 

princípio da legalidade em sentido amplo, previsto no Artigo 5º, inciso II, da 

Constituição Federal. Esse princípio, limitador da liberdade individual, prevê que 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei. 

 O princípio da legalidade em sentido amplo também representa uma 

garantia contra os abusos estatais, pois limita a Administração Pública a atuar 

somente de acordo com a lei. É um princípio limitador da atividade estatal. 

 As origens históricas do princípio da legalidade remontam à Carta Magna, 

de 1215, ressurgindo com mais vigor com o Iluminismo, e com dois documentos: 

a Bill of Rights da América do Norte e a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão da Revolução Francesa. 

 A ideia básica do momento histórico do Iluminismo era limitar o poder 

absoluto do monarca em favor do povo, cuja vontade se expressaria por meio da 

lei. Nesse momento, garantias penais e processuais foram asseguradas, como o 

princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal, expressamente previstos 

no corpo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

 No Brasil, o primeiro documento a positivar o princípio da legalidade penal 

foi a Constituição Imperial de 1824, em seu Artigo 179, n. II. O princípio também 

veio expressamente previsto no Código Criminal do Império, em 1830. 

 Desde sua origem, o principal objetivo do princípio da legalidade foi conferir 

segurança jurídica às relações entre Estado e cidadãos, garantindo a estes últimos 

que punições criminais só serão aplicadas com fundamento legal anterior à 

conduta. 
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 A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da legalidade penal 

em seu Artigo 5º, inciso XXXIX, de forma que seu núcleo imutável constitui 

cláusula pétrea. O princípio também está previsto no Artigo 1º do Código Penal, e 

se configura a partir da ideia de que não há crime sem lei anterior que o defina, 

nem pena sem prévia cominação legal. 

 O princípio da legalidade, como já explicado, constitui uma limitação ao 

poder punitivo estatal, diante da gravidade dos meios empregados na repressão 

do delito, da drástica intervenção nos direitos mais elementares e fundamentais 

da pessoa, e pelo caráter de ultima ratio que a intervenção penal deve ter. 

 Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt13, o princípio da legalidade é um 

“imperativo que não admite desvios nem exceções e representa uma conquista da 

consciência jurídica que obedece a exigências de justiça, que somente os regimes 

totalitários têm negado”. 

  O princípio da legalidade é definido pela expressão nullun crime sine 

lege, consagrada por Feuerbach no início do Século XIX, ou seja, não há crime 

sem lei que o defina. 

 O efetivo respeito ao princípio da legalidade demanda além da existência 

de uma lei definindo a conduta considerada criminosa, a anterioridade dessa lei 

ao ato criminoso, a formalidade dessa lei, a proibição da analogia e um conteúdo 

determinado. Ou seja, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena 

pode ser aplicada sem que antes da ocorrência do fato exista uma lei definindo-o 

como crime e prevendo uma sanção correspondente. 

 O princípio da legalidade, portanto, desdobra-se em quatro subprincípios: i) 

anterioridade da lei penal, irretroatividade, e retroatividade da lei penal mais 

benéfica; ii) reserva legal; iii) proibição da analogia em malan partem; iv) 

taxatividade da lei, a seguir pormenorizados. 

 Diante da importância desses desdobramentos do princípio da legalidade, 

o constituinte expressou ambos em nossa constituição, nos incisos XXXIX e XL 

do Artigo 5º. 

 O princípio da anterioridade da lei penal decorre da ideia básica de que leis 

penais incriminadoras produzidas após o ato criminoso destroem por completo a 

                                                           
13BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
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segurança jurídica, mantendo os cidadãos num estado constante de insegurança, 

já que jamais saberão quais condutas serão consideradas criminosas ou não. 

 Desse princípio também decorre a ideia da irretroatividade das leis penais, 

salvo para beneficiar o réu. O princípio da irretroatividade está expressamente 

previsto no Artigo 5º, inciso XL, da Constituição, primeira parte (“a lei penal não 

retroagirá, salvo para beneficiar o réu”). 

 Decorre também do princípio da legalidade o princípio da retroatividade da 

lei penal mais benéfica, expressamente previsto no Artigo 2º do Código Penal e 

no inciso XL do Artigo 5º da Constituição mencionado no parágrafo anterior. O 

constituinte proibiu, apenas, a retroatividade da lei penal mais gravosa, permitindo 

que a lei penal retroaja para garantir benefícios e direitos aos réus. 

 Por esse subprincípio, é preciso que a lei penal seja formalmente válida. 

Impede-se, dessa forma, que os usos e costumes sejam utilizados como fonte 

imediata de tipos penais incriminadores. A regulamentação de determinadas 

matérias, portanto, deve ser feita necessariamente por meio de uma lei formal, 

conforme o disposto constitucionalmente. 

 No caso brasileiro, o Artigo 22, inciso I, da Constituição estabelece que 

compete privativamente à União legislar sobre Direito Penal. 

 Não há óbice, porém, que os costumes sejam utilizados como fundamento 

de normas penais permissivas, ou como fontes mediatas do direito penal, para 

auxiliar na interpretação de determinados elementos do tipo, que necessitem de 

uma valoração cultural. Deve-se lembrar que a letra fria da lei é um produto de seu 

tempo histórico, e deve ser adaptado às mudanças sociais. 

 A analogia consiste em um método de integração do ordenamento jurídico, 

para suprir lacunas, em que se aplica uma regra já existente para solucionar um 

caso concreto similar, mas sem regulamentação legal. 

 A analogia, portanto, pode ocorrer de duas formas: para prejudicar o agente 

(in malam partem), quando se cria ilícitos penais ou agrava-se uma punição; ou 

para beneficiar o agente (in bonam partem). 

 Somente a analogia in malam partem é vedada. 

 O princípio da taxatividade ou mandato de certeza exige que as condutas 

penais sejam delimitadas com segurança e concretude, ou seja, impede que os 

tipos penais incriminadores sejam vagos. A lei penal, portanto, deve ser taxativa, 

descrevendo claramente e minuciosamente a conduta criminosa. Dessa forma, o 
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princípio da legalidade, como garantia material, deve oferecer a necessária 

segurança jurídica para o sistema penal. 

 A validade dos chamados tipos penais abertos ocorre porque o núcleo do 

tipo criminoso é taxativo, mas alguns elementos são a ele acrescentados, 

dependendo de interpretação. É o caso dos tipos penais culposos. 

 Alguns pontos de controvérsia surgem na aplicação do princípio da 

legalidade a alguns institutos do ordenamento jurídico brasileiro, como as medidas 

provisórias e as medidas de segurança. 

 Com o advento da Emenda Constitucional n. 32 de 2001, vedou-se a 

possibilidade de normas penais serem editadas por medidas provisórias. Passou-

se a questionar, no entanto, a validade dessa proibição quanto a medidas 

provisórias benéficas ao réu, ou seja, in bonam partem. 

 Por força constitucional, apenas leis complementares e ordinárias podem 

tratar de normas penais incriminadoras. Nenhuma outra espécie legislativa 

infraconstitucional pode tratar de matéria de Direito Penal. 

 De qualquer forma, apesar da literalidade do texto constitucional, 

realizando-se uma interpretação sistemática e teleológica, entende-se que as 

medidas provisórias poderiam sim tratar de matéria penal, desde que benéficas, 

pois a doutrina brasileira admite majoritariamente a utilização da analogia in 

bonam partem, ou seja, quando uma lacuna é preenchida pela utilização de uma 

lei mais benéfica criada para regular caso diverso, porém análogo. 

 O tema não é pacífico. Alguns autores enquadram as medidas de 

segurança numa categoria à parte, afirmando que elas não teriam que observar 

os princípios constitucionais penais, pois, entre outras coisas, que essas medidas 

são aplicadas com base num estado atual (a periculosidade do agente) e devem 

perdurar enquanto esse estado se mantiver. 

 O Supremo Tribunal Federal, no entanto, já entendeu que as medidas de 

segurança são disciplinadas pelos princípios constitucionais, e que são proibidas, 

por exemplo, medidas de segurança de caráter perpétuo. 

 A abolitio criminis, prevista no Artigo 2º do Código Penal, determina que 

“ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, 

cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença 

condenatória”. 



30 
 

 

 O instituto é claramente uma decorrência do princípio da retroatividade da 

lei penal mais benéfica, e é o mais sólido exemplo de aplicação desse princípio. 

 O principal efeito da abolitio criminis é retroagir, alcançando todos os fatos 

praticados anteriormente, mesmo que tenha se dado o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória, como se o crime jamais tivesse ocorrido. 

 A abolitio criminis possui natureza jurídica de extinção da punibilidade, 

conforme previsão expressa do Artigo 107, inciso III, do Código Penal, mas não 

tem incidência sobre os efeitos civis da prática do fato, permanecendo, por 

exemplo, obrigação de indenizar por danos materiais ou morais decorrentes da 

conduta considerada criminosa à época dos fatos. 

 Os ideais do Iluminismo impuseram ao Estado limites à intervenção nas 

liberdades individuais. Os princípios do Direito Penal são, nesse sentido, uma 

garantia do cidadão contra os abusos estatais. 

 No caso brasileiro, todos os princípios limitadores do poder punitivo estatal 

estão amparados pela Constituição, localizados já em seu preâmbulo. Deve-se 

observar, sempre, que a dignidade da pessoa humana é o fundamento do Estado 

Democrático de Direito brasileiro, representando o inequívoco reconhecimento de 

todos os indivíduos como sujeitos autônomos, capazes de autodeterminação e 

passíveis de responsabilização por seus próprios atos. 

 O princípio da legalidade é, sem dúvidas, um dos mais importantes 

princípios do nosso ordenamento jurídico, sem o qual não se garantiria a limitação 

da atuação estatal, sobretudo em matéria penal. 

 O princípio da legalidade constitui uma efetiva limitação ao poder punitivo 

estatal, que só os Estados totalitários têm negado. 

 

1.3. Princípio da Proporcionalidade  

 
O princípio de proporcionalidade estabelece que nenhuma medida 

constitucional conta com valor supremo e irreversível, sendo que pode impedir 

qualquer outra certeza de valor semelhante.  

Por isso, a proporcionalidade se trata de um relevante princípio 

constitucional, que restringe o trabalho de poderes públicos, sobretudo, impede 
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que os governantes públicos atuem com rigor exagerado ou se fazendo valer de 

atos sem nenhuma utilidade, razão ou totalmente desproporcionais.  

“Os princípios permitem o balanceamento de valores e interesses 
(não obedecem, como as regras, à "lógica do tudo ou nada"), 
consoante o seu peso e a ponderação de outros princípios 
eventualmente conflitantes; as regras não deixam espaço para 
qualquer outra solução, pois se uma regra vale (tem validade) 
deve cumprir-se na exata medida das suas prescrições, nem mais 
nem menos. (...) em caso de conflito entre princípios, estes podem 
ser objeto de ponderação e de harmonização, pois eles contêm 
apenas "exigências" ou "Standards" que em "primeira linha" (prima 
facie), devem ser realizados; as regras contêm "fixações 
normativas" definitivas, sendo insustentável a validade simultânea 
de regras contraditórias. Realça-se também que os princípios 
suscitam problemas de validade e peso (importância, ponderação, 
valia); as regras colocam apenas questões de validade (se elas 

não são corretas devem ser alteradas).”14 

 

 Portanto, o estudo dos princípios se mostra de grande importância, 

especialmente, quando se leva em consideração o regime jurídico de maneira 

integrada. Neste ponto de vista, se nota a importância das funções exercidas pelos 

princípios dentro da vida em sociedade  

Os princípios atuam como medidas jurídicas amparados em certo aspecto 

jurídico e incidem em dar embasamento verídico e material a todo o complicado 

legado de regras, estabelecendo, deste modo, os valores vitais de um Estado, 

sendo um suporte para a avaliação do conjunto de normas de um sistema jurídico.  

A partir disso, é essencial destacar que este artigo tem como intuito 

apresentar alguns fatores a respeito do princípio da proporcionalidade, as suas 

origens, as suas possibilidades de uso na Administração Pública, do Legislativo e 

também no Judiciário com a intenção de manter os direitos fundamentais da 

Constituição Federal em vigor no território nacional. 

A origem do princípio de proporcionalidade se deu no Pós-Guerra em 

meados da década de 1945, na Alemanha. É importante ressaltar que esse 

conceito foi arquitetado como uma forma de reagir aos terrores efetuados pelo 

regime nazista, sobretudo, ao poder do Estado que estimulava a realização das 

brutalidades em que o poder público, simplesmente, ignorou todo e qualquer 

pensamento de seus cidadãos.  

                                                           
14 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1161. 
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    comprovado e quais as normas cuja restrição ou efetividade 

estão sendo analisadas. “15 

 

Fica evidente que em diversas ocasiões práticas, em que existe receio ou 

mesmo conflito de ideais, deve ser levado sempre em consideração o uso do 

princípio da proporcionalidade.  

Portanto, fica explicito a relevância deste conceito do princípio da 

proporcionalidade, sobretudo, nos dias de hoje para conceder suporte à 

manutenção dos direitos do cidadão em função de uma possível atitude 

tendenciosa do governo em questão, necessitando-se prestar atenção a qualquer 

movimento contra a Constituição Federal e também ao entendimento que vem 

sendo colocando em pratica em todos os tribunais do Brasil e do mundo. 

Muitos juristas com uma avaliação mais conservadora tendem a não ter 

nenhuma vontade de aplicar alguns princípios, como, por exemplo, o princípio da 

proporcionalidade com a justificativa de manter a segurança jurídica.  

No entanto, essa estabilidade jurídica não conta com nenhum valor 

absoluto, apresentando um dos objetivos do Estado, além da Justiça e também do 

bem-estar coletivo, com os quais, corre sempre o risco de entrar em conflito, alude 

Barroso16. 

Portanto, a estabilidade jurídica se trata de um ato inerente a qualquer 

ação legislativa e precisa ser erguido sem nenhum artifício. Por isso, a segurança, 

que pode ser muito bem, a exaltação da postura conservadora do Direito, quando 

ele precisaria ser uma ferramenta de mudança e de avanço.  

Os tribunais brasileiros têm mostrado com cada vez mais relevância o uso 

do princípio da proporcionalidade em seus trabalhos, aumentando a sua 

funcionalidade em todos os segmentos do Direito, apesar de contar com um 

caminho ainda modesto.  

Contudo, o princípio da proporcionalidade já realizou importantes serviços 

em prol da defesa dos interesses constitucionais e, sobretudo, dos direitos e 

garantias fundamentais dos brasileiros. 

                                                           
15ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 2011. p.191.  
16BARROSO, Luis Roberto. Temas de direito constitucional. t. 3. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 



33 
 

 

Prova disto é que princípio da proporcionalidade em discussões vem 

sendo utilizado na possibilidade de fortalecer a Constituição Federal. Isso 

aconteceu porque antes da Constituição de 1988, o princípio da proporcionalidade 

era citado sem ser realmente colocado em pratica em várias resoluções dentro do 

território nacional.   

Atualmente, o principio tem sido usado com frequência na tomada de 

decisões da Corte Máxima do país, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 

principalmente, como uma ferramenta para solucionar conflito de direitos 

fundamentais.  

Quando se trata das questões de liberdade de expressão e dos veículos 

de comunicações, onde costuma ser muito mais explorado, o princípio da 

proporcionalidade demonstra que somente devem existir limitações na situação 

em que seja fundamental assegurar a manutenção de direitos ou interesses 

constitucionais de caráter individual ou coletivo.  

Deste modo, os jornalistas e demais profissionais da área de comunicação 

e precisam considerar essa proporcionalidade entre informar e os prejuízos que 

podem acontecem em função do anuncio desta notícia.  

De fato, o conceito de proporcionalidade passa por severos e constantes 

avanços, flexibilizações e ajustes, sempre destacando que não se deve agir 

exageradamente para resolver uma situação mínima. A equivalência deve ser 

sempre levada em consideração na tomada de decisão. 

 

1.4. Princípio da Intervenção Mínima ou da Ultima Ratio 

 

Este princípio é, talvez, o mais importante do Direito Penal porque define 

a sua atribuição na medida em que delimita que este somente deve se preocupar 

com a proteção dos bens mais importantes e necessários à vida em sociedade. 

É através do princípio da intervenção mínima que se descriminaliza 

algumas condutas. 

Por esse princípio, o Direito Penal deve intervir somente quando os 

demais ramos do Direito se mostrarem insuficientes para proteger os bens 

considerados de maior importância. Nesse sentido, temos como exemplo a vida 
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que é o bem mais importante que o ser humano pode ter e que não seria 

suficientemente protegido por qualquer outro ramo do Direito até então existente. 

Insta salientar que nas palavras de Rogério Greco: 

 

“As vertentes do princípio da intervenção mínima são, portanto, 
como que duas faces de uma mesma moeda. De um lado, 
orientando o legislador na seleção de bens mais importantes e 
necessários ao convívio em sociedade; de outro, também servindo 
de norte ao legislador para retirar a proteção do Direito Penal sobre 
aqueles bens que, no passado, gozavam de especial importância, 
mas que hoje, com a evolução da sociedade, já podem ser 
satisfatoriamente protegidos pelos demais ramos do ordenamento 
jurídico. “17 

 

Por essa lógica, atualmente se discute, por exemplo, se as 

contravenções penais devem ser mantidas no ordenamento jurídico, eis que 

protege bens que não tem o mesmo status de importância daqueles protegidos 

pelos crimes. 

 

 

1.5. Princípio da Lesividade (ou da ofensividade) 

 

O princípio da lesividade é aquele que impõe ao Estado uma 

performance no campo penal dissociada da moral, que possua relação com a 

alteridade e a exterioridade.18 

O doutrinador Rogerio Greco aponta da seguinte forma: 

“Os princípios da intervenção mínima e da lesividade são como 
duas faces de uma mesma moeda. Se, de um lado, a intervenção 
mínima somente permite a interferência do Direito Penal quando 
estivermos diante de ataques a bens jurídicos importantes, 
princípio da lesividade nos esclarecerá, limitando ainda mais o 
poder do legislado, quais são as condutas que poderão ser 
incriminadas pela lei penal.”19 

 

                                                           
17 GRECO, Rogerio, Curso de Direito Penal, Volume I, 15ª ed.Rio de Janeiro: Impetus. 2013, p. 
49. 
18 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan. p.91. 
19GRECO, Rogerio, Curso de Direito Penal, Volume I, 15ª ed.Rio de Janeiro: Impetus. 2013, p. 
51. 
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Esse princípio possui, segundo Nilo Batista20, quatro principais funções, 

quais sejam: 

a) Proibir a incriminação de uma atitude interna; 

b) Proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do 

próprio autor; 

c) Proibir a incriminação de simples estudos ou condições existências; 

d) Proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem 

qualquer bem jurídico 

De acordo com os doutrinadores Zaffaroni e Nilo Batista21, para que o 

princípio da lesividade seja cumprido de forma efetiva, é preciso que seja dado 

enfoque ao bem jurídico lesionado ou exposto ao perigo, ao invés de focar a 

discussão no bem jurídico penalmente tutelado, uma vez que nada prova que a 

norma penal tutele de modo verdadeiro bens jurídicos.  

 

 

1.6. Princípio da Individualização da Pena 

 

O princípio da individualização da pena está previsto no art. 5º, inciso 

XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Pela análise do referido artigo, conclui-se que o primeiro momento da 

individualização da pena se dá quando o legislador determina quais serão os bens 

jurídicos tutelados pelo Direito Penal. Após essa seleção, caberá ao legislador 

observar cada conduta e atribuir a elas penas que variem de acordo com a 

importância do bem. Esta fase de seleção será chamada de “cominação”. 

Passada a seleção, caberá ao aplicador do direito aplicar a pena no 

caso concreto, devendo observar o critério trifásico trazido pelo art. 68 do Código 

Penal. Esta fase será denominada de “aplicação da pena”. 

Por fim, a individualização da pena se dará no campo da execução da 

pena. Nesse ponto, cumpre consignar que muito se discutiu a respeito do respeito 

a essa fase no âmbito da lei de crimes hediondos. Majoritariamente, prevalece o 

                                                           
20 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan. p.92-
94. 
21ZAFFARONI, E. Raúl et al. Direito Penal Brasileiro. Vol. 1. Rio de Janeiro: Revan.3ª ed. 2006. 
p.226-227. 
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princípio da individualização da pena e a referida lei deve ser adequada ao caso 

concreto. 

 

1.7 Princípio da Responsabilidade Pessoal 

 

O princípio da responsabilidade pessoal também tem previsão 

constitucional, estando determinado no art. 5º, inciso XLV, da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

Por esse princípio, a pena não passará da pessoa do condenado, isto é, 

somente o condenado poderá ser submetido à sanção que lhe foi imposta.  

Ressalte-se que, em casos de responsabilidade não penal, como é o caso 

de uma obrigação de reparar danos, os bens do condenado já falecido sejam 

utilizados. Insta salientar, ainda, que, mais uma vez, fica bastante claro que 

somente o condenado pode ser penalizado, eis que, ainda que caiba a reparação 

do dano, somente os bens do condenado serão atingidos e não os de seus 

sucessores. 
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2. BREVE HISTÓRICO SOBRE AS PENAS 
 

 

2.1. O Direito Penal como Mecanismo de Controle Social 

 

Para se compreender a estrutura da sociedade atual e sua relação com 

o poder punitivo, não basta uma análise perfunctória, isolada no tempo e no 

espaço. A estratificação social brasileira, organizada de forma rígida e 

hierarquizada, foi edificada ao longo de meio milênio de exclusão social e 

repressão implacável. Os 300 anos de exploração do Brasil colônia prepararam o 

cenário para a independência (1822), declarada em um período de hegemonia dos 

grandes proprietários rurais. Os componentes dessa classe, no início do século 

XIX, gozavam de destacada posição social e econômica, o que contrastava com 

um poder político que vinha sendo gradativamente esvaziado. Veja-se o registro 

de Raymundo Faoro: 

 

 “A base da força que os fizeram respeitados estava morta: o militar da 
formação reinal ocupa o seu lugar, auxiliado pelas tropas territoriais, 
recrutadas nas cidades e nos ermos, aquele cada vez mais expressivo 
em número e superior na disciplina. Não apenas o conteúdo político do 
senhor rural mudou, senão que transformação mais profunda alterou-lhe 
o status. Depois de dois séculos ocupados em produzir açúcar, lavrar 
ouro, cultivar cana e tabaco, pastorear gado – ao lado das funções 
paramilitares e paraburocráticas – a própria estrutura da empresa rural 
toma outro cunho. De caçador de riquezas converte-se em senhor de 
rendas, a fazenda monocultora toma o caráter de latifúndio quase 
fechado. O prestígio outrora haurido das implícitas delegações de 
autoridade se transmuta no de senhor de um pequeno reino, que produz 
quase tudo.”22 

 

 No fim do período colonial, a economia brasileira, agrária e 

latifundiária, manteve como principal pilar de sustentação a exploração da mão de 

obra escrava. A primeira metade do século XIX foi marcada pela consolidação do 

poder senhorial das oligarquias rurais – a quem mais interessava o trabalho 

forçado – através do Estado.  

Assim, é preciso referir que a independência brasileira, embora tenha 

se apropriado do discurso liberal burguês, não representou uma ruptura com a 

                                                           
22 FAORO, Raymundo. Os donos do Poder. 2ª ed., São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975, 
p. 243. 
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velha organização da estrutura socioeconômica, de modo que seria perpetuada – 

e depois acentuada – a cultura escravista. Com as elites rurais no governo, era 

lógica a resistência em se acabar com a escravidão ou o tráfico internacional de 

escravos, não obstante a pressão internacional23.  

Caio Prado Júnior explica que o Brasil: 

 

“não podia dispensar o tráfico de escravos, que era ainda a principal fonte 
de abastecimento de mão de obra nacional. Daí o reconhecimento da 
sua absoluta necessidade: o tráfico ainda correspondia ao estado das 
nossas forças produtivas; em outras palavras, integrava-se 
perfeitamente na economia brasileira de então”24.  
 
 
 

O Brasil pós colonial manteve sua organização social excludente e, por esse 

motivo, não havia necessidade de adaptações. Naquele momento, no campo da política 

criminal, o direito penal, enquanto mecanismo de controle social e manutenção da ordem 

econômica, atendia perfeitamente os interesses dos senhores rurais. Esse contexto 

permitiu que, ao longo dos oito anos que se seguiram à independência do Brasil, a 

legislação criminal portuguesa fosse mantida.  

No ano de 1823 as disposições penais das Ordenações Filipinas são 

revigoradas. A crueldade daquelas penas pode ser compreendida a partir do exame feito 

por Heleno Fragoso:  

“Eram previstas: a pena de morte natural (enforcamento no pelourinho, 
seguindo-se o sepultamento); morte natural cruelmente (que dependia 
da imaginação do executor e do arbítrio dos juízes); morte natural pelo 
fogo (queima do réu vivo, passando primeiro pelo garrote); morte natural 
para sempre (enforcamento, ficando o cadáver pendente até o 
apodrecimento). Havia ainda penas infamantes, mutilações, confisco de 
bens e degredo. As penas dependiam da condição dos réus e 
empregava-se amplamente a tortura. O sentido geral dessa legislação é 
o da intimidação feroz, puramente utilitária, sem haver proporção entre 
as penas e os delitos, confundindo-se os interesses do Estado com os 
da religião.”25 
 
 

O rigor punitivo das Ordenações Filipinas ia de encontro com o pensamento 

liberal, cujos preceitos seriam expressos no ordenamento jurídico pátrio já a partir da 

Constituição de 1824. A característica fundamental desse aberrante liberalismo à 

brasileira era justamente o fato de comportar contradições que, do ponto de vista teórico, 

                                                           
23 SODRÉ, Nelson apud DIETER, Maurício Stegemann. Sistema econômico e tutela penal do 
escravo no Brasil Imperial. In: Discursos Sediciosos. Ano 17. Números 19-20. Instituto Carioca 
de Criminologia. Rio de Janeiro: Revan, 2012, p. 614 
24Ibidem, p. 614 
25Ibidem, p. 617 
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eram absolutamente colidentes. Todavia, uma vez entendida a verdadeira função 

atribuída ao direito penal, e verificando-se que a independência não provocou uma ruptura 

nessa estratificação rigidamente hierarquizada, é uma decorrência lógica 5 Ibid., p. 617. 

12 concluir que não havia interesse (das classes dominantes) e necessidade material de 

alteração na legislação penal. Como assevera Vera Malaguti:  

 

“As contradições do liberalismo no Brasil se aprofundam na prática, na 
soberania pura da polícia em ação, na medida em que as ruas se 
movimentam. O decreto de novembro de 1825 que criou os cargos de 
comissário lhe atribuíam: impedir ajuntamentos, reprimir a vadiagem, 
cadastrar os capitães-do-mato, erradicar os quilombos e açoitar em 
locais públicos. É com esses fundamentos que vai-se criando a 
arquitetura legal e institucional da polícia no Rio de Janeiro, e 
consequentemente no Brasil.”26 

 

O primeiro Código Penal brasileiro, que, de acordo com o art. 179 da 

Carta constitucional de 1824, deveria ser “fundado nas sólidas bases da justiça e 

equidade”, somente foi criado em 1830. Aqui novamente vem à tona a contradição 

entre economia escravocrata e liberalismo: o Código estabelecia a pena de morte, 

açoite e galés para os escravos, bem como legitimava o poder punitivo privado, 

de modo a facilitar a preservação da estrutura econômica agrária latifundiária 

sustentada pelo trabalho escravo. 

Em 1835, a cidade de Salvador, cercada de quilombos e terreiros, se 

tornou palco da Revolta dos Malês, que levou cerca de quinhentos negros às ruas 

para enfrentar as forças armadas organizadas. Os revoltosos foram rapidamente 

neutralizados e após a insurreição o controle da movimentação dos negros na 

cidade atingiu níveis assombrosos. De acordo com João José dos Reis, “os 

cárceres ficaram tão cheios que seus administradores manifestaram a 

impossibilidade de alimentar todos os prisioneiros com os recursos de que 

dispunham”27.  

A década de 30 do século XIX representou um período de intenso 

pânico das insurreições escravas. Em 1830 “o Brasil tinha aproximadamente 5 

milhões de habitantes e o Rio de Janeiro em torno de 125.000” e “os dados 

disponíveis demonstram que em 1834 pelo menos 44,4% da população total era 

                                                           
26 MALAGUTI, Vera. O medo na cidade do Rio de Janeiro. 2ª ed., Rio de Janeiro: Revan, 2003, 
p. 143 
27REIS, João José dos. Rebelião escrava no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 243 
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de escravos”28. Esse pânico alimentou nas classes dominantes a preocupação 

fundamental com a máxima da “lei e ordem”, até hoje presente nos discursos do 

poder punitivo.  

Michel Foucault observou que a partir do século XVIII na Europa, já se 

vinha percebendo que as cerimônias de execução pública, pelo horror e a 

comoção que causavam, poderiam comprometer a ordem que se visava manter. 

Por isso, uma nova forma de punir teve que ser desenvolvida para fazer das 

punições e da repressão uma função regular, intrometendo na sociedade o poder 

punitivo29.  

A reformulação exigida em nome da garantia da lei e da ordem, isto é, 

da efetividade do controle dos enormes contingentes marginalizados para a 

manutenção da hegemonia das classes dominantes, é também implantada no 

Brasil a partir desse período30: 

 

“Num período em que o crescimento da cultura do café vai introduzindo 
enormes contingentes de africanos na cidade vão se refinando as 
técnicas de repressão. O sistema penal está se deslocando do privado 
para o público, controlando escravos, africanos livres, pobres sem 
patrão, ciganos, mendigos, vadios e crianças abandonadas para que as 
ruas da cidade possam servir às crescentes atividades do comércio e da 
indústria. ‘Como disse um ministro da justiça, o problema do controle dos 
escravos na cidade era que esta propriedade não se guarda, anda pelas 
ruas’. Na década de 40 em diante acontece a institucionalização do 
sistema de vigilância sobre o comportamento público dos pobres sem 
patrão e dos escravos. Contra as formas de resistência da população 
recrudescem as detenções por comportamentos ilegais e também por 
comportamentos inaceitáveis. Em 1850, as prisões permaneciam 
superlotadas, com terríveis condições, de pobres e escravos (65% das 
detenções eram por ofensas à ordem pública e não crimes). O açoite sai 
das ruas e vai para a prisão, agora em doses reguladas. Este processo 
de regulação, modernização e padronização do sistema de repressão vai 
se aprimorando e, junto com a importação de mão-de-obra européia vai 
embranquecendo a cidade negra e preparando-a para o mais longo 
processo de emancipação da escravidão. Estavase criando o artefato-
antídoto contra a abolição, uma máquina mortífera de terror contra a ralé 
livre.” 

 

Após o término da Guerra do Paraguai (1864-1870), o Brasil, ao lado 

de Cuba, era o único país da América Latina a manter a escravidão. Havia um 

flagrante antagonismo entre o Estado escravista e as forças militares, estas a favor 

da abolição e da república. Deve-se a queda da monarquia aos desejos da 

                                                           
28 MALAGUTI, Vera. Op. cit., p. 129 
29 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1977 
30 MALAGUTI, Vera. Op. cit., p. 145 
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burguesia, representada pelo exército, que pretendia um aumento do setor 

industrial e outros incentivos ao desenvolvimento capitalista, pois tudo era voltado 

para a produção agrária e, por conseguinte, a defesa dos proprietários de terras e 

de escravos31.  

A cultura escravocrata estava intimamente relacionada com a estrutura 

da sociedade brasileira. E assim foi mesmo após a abolição e o golpe militar que 

inaugurou o período republicano. Gabriel Anitua ensina que a questão racial se 

manifestou de forma especialmente severa no Brasil, governado por elites 

particularmente preocupadas em reprimir uma população móvel que provinha de 

um modo de produção escravista que não a havia disciplinado para o trabalho 

capitalista. A situação dos ex-escravos, alerta o autor, chegava a ser pior do que 

durante o regime formal de escravidão: 

 

“Do mesmo modo que em outras áreas que dependiam previamente do 
trabalho escravo, recorreu-se ao expediente de aumentar o número de 
condenados para fazê-los trabalhar, de modo compulsório, e sem 
contraprestação. A mesma conduta insubmissa em trabalhar por salários 
e condições de fome foi objeto de repressão e castigo. Também no 
Código Penal de 1890, a prática da ‘capoeira’ ou fazer parte de grupos 
de luta de rua, que não estavam domesticados como se encontram na 
atualidade, foram considerados delitos. Tudo isso demonstra que o 
objeto de submissão laboral carcerária seria o mesmo que recentemente 
se havia liberado e ao qual se obrigava a retornar a uma escravidão, em 
condições muitas vezes piores, ou emigrar para o sul. ”32 

 

Corroborando o criminólogo argentino, Nilo Batista afirma que “abolida 

a escravidão e proclamada a república, o Código Penal de 1890 trazia a mesma 

receita [importada do Código Penal francês de 1810 e do Vagrancy Act inglês de 

1824]: em seu artigo 399 punia a vadiagem, e em seu artigo 206 punia a greve 

(definida como ‘cessação ou suspensão do trabalho para impor aumento ou 

diminuição de serviço ou salário’).”33 

A lógica é bastante simples: sem ter mais a propriedade direta do 

trabalhador, as classes dominantes, a fim de manter sua hegemonia, precisariam 

criar uma nova estratégia que garantisse que os escravos libertos continuassem 

sujeitos ao trabalho forçado. Nada de novo, pois historicamente o capitalismo 

                                                           
31 DONNICI, Virgílio. A Criminalidade no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 42. 
32 ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Instituto Carioca de 
Criminologia, coleção Pensamento Criminológico, vol. 15. Rio de Janeiro: Revan, 2008, p. 353 
33BATISTA, Nilo. Punidos e mal pagos. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p. 35. 
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recorreu ao sistema penal para duas operações essenciais: 1ª garantir a mão de 

obra; 2ª impedir a cessação do trabalho. 34 

Ao estudar as operações policiais da segunda metade do século XIX, 

como a que levou ao célebre e violento processo de despejo e demolição do 

cortiço “cabeça de porco”, Sidney Chalhoub observa que é justamente nesse 

período que se cria o conceito de classes perigosas. Perigosas “porque pobres, 

por desafiarem as políticas de controle social no meio urbano e também por serem 

consideradas propagadoras de doenças”35.  

Não há dúvidas, portanto, de que o fim da escravidão e a implantação 

da República, a exemplo da declaração de independência, não provocaram uma 

ruptura na ordem social e econômica. E assim permaneceu pelo resto do século.  

Na transição da ditadura para a “democracia” (1978-1988), “com o 

deslocamento do inimigo interno para o criminoso comum, permitiu-se que se 

mantivesse intacta a estrutura de controle social, com mais e mais investimentos 

na ‘luta contra o crime’”. Essa permanência possibilitou uma forte internalização 

do autoritarismo, alimentada por “campanhas maciças de pânico social” 36. 

Na América Latina da década de 1990, como assevera Zaffaroni, o 

Estado estava enfraquecido com o colapso das políticas públicas, o aumento do 

desemprego e do subemprego, o rebaixamento dos salários e da renda per capita. 

De acordo com Zygmunt Bauman, no final do século XX, a pobreza, que não é 

mais o exército de reserva de mão de obra, agora era uma pobreza sem destino, 

de consumidores falhos, que precisaria ser isolada, neutralizada e destituída de 

poder. Esses resultados seriam alcançados através da “estratégia bifurcada da 

incriminação da pobreza e da brutalização dos pobres”37.  

Eduardo Galeano enunciou as grandes questões das políticas criminais 

contemporâneas:  

 

“se a sociedade industrial européia proletarizou os camponeses e impôs 
nas cidades a disciplina do trabalho, como pode impor agora a disciplina 
do desemprego? Quais são as técnicas de obediência obrigatória que 
podem funcionar contra as multidões crescentes que não têm e não terão 

                                                           
34Idem. 
35 CHALHOUB, Sidney apud MALAGUTI, Vera. Ob. cit., p. 37. 
36 MALAGUTI, Vera. O medo na cidade do Rio de Janeiro, op. cit., p. 103.  
37 apud  MALAGUTI, Vera. Ibid., p. 102. 
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emprego? A reposta está na fabricação de medos tangíveis e na 
construção de um gigantesco sistema penal”38. 

 

Tal como foi na década de 1830, na década de 1990 a difusão do medo 

é essencial para a ampliação e intensificação do aparato repressivo que se 

seguiria em ambos os momentos39: 

 

 “No Brasil a difusão do medo do caos e da desordem tem sempre 
servido para detonar estratégias de neutralização e disciplinamento 
planejado das massas empobrecidas. O ordenamento introduzido pela 
escravidão na formação sócioeconômica sofre diversos abalos a 
qualquer ameaça de insurreição. O fim da escravidão e a implantação da 
República (fenômenos quase concomitantes) não romperam jamais 
aquele ordenamento. Nem do ponto de vista sócio-econômico, nem do 
cultural. Daí as consecutivas ondas de medo da rebelião negra, da 
descida dos morros. Elas são necessárias para a implantação de 
políticas de lei e ordem. ‘A massa negra, escrava ou liberta, se 
transforma num gigantesco Zumbi que assombra a civilização – dos 
quilombos ao arrastão nas praias cariocas’”  

 

Demonizar a figura do “outro” – em geral percebido como situado à 

margem da sociedade – é importante para que se lhe transfira a carga de todo o 

mal estar gerado pela sociedade. 

 

 

2.2. A História das Penas 
 

 

Até o período iluminista, as penas possuíam um caráter absolutamente 

físico, aflitivo, ou melhor, era o corpo do homem que pagava pelo mal que o agente 

havia causado. Os olhos eram arrancados, os corpos eram mutilados e 

esquartejados; enfim, o mal da infração, ou seja, a pena era paga com o sofrimento 

físico e mental do criminoso.  

É importante ressaltar, nesse momento, que a pena privativa de liberdade, 

especialmente a partir do final do século XVIII, cujas penas corporais, físicas e 

aflitivas foram substituídas, paulatinamente, pela privação da liberdade, era tida 

apenas como uma medida provisória, em outras palavras, ela possuía a finalidade 

                                                           
38 GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar – A escola do mundo ao avesso. Rio de Janeiro: LP&M, 
1999 
39 VASCONCELLOS, Gilberto Felisberto. O príncipe da moeda. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 
1997, p. 75, apud MALAGUTI, Vera. O medo na cidade do Rio de Janeiro. Op. cit., p. 21 
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principal de fazer com que o condenado aguardasse preso a aplicação de sua 

pena corporal.  

Desse modo, a prisão do agente era para garantir sua presença no dia de 

sua pena aflitiva, ou seja, uma necessidade processual, uma vez que esse sujeito 

tinha que ser apresentado aos juízes que o sentenciaram e, se este fosse 

condenado, determinariam a aplicação de uma pena corporal, de natureza aflitiva, 

ou até mesmo a pena de morte. 

Na verdade, sua prisão cautelar era para evitar a fuga da pena corporal 

que lhe seria aplicada ou mesmo para que fosse torturado, com a finalidade de 

obter a confissão. Contudo, logo após a execução da sua pena, se não fosse a de 

morte, era libertado. Em seguida, essa gradativa substituição fez com que as 

penas privativas de liberdade ocupassem o lugar das penas corporais, na maioria 

dos países.  

Deste modo, até o século XVIII, as penas mais utilizadas eram as 

corporais com natureza aflitiva, a pena de morte e também as chamadas penas 

infamantes e, em alguns casos menos gravosos, penas de natureza pecuniária. 

Com a virada do século, sobretudo após a Revolução Francesa, a pena 

de privação de liberdade começou a ocupar lugar de destaque juntamente com o 

princípio, mesmo que inicial, da dignidade da pessoa humana. Considerando essa 

mudança de opção punitiva, Foucault dizia que, a partir daquele momento, o 

sofrimento não mais recairia sobre o corpo do condenado, mas sim sobre a sua 

alma.40 

O Iluminismo teve essencial importância no pensamento punitivo, já que, 

com o apoio na “razão” passou a necessitar de provas o delito praticado. O próprio 

processo penal sofreu modificações, assim como as penas impostas, visto que 

havia exigência de provas para que pudessem conduzir o agente à condenação. 

O ser humano passou a ser visto com dignidade ao invés de um simples objeto 

que poderia ser vítima da fúria do Estado. 

Por meio de um conjunto de princípios e normas considerados primordiais 

e baseados na natureza humana, passou-se a reconhecer os direitos inerentes ao 

ser humano, como a dignidade da pessoa humana e a isonomia.  

                                                           
40 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: o nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 15. 
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As penas passaram a serem aplicadas proporcionalmente com a 

gravidade dos fatos praticados e, começou a ser exigido que a lei, que importasse 

em uma possível proibição ou determinação de alguma conduta, além de clara e 

precisa, deveria estar em vigor antes da sua prática. Formou-se, então, a adoção 

ao princípio da anterioridade da lei. 

 

 

2.1. Da Teoria Das Penas 

 

A origem da pena coincide com o surgimento do Direito Penal, em virtude 

da constante necessidade de existência de sanções penais em todas as épocas e 

todas as culturas. A pena é a consequência jurídica principal que deriva da 

infração penal. 

A sociedade, em geral, contenta-se com esta finalidade, porque tende a 

se satisfazer com essa espécie de compensação pelo ato praticado pelo 

condenado, desde que, a pena seja privativa de liberdade. Se ao condenado for 

aplicada uma pena restritiva de direitos ou mesmo a de multa, a sensação, para a 

sociedade, é de impunidade, pois o homem, infelizmente, ainda sente prazer com 

o sofrimento causado pelo aprisionamento do infrator. 

A pena não tem uma definição genérica e consiste em um conceito legal 

de cada código penal em particular, em que se são elencadas sanções, cujas 

variações refletem as mudanças vividas pelo Estado. 

A partir da obra de Cesare Beccaria, titulada "Dos delitos e das penas", as 

penas desumanas e degradantes do primitivo sistema punitivo, cederam seu 

espaço para outras, com senso mais humanitário, cuja finalidade é a recuperação 

do delinquente. 

A fim de traçar a origem das penas e do direito de punir, Beccaria 

regressou aos primeiros homens primitivos compelidos a se reunir devido a 

ameaças e obstáculos que encontravam naqueles tempos. A forma que teriam 

descoberto para se proteger e abrir possibilidade para uma vida em sociedade foi 

o sacrifício da liberdade de cada um a favor de uma nação.  

A finalidade do direito de punir foi a estrita necessidade e, assim, esses 

homens renunciaram apenas em relação a menor fração necessária. Por conta 

disso, Beccaria afirmava que “todo exercício do poder que se afasta dessa base é 
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abuso e não justiça; é um poder de fato e não de direito; é usurpação e não mais 

poder legítimo”.41 

Ao longo do século V, de acordo com Foucault, o povo começou a se 

apoderar “do direito de julgar, do direito de dizer a verdade de opor a verdade aos 

seus próprios senhores e de julgar aqueles que os governam”42.  

Desde então, foram desenvolvidas as formas racionais da prova e de sua 

manifestação por meio de regras e condições para produzir uma verdade. Mesmo 

que apenas tenha vindo a se desenvolver de forma plena na idade média, surgiu 

também um novo meio de conhecimento, que é o por testemunho, lembrança ou 

inquérito. No direito feudal, o litígio era regularizado através das provas que 

poderiam ser sociais, verbais, de juramento e, também, corporais. Não se tratava 

de uma procura pela verdade, mas tão somente “uma espécie de jogo de estrutura 

binária”43 competindo ao juiz confirmar a regularidade do procedimento e não a 

verdade. 

Como já afirmava Beccaria: 

“É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo 
legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-
lo, pois uma boa legislação não é senão a arte de proporcionar aos 
homens o maior bem estar possível e preservá-los de todos os 
sofrimentos que se lhes possam causar, segundo o cálculo dos 
bens e dos males da vida.”44 

 

Através dos tempos o Direito Penal tem dado respostas diferentes à 

questão de como solucionar o problema da criminalidade. Essas soluções são 

chamadas Teorias da pena, que são opiniões científicas sobre a pena, principal 

forma de reação do delito. 

De um lado temos as Teorias Absolutas, ligadas essencialmente às 

doutrinas da retribuição; e de outro lado, as Teorias Relativas, que se analisam 

em dois grupos de doutrinas: as doutrinas da prevenção geral e as doutrinas da 

prevenção especial ou individual. E por fim, as Teorias Mistas ou Unificadoras. 

As Teorias Mistas ou Unificadoras tentam agrupar em um conceito único 

os fins da pena. Essa corrente tenta recolher os aspectos mais destacados das 

                                                           
41BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas.São Paulo: Martin Claret, 2006. 
42 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau. 2005, p.54. 
43 Ibidem, p. 61. 
44BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas.São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 27. 
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teorias absolutas e relativas. E, em razão do art. 59 do Código Penal, pode-se 

concluir pela adoção, na lei penal brasileira, de uma Teoria Mista ou Unificadora 

da pena.45 

Se percebe assim que a lei sempre emana do Estado e permanece, em 

último exame, unida à classe dominante, uma vez que o Estado, como sistema de 

órgãos que dirigem uma sociedade politicamente organizada, fica sob o controle 

dos que comandam o processo econômico, na qualidade de proprietários dos 

meios de produção.46 

Diferente de como é apresentada, a prisão nada mais é do que um castigo 

corporal ainda não abolido. Ainda não há como prevenir os efeitos da privação do 

sol, de ar, de espaço, de luz no corpo humano. Assim como tratar do confinamento 

entre quatro paredes, das condições sanitárias e todo tipo de humilhação que a 

instituição imprime no corpo do condenado, o que faz da prisão um “sofrimento 

estéril”. De acordo com Hulsman47este é um mal social que despersonaliza e 

dessocializa os homens, que não os faz progredir quanto aos seus 

conhecimentos, e muito menos os torna seres humanos melhores. A criação da 

pena de prisão, de certa forma, modifica as relações humanas, a justiça e, 

conforme apõe Foucault48, a subjetividade e a relação com a verdade. 

De acordo com o artigo 5º XLIX, da Constituição Federal, “é assegurado 

aos presos o respeito à integridade física e moral”, no entanto, o Estado não 

garante ao preso a execução da lei, e dessa forma, permite a violação da 

dignidade do condenado. Seja por negligência do governo, ou por descaso da 

sociedade que muitas vezes sente que a justiça fora feita, ou devido a corrupção 

que toma conta dos presídios, se deve deixar claro que a Lei de Execuções Penais 

é descumprida em quase que totalmente, não por falta de diligências do judiciário, 

mas por não ter a estrutura necessária para sua realização. 

Em pleno século XVIII, Beccaria criticava o sistema prisional e as leis de 

sua época, considerando a prisão uma expressão do poder: 

                                                           
45 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral. Niterói, RJ: Impetus, 2010, p. 465. 
46 LYRA FILHO, Roberto. O Que é Direito. São Paulo: Brasiliense. 1982 (Coleção Primeiros 
Passos, n. 62). Disponível em: < 
http://www.fara.edu.br/site/servicos/downloads/colecao/direito.pdf> Acesso em: 27 Fev. 2017. 
47 HULSMAN, Louk. CELIS, Jacqueline Bernat. Penas Perdidas. O Sistema Penal em Questão. 1 
ed. Niterói: Luam. 2003. 
48 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau. 2005, p.11. 
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“A razão está em que o sistema atual da jurisprudência criminal 
apresenta aos nossos espíritos a idéia da força e do poder, em vez 
da justiça: é que se atiram, na mesma masmorra, sem distinção 
alguma, o inocente suspeito e o criminoso convicto, é que a prisão, 
entre nós, é antes de tudo um suplício e não um meio de deter um 
acusado.”49 

Não obstante o seu caráter suplicante, a prisão provisória não era 

considerava como verdadeiro cumprimento de pena, mas sim como uma forma 

apropriada para tornar dócil o corpo para depois ser aplicada a punição, que em 

geral era a pena de morte ou impingimento de intenso sofrimento, mas que era 

reconhecida e legitimada pelo poder, naquele período da história.50 

Atualmente, os Direitos Humanos não permitem o castigo físico, para 

aquele que foi condenado à prisão, por ter cometido qualquer ato ilícito 

penalmente. 

Contudo, as penitenciárias são descuidadas pelo poder público 

oferecendo características de insalubridade, falta de higiene e miserabilidade, 

violando normas estabelecidas na Lei de Execução Penal (Lei nº 7210/84), e 

denegrindo a dignidade do apenado. 

Nesta toada, verifica-se o que alude Ingo Sarlet Wolfgang, sobre a 

dignidade humana: 

 “No pensamento filosófico e político da antiguidade clássica, 
verifica-se que a dignidade (dignitas) da pessoa humana dizia, em 
regra, com a posição social ocupada pelo indivíduo e o seu grau 
de reconhecimento pelos demais membros da comunidade, daí 
poder falar-se em uma quantificação e modulação da dignidade, 
no sentido de se admitir a existência de pessoas com mais ou 
menos dignidade. Por outro lado, já no pensamento estóico, a 
dignidade era tida como a qualidade que, por ser inerente ao ser 
humano, o distinguia das demais criaturas, no sentido de que 
todos os seres humanos são dotados da mesma dignidade, noção 
esta que se encontra por sua vez intimamente ligada à noção de 
liberdade pessoal de cada indivíduo (o Homem como ser livre e 
responsável por seus atos e seu destino), bem como a idéia de 
que todos os seres humanos, no que diz com sua natureza, são 
iguais em dignidade. Com efeito, de acordo com o jurisconsulto, 
político e filósofo romano Marco Túlio Cícero, é a natureza quem 
prescreve que o homem deve levar em conta os interesses de 
seus semelhantes, pelo simples fato de também serem homens, 
razão pela quais todos estão sujeitos às mesmas leis naturais, de 
acordo com as quais é proibido que uns prejudiquem aos outros, 
passagem na qual (como, de resto, encontrada em outros autores 
da época) se percebe a vinculação da noção de dignidade com a 
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49 
 

 

pretensão de respeito e consideração a que faz jus cada ser 
humano.”51 

 
O Estado brasileiro se investe como protetor dos direitos humanos, ao 

menos porque expressa no texto constitucional (art. 5º, XLVII) a vedação de penas 

consideradas cruéis em sentido lato. Contudo, o investimento necessário para 

garantir o cárcere humanizado não é tão célere assim. 

Com a modernidade foi possível a contribuição para que os direitos 

humanos fossem confirmados, sendo estes compreendidos como os direitos 

fundamentais da pessoa humana, irrenunciáveis a sua existência e ao seu 

desenvolvimento. Esses direitos estão de acordo com às necessidades essenciais 

da pessoa humana e são exigidos a todos para uma vida digna. Sendo a sua 

amplitude inerente à condição humana sem ligação com determinadas 

características, não cabendo a restrição a grupos ou indivíduos. 

A dignidade é um conceito erigido devido ao paradigma da modernidade, 

em razão do período do holocausto, que levaram o ser humano a se deparar com 

a ameaça de sua extinção; com a eliminação maciça de outros seres humanos; 

com a condição subumana.52 

Desse modo se pode afirmar que a dignidade talvez seja o maior legado 

da era moderna, sendo esta um valor supremo, erguido através da razão jurídica.53 

 

 

2.2. O Direito Penal Mínimo e o Direito Penal Do Inimigo 
 
 

O Direito Penal tem se afastado daquele que foi imaginado pelos 

iluministas, um Direito Penal que deveria ser voltado para proteger os cidadãos 

em face da tirania do Estado sendo caracterizado, especialmente, pela pena 

privativa de liberdade e pelas garantias individuais. 

Com novos delitos surgindo por conta dos riscos da Pós-Modernidade, e 

com a expansão do Direito Penal, houve um aumento dos tipos penais. Entretanto, 
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as penas costumam ser mais brandas e alternativas. Isso ocorre por conta de uma 

via mais administrativa no Poder Judiciário e da implementação de acordos no 

âmbito do processo penal, onde as penas privativas de liberdade são substituídas 

por penas alternativas, como restritivas de direito e de multa. 

De acordo com Roxin, deveria haver o fim da pena privativa de liberdade 

e sua substituição por penas alternativas, uma vez que devido ao aumento da 

criminalidade e dos dispositivos penais se chegará a um ponto em que será 

inviável, econômica e politicamente, para o Estado mantê-la. Segundo o autor, nos 

últimos anos tem aumentado de forma considerável na Alemanha a aplicação da 

multa ao invés da prisão, pois o Estado demonstra sua reprovação aos crimes não 

pela intensidade da sanção e sim pela simples prevenção54. 

Este cenário é explicado por D’Àvila: 

“A disparidade de tais universos apresenta-se de forma muito clara 
nos problemas enfrentados pela dogmática penal. São evidentes 
as inúmeras deficiências que vem atestando em sua tentativa de 
acompanhar a pretensão político-criminal nestes novos âmbitos de 
tutela, uma vez que preparada para atender uma demanda 
absolutamente diversa daquela que ora é proposta. O direito penal 
liberal elaborado tendo por base o paradigmático delito de 
homicídio doloso, no qual há marcante clareza na determinação 
dos sujeitos ativo e passivo, bem como do resultado e de seu nexo 
de causalidade, defronta-se com delitos em que o sujeito ativo 
dilui-se em uma organização criminosa, em que o sujeito passivo 
é difuso, o bem jurídico coletivo, e o resultado de difícil apreciação. 
Sem falar, obviamente, do aspecto transnacional destes novos 
delitos, em que tanto a ação como o resultado normalmente 
ultrapassam os limites do Estado Nação, necessitando, por 
conseguinte, da cooperação internacional para a elaboração de 
propostas que ambicionem uma parcela qualquer de eficácia”.55 

 

Devido à necessidade de combater os novos e inúmeros crimes, e pelo 

Estado constatar que o Direito Penal Clássico, com suas regras e rígidos 

princípios, não está preparado para isso, aparece como alternativa a “teoria 

                                                           
54 ROXIN, Claus. Tem futuro o Direito Peal? Doutrina Penal - primeira seção. Revista dos 
Tribunais. n. 790. agosto de 2001, ano 90, p. 468-469. 
55 D'AVILA, Fabio Roberto. A Crise da Modernidade e as suas Conseqüências no Paradigma Penal 
(Um breve excurso sobre o Direito Penal do Risco). Mundo Jurídico. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br/html/artigos/documentos/texto050.htm> Acesso em: 09 Mar. De 
2017. 
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dualista do sistema penal com regras de imputação e princípios de garantias 

processuais de dois níveis”.56 

Para Silva Sanchez57 esta seria a teoria de segunda velocidade do Direito 

Penal, que considera que são imputadas penas privativas de liberdade aos delitos 

socioeconômicos, devendo ser respeitadas todas as garantias e princípios 

processuais. A proposta é que se relativize estas garantias, mas que, por outro 

lado, penas mais brandas sejam aplicadas. Em outras palavras, onde haja a 

flexibilização de garantias e princípios processuais ocorre também a exclusão da 

pena de prisão. 

Dessa forma, aponta o autor: 

“Isso tem duas conseqüências. Por um lado, naturalmente, admitir 
as penas não privativas de liberdade, como mal menor, dadas as 
circunstâncias, para as infrações nas quais têm se flexibilizado os 
pressupostos de atribuição de responsabilidade. Mas, sobretudo, 
exigir que ali onde se impõem penas de prisão, e especialmente, 
penas de prisão de larga duração, se mantenha todo o rigor dos 
pressupostos clássicos de imputação de responsabilidade. ”58 

Para Hassemer esse hodierno endurecimento do Direto Penal com o 

intuito de atender uma política criminal e a inobservância dos princípios 

fundamentais. De acordo com o autor, repressão e prevenção não se afastam de 

forma nítida no combate à criminalidade organizada59, num sentido contrário ao 

idealizado por Silva Sanchez, que ao se flexibilizar as regras de imputação o 

mesmo deve ser feito com as penas. 

Silva Sanchez soluciona o impasse preconizando um Direito Penal que 

seja ao mesmo tempo funcional e garantista, e preservadas as garantias 

individuais para os delitos individuais clássicos, nos quais é prevista a pena de 

prisão. Contudo, para os crimes novos, os quais não colocam um perigo real a 

bens individuais, aponta: 

“a flexibilização controlada das regras de imputação (a saber, 
responsabilidade penal das pessoas jurídicas, ampliação dos 
critérios de autoria ou da comissão por omissão, dos requisitos de 
vencibilidade do erro) como também dos princípios político-

                                                           
56 SILVA SANCHEZ, Jesus-Maria. A expansão do Direito Penal. Aspectos da política criminal 
nas sociedades pós-industriais. Trad. de: Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 142. 
57Idem. p.142-143. 
58Idem. Ibidem. 
59HASSEMER, Winfried. Três temas de Direito Penal. Porto Alegre: AMP/ Escola Superior do 
Ministério Público, 1993. p. 68-69. 
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criminais (por exemplo, o princípio da legalidade, o mandato de 
determinação ou o princípio de culpabilidade).”60 

Esta teoria descrita por Silva Sanchez acolhe um critério de 

proporcionalidade e razoabilidade político-jurídica, um meio termo entre um Direito 

Penal mínimo e rígido e um Direito Penal amplo e flexível61. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que um Direito Penal de urgência e muito 

amplo gera insegurança jurídica e atende apenas a fins simbólicos, necessitando 

de uma eficácia prática, e causando na sociedade um sentimento de impunidade. 

Ademais, o aumento acelerado da criminalidade e ânsia de contenção desta é um 

terreno fértil para o surgimento de novas teorias funcionalistas como o Direito 

Penal do Inimigo, que será analisado a seguir. 

2.2.1. O Direito Penal do Inimigo 
 
 
Quem melhor estudou o direito penal do inimigo foi Eugenio Zaffaroni, que 

ao contestar Jakobs e sua genealogia a retomada da prevenção geral em nossa 

margem. Sua principal aliada foi a grande mídia, através do espetáculo da 

“criminalidade”, e aproveita para vender a sua vigilância eletrônica, proclamando 

a punição como a catarse popular. 

Para Zaffaroni, sempre houve uma discriminação do poder punitivo quanto 

aos seres humanos e por conta disso, acaba por lhes conferir um tratamento hostil, 

negando a condição de pessoa ao apenado, estigmatizando e o considerando 

como coisa ou como o próprio autor menciona “ente danoso”.62 

Algumas doutrinas e leis conferem legitimidade para que seja dado esse 

tratamento ao condenado, e se baseiam em entendimentos tidos como empíricos 

em relação com a cultura humana. No entanto, essa “doutrina” não segue os 

princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito e acaba se 

aproximando do ideal de Estado Absoluto. 

                                                           
60 SILVA SANCHEZ, Jesus-Maria. A expansão do Direito Penal. Aspectos da política criminal 
nas sociedades pós-industriais. Trad. de: Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 146. 
61Ibidem. p. 145. 
62ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Revan, 2007, p. 25. In: Coleção Pensamento Criminológico, pg. 11. 
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Zaffaroni ainda aponta hipóteses que colocam o ideário e o próprio poder 

punitivo em cheque, apresentando ainda, o conceito do que é direito penal e as 

últimas tendências globais adotadas pelo poder punitivo no que diz respeito à 

atribuição do tratamento de inimigo a determinadas pessoas. 

O autor apresenta uma visão geral, tanto em relação às ciências penais, 

quanto às ciências filosóficas, da metodologia seguida pelos poderes públicos 

para punir/prevenir a “criminalidade” e “delinquência”, que conta com a 

aquiescência das leis e da doutrina penal. Dessa forma, as discriminações e as 

violências sofridas por quem é submetido ao processo de penalização, se reveste 

com a máscara da (i) legalidade. Com o intuito de negação, vem a estigmatizar 

esses seres humanos e os coloca como coisas perigosas que devem ser mantidas 

longe dos “amigos” do sistema, como alude: 

“A rigor, quase todo o Direito Penal do século XX, na medida em 
que teorizou admitindo que alguns seres humanos são perigosos 
só por isso devem ser segregados ou eliminados, coisificou-os 
sem dizê-lo, e com isso deixou de considerá-los pessoas, 
ocultando esse fato com racionalizações”.63 

O inimigo é uma construção fática e estrutural dos discursos legitimadores 

do poder punitivo. Como aponta Zaffaroni, a primeira expressão inquisitorial do 

poder punitivo foi desempenhada para que pudesse ser garantida a denominada 

debilidade centralizada da autoridade penal, incidindo inicialmente sobre seitas e 

dissidentes, por meio da utilização de métodos de tortura, reproduzida “de maneira 

infinita”, num teatro que exibia as figuras do defensor, do acusador e do juiz, como 

ressalta: 

“o processo penal concentrava nos inquisidores as figuras do 
defensor, do acusador e do juiz. O defensor será autorizado a 
atuar em limites muitos estreitos, sendo seriamente ameaçado 
casos se excedesse em sua função”.64 

 

Fica claro que com base nessa metodologia de aplicação da pena são 

violados os princípios da isonomia, da presunção de inocência, assim como a 

maioria das garantias fundamentais, consagradas pela Constituição de 1988.  

                                                           
63Ibidem. pg. 18. 
64Ibidem. pg. 86. 
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Zaffaroni traz ainda a menção de que para cada dez crimes, há apenas 

uma condenação e normalmente os condenados são ardilosos. As pessoas que 

possuem dinheiro não são condenadas. Essa é via seletiva do Direito Penal: 

“A doutrina pré-moderna não só admitiu a seletividade do poder 
punitivo como tratou de legitimá-la, aceitando-se implicitamente 
que para os amigos rege a impunidade e para os inimigos o 
castigo”.65 

 

É exatamente a seletividade do sistema penal que desmascara, que 

revela o real intuito da punição. Em outras palavras, revela quem e porque se 

decide punir e para quem existe o Direito Penal. O que ocorre atualmente nada 

mais é do que a reiteração de práticas abusivas cometidas ao longo da História, 

por uma minoria revestida de poder punitivo, que utiliza e sempre utilizou o Direito 

Penal para fins genocidas. 

A punição nunca teve como objetivo a ressocialização, uma vez que esta 

é a maior mentira desse sistema falido, mas sim a docilização do outro, a 

dominação pelo seu ocultamento. O inimigo é negado por ser diferente, estranho 

à população, e por conta disso ele deve ser afastado da nossa sociedade. De tal 

modo o é o delinquente. Ninguém o quer no seio social. Então, prontamente ele 

deve ser enviado para as prisões, para que não saia de lá, porque se sair, a 

sociedade não está disposta a recebê-lo. 

2.2.2. A Vingança Penal 

A História é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento da 

humanidade no tempo, analisando os processos históricos, personagens e fatos 

para compreender um determinado período histórico, uma cultura, uma civilização 

e/ou um fato histórico. 

É inegável que entender o passado é fundamental para a compreensão 

do presente. O ser humano sempre se reuniu em agrupamentos sociais, fazendo-

se necessário um conjunto mínimo de regras. A expressão em latim ubi societas 

ibi ius (onde há sociedade, há direito) resume a ideia.  

                                                           
65Ibidem. pg. 88. 
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Apesar da humanidade ter sempre se organizado em agrupamentos 

sociais, com o principal objetivo de proteção, pouco se conhece do direito das 

nossas sociedades primitivas. Por conta disso, o conhecimento atual sobre o 

direito do passado concentra-se, basicamente, no período posterior ao 

aparecimento da escrita, pois apenas através dos documentos escritos 

preservados é possível conhecer, com relativa precisão, as instituições jurídicas 

existentes. 

Uma das essências do estudo do direito é o olhar para o passado, buscar 

entender a evolução normativa que originou as atuais leis que regem a nossa 

sociedade.  

É possível compreender os aspectos de existência, da eficácia e da 

efetividade da norma, olhando para a história que gerou aquela determinada regra, 

porque é possível enxergar através do comportamento social, das necessidades 

que a sociedade exigia, e da evolução do andar humano, o porquê da existência 

de certa lei.  

Porém, é de suma importância destacar que sim, a história do direito penal 

está obviamente interligada com a história humana, porém, não são a mesma 

coisa, elas não se confundem. Ambas possuem fases diferentes, como por 

exemplo, a fase da vingança privada e a própria vingança divina.   

Nos tempos antigos, não havia sistema jurídico com regramentos 

codificados, ou seja, em momento histórico anterior ao contrato social66, o modelo 

de sociedade política que vigorava era o familiar.   

Jean Jacques Rousseau67ensinou:  

 

“É a família, portanto, o primeiro modelo das sociedades políticas, o 
chefe é a imagem do pai, o povo a imagem dos filhos, e havendo nascido 
todos livres e iguais, não alienam a liberdade a não ser em troca da sua 
utilidade. Toda a diferença consiste em que, na família, o amor do pai 
pelos filhos o compensa dos cuidados que estes lhe dão, ao passo que, 

                                                           
66 “Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e 

os bens de cada associado, e pela qual, cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão 

a si mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente”. Tal é o problema fundamental cuja 

solução é dada pelo contrato social. As cláusulas deste contrato são de tal modo determinadas 

pela natureza do ato, que a menor modificação as tornaria vãs e de nenhum efeito; de sorte que, 

conquanto jamais tenham sido formalmente enunciadas, são as mesmas em todas as partes, em 

todas as partes tacitamente admitidas e reconhecidas, até que, violado o pacto social, reentra cada 

qual em seus primeiros direitos e retoma a liberdade natural, perdendo a liberdade convencional 

pela qual ele aqui renunciou.” Jacques Rousseau, Jean. O Contrato Social. Ed. Ridendo Castigat 

Mores. p. 24.  
67Ibidem. p. 11. 
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no Estado, o prazer de comandar substitui o amor que o chefe não sente 
por seus povos.”  

 
 

Portanto, a evolução da história do direito vem através da codificação, à 

legalização, positivado nos textos normativos. O texto normativo será algo que é 

visto pela sociedade como necessidade de codificação, a formação de um sistema 

jurídico.  

A codificação das normas teve momentos em que obedeciam ao 

misticismo das religiões que vigoravam sob determinados povos, como, por 

exemplo, o catolicismo na inquisição medieval europeia, onde diversos pecados 

considerados pela Igreja Católica, como a heresia, por exemplo, eram tidos como 

crimes puníveis por morte.  

Uma vez que a religião era a base fundante daquela sociedade, toda 

doutrina pregada por aquela igreja deveria ser obedecida como lei, e todo o ato 

que atentasse contra os ensinamentos eram considerados atos atentatórios ao 

Estado68.  

O foco deste capítulo é abordar o período chamado de vingança penal, 

que durou até aproximadamente o século XVIII. Nesse período histórico, não 

existia, como dito anteriormente, códex de normas que ditavam as regras da 

sociedade, ocorria que a sociedade era em sua avassaladora maioria sustentada 

por crenças divinas, não somente cristãs, mas também pagãs onde catástrofes 

naturais eram vistas como punições que vinham dos céus ou do inferno.   

Três fases distintas existiram, onde a vingança penal era pautada por 

diferentes motivações, essas fases são conhecidas como vingança privada, divina 

e pública.   

Apesar dessas três fases não se ligarem umas às outras através do 

tempo, elas possuem semelhanças, uma vez que a cisão entre elas se dá mais 

por motivos ideológicos do que temporais.  

Na fase da vingança penal privada, quando um crime era cometido, a 

vítima, seus parentes ou determinado grupo social poderiam reagir àquela ofensa, 

o aqui predominava fortemente o direito da autotutela.  

                                                           
68 “Queremos que (a heresia dos maniqueus) seja considerada crime público, pois, a ofensa que 

se faz à religião divina é feita igualmente a todos”. RICHTMANN, Flodoaldo Proença. A inquisição. 

São Leopodo. p. 11.  
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Não existia nenhum tipo de proporcionalidade nessa vingança privada, 

podendo uma ofensa como uma lesão leve ser respondida com homicídio, aqui 

vigorava o famoso dito “olho por olho dente por dente”.   

Nesse momento da história, não havia nenhum tipo de proteção social, 

predominava a lei do mais forte. Porém, como toda evolução social e como 

tentativa inicial de limitação dessa autotutela, surgiu a primeira lei chamada lei de 

talião e a composição, que são considerados dois importantíssimos marcos 

regulatórios históricos da humanidade.  

Essa lei limitou a reposta da ofensa, instituindo um tipo de 

proporcionalidade, então, uma violência de lesão leve não poderia mais ser 

respondida com um homicídio ou uma lesão grave, mas poderia ser devolvida na 

mesma medida6, surgiu, então um limitador, o que ficou conhecido como lei de 

Talião, que inclusive foi adotada no código de Hamurabi69 em seus artigos 209 e 

210, e é definitivamente um marco legal histórico no direito penal.  

Outro instituto que merece destaque é a composição, que começou a ser 

utilizada nesse mesmo período histórico, onde acordos eram realizados, muitas 

vezes para quitar ou solucionar conflitos entre tribos.   

Atualmente, podemos enxergar essa composição histórica na 

responsabilidade civil70, fica clara a evolução desses institutos históricos.  

A vingança penal divina retrata a influência das religiões sobre os povos, 

e as penas que eram aplicadas e quem as aplicava. A figura da entidade divina 

fosse em qualquer religião, era absoluta, a ira dos deuses era implacável para 

castigar o infrator de determinada regra de fé.   

A aplicação das penas ficava a carga dos sacerdotes, xamãs e líderes 

espirituais que falavam por esses deuses e entendiam as penas para poderem 

aplicá-las. Todos eram muito influenciados pelo que acreditavam, pela sua fé. 

Existia inclusive o autoflagelo, o qual a própria terminologia da palavra é 

autoexplicativa, pois, tamanho era o poder das crenças na mente do coletivo 

social, e de determinadas pessoas, que elas mesmas quando entendiam que 

haviam cometido atos que violavam sua fé, puniam a si mesmas, muitas vezes 

com atos de flagelo ao próprio corpo.  

                                                           
69 “Art. 209, Código de Hamurabi: Se alguém bate numa mulher livre e a faz abortar, deverá pagar 
dez ciclos pelo feto.” 
70Art. 927, CC: Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
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Através da manipulação do discurso filosófico e teológico das fés, a 

tortura, a pobreza e o autoflagelo eram muito utilizados com intuito de purificação 

da alma, da mente, do próprio corpo, e também como ato de glorificação aos 

deuses.  

Em determinado momento histórico, passou-se a vigorar a vingança penal 

pública, onde o Estado passou a ter própria autonomia onde poderia decidir quem, 

quando e como punir, ou seja, não eram mais as pessoas que aplicavam as penas 

nem os representantes religiosos, agora era o Estado quem atuava para aplicação 

das normas penais.  

Mesmo sob a tutela do Estado, e em um momento histórico onde a 

sociedade se encontrava de certa forma mais organizada, as penas ainda eram 

absolutamente cruéis, desumanas e gráficas, não havia aqui a preocupação com 

a educação daquele que cometia o ilícito penal para que após o cumprimento da 

pena, não cometesse novamente aquele ato; busca-se somente penalizar e não 

conscientizar sobre ilicitude de determinadas condutas.   

O Estado, a autoridade pública, utilizava o direito penal como 

demonstração de poder e medo. A figura do Estado assumiu o capuz de carrasco.   

A evolução das normas penais, se dão claramente por momentos 

históricos marcantes, hoje, por exemplo, temos uma Constituição Federativa que 

engloba inúmeros direitos, que muitos entendem que não necessitavam ser 

protegidos pela norma máxima constitucional.  

Porém, como visto, a norma reflete o momento histórico vivido, e a nossa 

CRFB surgiu após um momento traumático de regime militar, onde determinadas 

garantias, hoje consideradas como fundamentais foram suprimidas pelo Estado 

naquele período histórico.  

Mas é através desse movimento de mudanças históricas, que observamos 

a necessidade de mudanças legislativas inclusive constitucionais. Há atuais 

entendimentos de que nossa Constituição é demasiadamente intervencionista, e 

que deveria atuar, como o direito penal, em ultima ratio, protegendo somente os 

bens jurídicos mais importantes.  
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Ensina Greco71: “O direito penal não promove uma tutela global dos bens 

jurídicos contra toda forma de agressão, mas seleciona fragmentos de injustos 

dotados de especial gravidade para erigí-los à categoria de injustos penais.”.  

Ensina também Conde72 que: 

 

“o poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pelo princípio da 
intervenção mínima. Com isso, quer dizer que o Direito Penal somente 
deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais 
importantes. As perturbações mais leves do ordenamento jurídico são 
objeto jurídico de outros ramos do Direito.”  
 
 

O direito penal evoluiu para o entendimento atual de que ele deve ser 

utilizado como última razão, não como primeira, onde ele será orientado para 

proteger bens jurídicos que realmente devem ser tutelados pelo direito penal, tais 

como a vida e a integridade física, por exemplo. A pena é, portanto, uma resposta 

do Estado ao comportamento violento do agente que desobedece e quebra as 

normas penais violando o bem jurídico escolhido e tutelado pela norma penal.   

 Sobre o direito primitivo, ou seja, o anterior à invenção da escrita, pode-se 

dizer que suas regras eram transmitidas oralmente e conservadas pela tradição e 

que o direito estava maciçamente impregnado de religião. Tais direitos podem ser 

observados ainda em sociedades indígenas e aborígenes que não utilizam a 

escrita. 

A compreensão da história do Direito Penal constitui elemento 

indispensável para seu estudo, permitindo a percepção da evolução das 

instituições e do próprio Direito, ajudando a entender o processo de superação de 

algumas instituições. 

A vingança como instituto de Direito Penal tem início com os primórdios da 

humanidade. Para boa parte da doutrina, tal fase perdurou até o fim do Século 

XVIII. Deve-se observar, contudo, que havia uma multiplicidade de agrupamentos 

sociais, e que sistemas distintos podem ter sido adotados até sua aniquilação por 

um sistema adotado por um agrupamento mais poderoso. 

                                                           
71 Greco, Luís. Breves reflexões sobre os princípios da proteção de bens jurídicos e da 

subsidiariedade no direito penal. In: Brito, Alexis Augusto Couto de; Vanzolini, Maria Patrícia 

(Coord.) Direito Penal: aspectos jurídicos controvertidos. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 

2006.  
72 Muñoz Conde, Francisco. Edmund Mezger e o direito penal de seu tempo. 
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Pode-se dizer que, até o Iluminismo, não apenas o Direito era impregnado 

de religião, como eram os fenômenos sociais e naturais explicados com 

fundamentação religiosa. A reparação era instituto comum em muitas das 

sociedades primitivas, assim como o sacrifício para aplicar a ira das divindades. 

Diante da ideia de reparação, a vingança era um instituto naturalmente 

aceito. A doutrina divide a fase da vingança penal em três subfases: a vingança 

divina, a vingança privada, a vingança limitada e a vingança pública. 

Como já explicado, nas sociedades primitivas, a religião era fundamental 

para construção do próprio agrupamento social. Era através da religião que os 

fenômenos naturais e sociais eram aceitos, e os indivíduos acreditavam 

fortemente nos totens, materialização de entidades. A religião confundia-se com o 

próprio Direito. 

A violação da obediência à religiosidade era severamente punida, pois os 

indivíduos acreditavam na ira das divindades. As proibições, conhecidas como 

tabus, eram muitas vezes de índole coletiva e visavam aplacar a fúria divina. A 

administração penal ficava a cargo dos sacerdotes, que como representantes das 

divindades, eram os responsáveis pela justiça e pelo entendimento dos desígnios 

divinos. A aplicação do castigo dava-se com o escopo de apaziguar a revolta dos 

deuses. 

Por óbvio, a aplicação de penas cruéis e desumanas era não apenas 

permitida, como largamente incentivada. Não apenas ao infrator do tabu, mas 

muitas vezes a inocentes que eram sacrificados para aplicar a ira dos deuses. 

Todos deveriam participar do ato punitivo para escaparem da vingança divina. 

Como exemplo de legislação do período, pode se mencionar o Código de 

Manu (Índia), os Cinco Livros (Egito), o Livro das Cinco Penas (China), o Avesta 

(Pérsia), o Pentateuco (Hebreus), entre outros. 

A vingança privada consistia na reação da vítima, de sua família ou de seu 

grupo social, diante de uma violação. A vingança privada caracterizava-se por 

reações violentas, quase sempre exageradas e desproporcionais, atingindo não 

apenas o ofensor, mas também sua família e grupo social, que causavam conflitos 

que perduravam no tempo. 

A inexistência de limites imperava, e as penas impostas mais comuns eram 

a “perda da paz”, imposta contra um membro do próprio grupo, que era banido do 
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convívio com seus pares, e a “vingança de sangue”, aplicada a integridade do 

grupo rival. 

Era a “vingança de sangue” que, muitas vezes, dava início a uma guerra 

sem fim entre os agrupamentos sociais, enfraquecendo a ambos indefinidamente. 

Com o fortalecimento do poder social, a vingança privada cedeu lugar à 

ideia de justiça privada, atribuindo-se ao chefe da família, clã ou tribo o poder 

absoluto de decidir sobre a punição dos infratores. 

A ausência de equilíbrio entre a ofensa e sanção imposta acarretava o 

enfraquecimento de ambos os grupos, causando até mesmo em casos extremos 

a sua aniquilação. 

A Lei de Talião é o maior exemplo de regulamentação fundada no conceito 

de vingança privada. A lei de talião não tratava propriamente da pena, mas sim 

era um instrumento de moderação da pena, a ideia do “olho por olho, dente por 

dente”. Ou seja, aplicava-se ao ofensor o mesmo mal por ele causado. 

A pena, portanto, passa a ter um caráter proporcional e individual. Esse 

período representa não apenas o germe da reação equilibrada, mas também da 

individualização da pena. 

A ideia da Lei de Talião acabou substituída pela ideia de “composição”, 

através da qual o infrator e sua família compensavam a vítima e sua família com 

dinheiro, armas, alimentos, escravos. Há registros históricos do oferecimento de 

escravos para sacrifício como forma de composição após a prática de um crime 

de homicídio, por exemplo. 

Ao se introduzir a composição, acentuou-se o poder estatal, em que o 

soberano e seus representantes atuavam como intermediários entre a vítima e o 

infrator. A principal legislação do período é a Lei das Doze Tábuas. 

Nesse momento, o Estado passa a intervir como o único legitimado para 

impor sanções penais. A ideia da pena pública passou a garantir a existência do 

próprio Estado. 

A pena, portanto, perdeu sua índole sacral para se transformar em uma 

sanção imposta em nome de uma autoridade pública, representante dos 

interesses da comunidade. 

As penas, no entanto, não perderam seu caráter cruel. A pena de morte, a 

mutilação, torturas e espancamentos eram largamente utilizados como sanções. 
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Deve-se observar, ainda, que era a figura do líder (o rei, o imperador, o 

chefe da tribo) que aplicava as sanções, que não estavam previstas e eram 

livremente decididas por esse líder de poder absoluto. Não havia qualquer 

segurança jurídica. 

Foi apenas a partir da Época Clássica do Império Romano que se 

desenvolveram a ideia do direito fixado predominantemente e previamente por 

juristas. 

 

2.2.3.A Vingança na Sociedade Contemporânea Brasileira e a Internacionalização 

do Direito Penal 

Diante da ineficiência do sistema penal brasileiro, da sensação de 

impunidade sentida pela população como um todo, e dos absurdos índices de 

criminalidade registrados no país (um relatório das Nações Unidas sobre Drogas 

e Crimes de 2014 afirma que o Brasil tem 11,4% dos assassinatos cometidos no 

planeta). 

Alberto Carlos Almeida73, em seu livro “A cabeça do brasileiro” de 2007, 

afirma que, “ao contrário das punições previstas pela lei, sujeitas a uma justiça 

lenta e muitas vezes considerada ineficiente, as punições ilegais acabam sendo 

vistas como solução, ou, pelo menos, como um recurso quando se trata de 

combater o crime”. 

A aprovação pública de linchamentos, grupos de extermínio e estupro para 

estupradores é facilmente constatada em qualquer área de comentários dos 

principais jornais brasileiros. 

Alberto Carlos Almeida74 conclui em seu estudo que 48% da população 

brasileira admite que suspeitos de crimes sejam linchados, 54% concorda que 

condenados por estupros sejam estuprados nas prisões, 54% apoia que a polícia 

espanque presos para que confessem crimes, 52% admitem que assaltantes 

presos possam ser mortos pela polícia, 28% acha viável fazer justiça com as 

                                                           
73ALMEIDA, Alberto Carlos. A cabeça do brasileiro. São Paulo: Record, 2007. Passim. 
74Idem. 
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próprias mãos e 15% concorda com a hipótese de pagar a alguém para matar 

suspeitos de crimes. 

Almeida conclui que questões como religiosidade e escolaridade, além de 

outras variáveis, influenciam na formação dessa mentalidade do brasileiro. 

Outros dados demonstram a aceitação da vingança e das penas cruéis 

entre a população brasileira, instituições já superadas pela evolução do Direito. 

Em pesquisa divulgada em 2011, 46% da população brasileira se mostrou a favor 

da aplicação da pena de morte. 

Apesar do inegável crescimento de ideais retrógados junto à sociedade 

brasileira, há, pelo menos no Direito, um movimento de internacionalização da 

proteção aos Direitos Humanos e do Direito Penal e Processual Penal, na busca 

do velho ideal de justiça comum universal. 

Diante das incertezas de uma sociedade dividida e insegura, esses passos 

em direção à efetividade dos direitos e garantias previstos na própria Constituição 

brasileira. O acréscimo do § 3º ao Artigo 5º da Constituição é um claro exemplo 

desse progressivo movimento de internacionalização do Direito Penal e 

Processual Penal. 

A mentalidade da sociedade brasileira, somadas aos crescentes índices de 

criminalidade, e ao crescimento de bancadas parlamentares ligadas a setores 

considerados retrógados, traz assustadora perspectiva de redução de conquistas 

históricas em relação aos direitos humanos e do próprio Direito Penal. 

Esse movimento de internacionalização do Direito Penal e de consagração 

dos Direitos Humanos, iniciada com a renovação das credenciais brasileiras junto 

à sociedade internacional, após duas décadas de ditadura militar e violações 

várias, é, pelo menos juridicamente, uma barreira às ideias retrógadas e 

desumanas que vem ganhando força com a popularização da internet. 

No entanto, diversos projetos de lei de cunho religioso e flagrantemente 

inconstitucionais vem se amontoando em nossas casas legislativas, cabendo ao 

Judiciário e aos operadores do Direito brasileiro enfrentarem esse momento 

perigoso, sob pena da perda de conquistas históricas. 

A longo prazo, porém, é imperioso que a educação seja prioridade dos 

governos brasileiros, de forma a gerar uma redução dos absurdos índices de 

criminalidade brasileiros, que já perduram várias décadas. Sem isso, a tendência 
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é que a população se sinta cada vez mais insegura, buscando as soluções mais 

fáceis e imediatas, como a vingança. 

 

2.2.4O Direito Penal Mínimo 

O Direito Penal só deve existir para proteger os bens jurídicos essenciais, 

visto que pune ou impede a prática de determinadas infrações e desperta, a 

consciência social. O simbolismo do Direito Penal está justamente no fato da sua 

utilização, não como forma de contribuição essencial para uma convivência 

pacífica, mas sim, como um meio enganoso dessa proteção, própria do legislador, 

que não está preocupado com o bem-estar social ou individual da população, mas 

sim, com sua eleição ou reeleição. 

Atualmente, o Brasil se encontra em uma fase em que leis penais 

simbólicas são cada vez mais elaboradas pelo legislador, leis que trazem uma 

manifesta intenção pelo Governo de manipulação da opinião pública, incidindo na 

sociedade uma falsa ideia de segurança. 

É necessário que se delimite o âmbito de interesse do direito penal, e 

deixar claro que o sucesso da intervenção mínima implica, também, um mínimo 

de condições de aplicabilidade das normas, o que critica, minimamente, uma 

legislação técnica e coerente, além da necessidade de estruturação dos órgãos 

de jurisdição, e aparelhamento dos mecanismos de execução das penas. 

O Estado, interveniente, exerce importante papel para a manutenção de 

um complexo e harmonioso Estado Democrático de Direito, que se estabelece de 

forma dominante a fim de se adequar à realidade político social contemporânea. 

Em contrapartida, esta intervenção deve ter limites, de modo que atue baseada 

nos princípios basilares penais e constitucionais, garantindo a todos os indivíduos 

a devida proteção que cabe ao Direito Penal Moderno. 

Se deve destacar que uma abordagem garantista do Direito Penal deve 

existir para que haja uma preservação eficaz dos Direitos Humanos, seguindo uma 

política criminal minimalista, e baseada em valores éticos e morais de 

humanidade, uma vez que os mecanismos penais de intervenção sobre a 

sociedade não se justificam por si só, mas sim como meios de controle social e de 
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proteção de bens jurídicos e de forma sempre subsidiária. A dignidade de todos 

deve ser preservada em qualquer atuação jurídico penal. 

Assim, nas palavras de Vera Malaguti Batista: 

“(...) Desde a teoria marxista até os leitores de Foulcault, como 
Agamben, está demonstrado que o excesso, ou a exceção, faz 
parte do que foi historicamente o papel do poder punitivo no 
capitalismo. Nilo Batista percebeu algo de religioso nos dez 
mandamentos de Ferrajoli: retributividade, legalidade, 
necessidade, lesividade, materialidade, culpabilidade, 
jurisdicionalidade, acusatório, carga de prova, contraditório. Enfim, 
um “utilitarismo penal reformado”, onde a ideia de prevenção 
retorna triunfante para a utilização das penas alternativas ou 
informais. Como disse Baratta, temos de pensar em alternativas à 
pena, e não em penas alternativas.”75 

 

A realidade apresentada é triste, mas se deve acreditar de que uma das 

soluções para que esta mude, e que talvez seja a mais efetiva delas, seja conferir 

eficácia plena aos direitos e garantias constitucionais, para que assim os 

apenados possam ter o mínimo de igualdade de condições, e especialmente, o 

mínimo de dignidade no cumprimento da pena à que fora submetido. Muitos são 

os desafios na seara criminal, mas não se pode desacreditar no fato de que um 

esforço contíguo de toda uma sociedade pode colaborar para a “humanização” do 

Direito Penal. 

 

2.3. As Penas e Suas Classificações 
 

 

De acordo com Mirabete76, mencionando Soler77, “a pena é uma sanção 

aflitiva imposta pelo Estado, através da ação penal, ao autor de uma infração 

(penal), como retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem 

jurídico e cujo fim é evitar novos delitos.” 

Conforme a Constituição brasileira, em seu art. 5º XLVII78, proíbe de forma 

expressa: as penas de morte (excetuando os casos de guerra externa); as penas 

                                                           
75 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 
2011, 2ª edição, 2012. p. 106. 
76 MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. São Paulo, Atlas, 2003. 
77Apud SOLER, Sebastian. Derecho penal argentino. Buenos Aires: Tipografia, 1970. V. 2. p. 
342. 
78 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988 / obra coletiva de autoria de Luiz Roberto Curia, Livia Céspedes e Juliana Nicoletti. – 47ª 
edição atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 8-9. 
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de caráter perpétuo; as de trabalhos forçados e as penas cruéis. Cabe ressaltar 

que essas proibições se encontram entre as cláusulas pétreas, nos termos do art. 

60, §4º, inciso IV79, da Constituição, não podendo ser abolidas do texto 

constitucional. 

Assim, o poder constituinte fez com que o legislador, tanto constitucional 

quanto infraconstitucional, não institua no Brasil as modalidades de penas 

expostas acima. 

No entanto, foram adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, de 

acordo com o art. 5º, XLVII80, algumas espécies de penas que preveem a restrição 

de liberdade, perda de bens, multa, prestações sociais e a suspensão ou 

interdição de direitos. 

O art. 32 do CP81, traz a classificação das penas. Elas são classificadas 

em: privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. A doutrina ainda 

classifica as penas em comuns (as privativas de liberdade) e as penas alternativas 

ou substitutivas (restritivas de direitos), sendo que a multa pode ser usada 

cumulativa ou substitutivamente às privativas de liberdade. 

O art. 3382 desta mesma lei, institui a pena de reclusão nos regimes 

fechados, semiaberto e aberto e a pena de detenção nos regimes semiaberto ou 

aberto. O §1º deste artigo, prevê que no regime fechado a execução da pena 

deverá ocorrer em local de segurança máxima ou média; no regime semiaberto a 

execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar e no 

regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou um estabelecimento 

próprio. 

Com a reforma desta lei em 1984, ficou evidente que a questão que 

diferenciava a reclusão da detenção não era mais a periculosidade, mas sim o 

mérito do apenado. O regime inicial de cumprimento de pena ocorre também com 

base nos critérios do art. 59 do Código Penal (CP)83 e o regime encontra previsto 

nas alíneas do §2º do art. 33 do CP84: a) o condenado a pena maior que oito anos 

deverá cumprir, inicialmente, a pena em regime fechado; b) o condenado não 

                                                           
79Ibidem. p.61. 
80Ibidem. p.8. 
81BRASIL. Decreto Lei nº 2.848/40. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 19 fev. 2017. 
82Idem. 
83Idem. 
84Idem. 
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reincidente e que não possua pena maior que quatro anos e não exceda a oito, 

poderá desde o início cumprí-la em regime semiaberto; c) o condenado não 

reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, 

cumprir a pena em regime aberto. 

 

 

2.3.1 Prisão-Pena 

 

Onde o mais importante é saber que a liberdade é a regra e a prisão é a 

exceção no nosso ordenamento jurídico, onde no Brasil vige o princípio da 

presunção de inocência , apesar desse princípio ter sido mitigado pelo STF após 

o julgamento do HC, ele ainda é bem presente em nosso ordenamento jurídico, 

conforme cita Aury85  em suma, a presunção de inocência impõe um verdadeiro 

dever de tratamento, na medida em que exige que o réu seja tratado como 

inocente, que atua em duas dimensões a interna que é o dever de tratamento 

imposto primeiramente ao juiz, e o segundo é o externo que a presunção de 

inocência exige uma proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização 

precoce do réu. 

 

 

2.3.1.1. Prisões 

 

No ordenamento jurídico brasileiro existem dois tipos de prisão, a prisão 

pena e a prisão cautelar, onde a prisão pena decorre de uma sentença penal 

transitada e julgada, ou seja, uma sentença condenatória irrecorrível, e a prisão 

cautelar onde os acusados são mantidos presos cautelarmente para que não 

atrapalhe o andamento das investigações, ou seja uma prisão sem pena. 

 

a) Prisão Cautelar 

 

A prisão cautelar, no ordenamento brasileiro se trata de uma medica 

cautelar, onde pode recair sobre coisas e pessoas, onde quando recaem sobre 

                                                           
85Junior, Aury Lopes. Direito Processual Penal. 11 ˚ edição. Saraiva: São Paulo, 2014. p.804. 
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coisas são intituladas de coisas cautelares reais e as que caem sobre pessoas 

são chamadas de pessoais. 

Onde pode podemos ter o sequestro, que recai sobre um bem ilícito, a 

hipoteca legal que recai sobre bens imóveis de origem licita e o Arresto que recai 

sobre moveis de origem licita e a busca e apreensão é o próprio produto do crime 

que está sendo buscado e apreendido, pode ser usado tanto para buscar um 

produto de um crime como também no sentido de colher provas de um crime. 

 

b) Medida Cautelar 

 

As medidas cautelares surgem no ordenamento como uma ferramenta do 

Estado para atingir a aplicação da lei penal, onde para tal se faz necessário 

observar alguns requisitos para se obtiver as prisões. 

Onde dentre esses requisitos temos que ter o fumus comissi delicit (fumaça 

da existência de um delito) onde se verifica a prova de existência de um crime e 

indicio s suficientes de autoria e periculum libertati (perigo na liberdade do 

acusado) onde verificamos a garantia da ordem pública, garantia da ordem 

econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei 

penal, preceitos esses registrados no Código de Processo Penal no artigo 312. 

As medidas cautelares têm algumas características que são: 

1) Acessoriedade, ela depende de uma principal para existir 

2) Provisoriedade, elas são provisórias, onde podem ser revogadas a 

qualquer tempo, precisando somente para ser revogada que suma os motivos que 

a originaram. 

3) Instrumentalidade hipotética, não é uma antecipação da pena é um 

instrumento de garantia do processo, onde se resguarda o processo, ou seja, uma 

garantia processual da ordem pública e econômica  

4) Preventividade ela se caracteriza como uma prisão social, sendo que de 

acordo com Aury86  é o princípio dos princípios, é o principal sustentáculo das 

prisões cautelares, onde vai nortear a conduta do Juiz frente ao caso concreto, 

pois deverá ponderar a gravidade da medida imposta com a finalidade pretendida 

sem perder de vista o fumus comissi delicti e o pericum libertatis. 

                                                           
86Ibidem. p. 819. 
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A prisão cautelar requer três requisitos que são a legitimidade, 

pressupostos e a legalidade. 

 

c) Espécies de Prisões Cautelares  

 

São espécies de prisão cautelares, a prisão em flagrante do artigo 301 do 

Código de Processo Penal, onde se divide em facultativa e coercitiva; a prisão 

temporária, da Lei 7960, onde somente o Juiz pode expedi-la e a prisão preventiva, 

do artigo 312 do Código de Processo Penal, onde somente o Juiz poderá expedi-

la. 

 

c.1) Prisão em Flagrante 

 

A prisão em flagrante conforme o artigo 301 do código de processo penal 

pode ser de duas espécies: facultativa, ou seja, qualquer pessoa do povo pode 

fazer e a coercitiva que só pode ser realizada pela autoridade policial. 

O que seria então um estado de flagrância. Flagrante próprio ou real, são 

aquele que estão sendo cometidos no momento da prisão ou que acabou de 

acontecer e o flagrante impróprio ou quase improprio, foi encontrado logo depois 

que cometeu o crime e para este existem três elementos constitutivos, quais sejam 

a vontade de perseguir, começar a perseguição logo após e elemento fático, não 

existe a história que passou as 24 horas acabou o estado de flagrância, pois não 

existe um prazo razoável descrito na lei, somente é digo que tem que ser logo 

após  e ininterrupto. 

Um flagrante presumido ou ficto, de acordo com o artigo 302 IV, não existe 

perseguição e foi encontrado os objetos e instrumentos logo depois, porém nesse 

caso tem que haver um tempo razoável, e nos crimes permanentes enquanto não 

cessar a permanência, conforme artigo 303 do Código de Processo Penal e crime 

habitual não cabe prisão em flagrante. 

 

 

c. 2) Espécies de Prisões em Flagrante 
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São espécies de prisão em flagrante; o forjado; esperado;preparado e 

retardado. 

1)Flagrante Forjado- esta espécie de flagrante é ilegal e caso aconteça uma 

prisão através desse flagrante ela tem que ser relaxada. Onde o agente cria uma 

situação para com isso forjar uma situação de flagrância. 

2) Flagrante Retardado é previsto no artigo 8˚ da Lei 12.850, onde pode ser 

chamado também de ação controlada, esperando assim o momento oportuno e 

conveniente para tal prisão, somente os policiais podem fazê-lo. 

3) Flagrante Preparado é um flagrante ilegal, pois a sua consumação se 

torna impossível, conforme o Tourinho87, fala-se em delito putativo por obra do 

agente provocador, o delito não saiu da vontade do agente e não aceito em nosso 

ordenamento conforme a Súmula 145 do STF. 

4) Flagrante Esperado, não se pode confundir esta espécie de flagrante 

aceito em no ordenamento jurídico com o preparado que já foi sumulado pelo STF, 

conforme fala Tourinho88não se pode confundir o agente provocador com o 

funcionário policial, que informado previamente acerca de um crime que alguém 

está praticando ou vai consumar, prendê-lo em flagrante, pois em tal hipótese a 

intervenção da autoridade não provocou e nem induziu o autor do fato criminoso 

a cometê-lo. 

 

d) Prisão Temporária 

 

A prisão temporária surgiu com a conversão da medida provisória 111 para 

a atual Lei de prisão temporária 7.960, e é uma espécie de prisão cautelar, onde 

cabe em inquéritos policias para se fazer averiguações.  

Só poderá haver prisão temporária em crimes e não em contravenções 

penais, pois segundo Paulo Rangel89, pois para ele trata-se de uma regra restritiva 

de direito, não há que se fazer interpretação extensiva nem analógica, portanto, 

somente será decretada a prisão temporária em crimes, não sendo admissível na 

contravenção penal. 

 

                                                           
87Filho, Fernando da Costa Tourinho. editora Saraiva 13˚ edição pagina 665 
88Ibidem. p. 665. 
89 Rangel Paulo, Direito Processual Penal 22˚edição editora atlas pagina 846.. 
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e) Prisão Preventiva 

 

A prisão preventiva é uma espécie do gênero de medida cautelar, ela vem 

a ser a última hipótese e está descrita no nosso ordenamento jurídico nos artigos 

282,parágrafo 6˚ e art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. 

Para esta prisão ser decretada exige alguns requisitos para tal fim, quais 

sejam: a GOP, garantia da ordem pública; GOE, garantia da ordem econômica; 

CIC, conveniência da instrução criminal; ALP, assegurar a lei penal e provas da 

existência do crime e dos indícios de autoria e materialidade. 

Segundo o entendimento de Nucci a prisão preventiva com o fundamento 

na garantia ordem pública pode ser decretada quando estiver presente os 

fundamentos da gravidade da infração mais a repercussão geral, ou seja, nos 

casos que abalam a sociedade. 

Quando finda os pressupostos dessa prisão ele adquire a liberdade plena 

com o advento da revogação da preventiva conforme artigo 316 do Código de 

Processo Penal. 

Conforme José Armando da Costa,mas baseando-se no princípio do bis in 

idem, uma pessoa não pode ser punida mais de uma vez pelo mesmo fato. Assim, 

seus antecedentes criminais não podem influenciar em suas futuras condenações, 

muito menos em suas futuras decretações de prisão preventiva, pelo fato de ainda 

não estar formado o juízo da culpa, apenas presentes os indícios de autoria e 

prova da existência do crime. 

  

f) Prisão Pena 

 

Esse tipo de prisão, não se confunde com a prisão cautelar pois, é uma 

prisão que decorre de uma sentença transitada e julgada, desta forma sendo uma 

execução provisória da pena. 

Conforme cita Afrânio , somente poderá ser iniciada a execução provisória 

da sentença recorrida se, tendo maus antecedentes, o réu  for condenado por 

crime inafiançável. 

 

 

2.3.1.2. Diferença entre Prisão Provisória e Prisão Pena 
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Se faz necessária a distinção entre os dois tipos de prisão. 

 

1) Prisão Cautelar: Ela é anterior ao transito em julgada, durante a 

investigação e/ou processo penal, sob a égide do principio constitucional da não 

culpabilidade; com o objetivo de assegurar o bom andamento da persecução 

penal. 

2) Prisão Pena: Ela tem efeito de condenação à pena restritiva de 

liberdade.; após o transito e julgado da decisão penal à uma pena privativa de 

liberdade; o Estado exercendo o direito de punir. 

Sendo assim, a prisão penal propriamente dita ocorre após o trânsito em 

julgado da sentença condenatória, ou seja, a prisão penal ou “prisão pena” tem a 

finalidade repressiva, diferente da prisão processual que pode ocorrer antes da 

sentença condenatória. 

Verifica-se a imensa discricionariedade que tais institutos garantem aos 

magistrados, uma vez que permitem decisões apenas baseadas em aspectos 

pessoais e subjetivos, uma vez que conceito de ordem pública ou extrema 

necessidade pode ser interpretado de diversas formas, sendo, portanto, levado 

em consideração os pensamentos e valores pessoais do julgador. Por fim, 

constata-se que o processo penal, apesar das mudanças que já sofreu, ainda não 

é o meio mais adequado para se garantir os direitos fundamentais previstos na 

Constituição da República, pois as prisões cautelares, são baseados 

principalmente em presunções e não em um juízo de certeza, quebrando e 

maculando algumas máximas da nossa carta magna e a prisão pena só poderá 

ser feita após todo o transito e julgado de decisões penais recorríveis ou não. 

Destaque-se, portanto, que a prisão é a ultima ratio, sendo assim a liberdade em 

primeiro lugar. 

 

a) Regime Fechado 

 

Alude o art. 33 do Código penal brasileiro, em seu §1º, estabelece que o 

é o regime fechado. Assim, considera-se: i) regime fechado a execução da pena 

em estabelecimento de segurança máxima ou média. No §2º, alínea “a” define que 
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o condenado com pena superior a 8 (oito) anos deverá inicia-la em regime 

fechado.90 

O art. 34 do CP traz as regras do regime fechado: 

“Art. 34 - O condenado será submetido, no início do cumprimento 
da pena, a exame criminológico de classificação para 
individualização da execução.  

        § 1º - O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a 
isolamento durante o repouso noturno.  

§ 2º - O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na 
conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do 
condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. 

§ 3º - O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em 

serviços ou obras públicas.”91 

Em relação ao estabelecimento penitenciário a Lei de Execuções Penais, 

traz em seu art. 88 as seguintes regras: 

“Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de 
aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à 
existência humana; 
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). ”92 

 
No entanto, conforme aponta Juarez Cirino93, mencionando as palavras 

de Bitencourt94, não é este modelo que se percebe na prática, uma vez que o 

regime fechado não oferece o serviço em obras públicas e que qualquer espécie 

de trabalho interno é um privilégio para poucos condenados. 

 

b) Regime Semiaberto 

 

O art. 35 do Código Penal estabelece que o local de cumprimento da pena 

do regime semiaberto deverá ser uma colônia agrícola, industrial ou lugar similar. 

Esse regime se destina a condenados não reincidentes e na qual a pena seja 

superior a 4 (quatro) anos e não ultrapasse 8 (oito) anos, como se verifica a seguir: 

                                                           
90Idem. 
91Idem. 
92BRASIL. Lei nº 7.210/1984. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm.  Acesso em 20 fev. 2017. 
93 SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Lumen Juris, 7ª edição, 2017, 
p. 478 
94Apud BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de direito penal. 2003. 8ª edição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm
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“Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao 
condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-
aberto.  
§ 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o 
período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento 
similar.   
§ 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a 
cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo 
grau ou superior.”95 

 
Assim como o art. 34 do CP, já mencionado acima, o art. 8º da LEP aborda 

o exame criminológico, que é imprescindível para obter os necessários elementos 

para uma classificação adequada de execução sendo individualizadas. 

No regime semiaberto é possível a saída temporária de acordo com o art. 

122, senão vejamos: 

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-
aberto poderão obter autorização para saída temporária do 
estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: 
I - visita à família; 
II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de 
instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da 
Execução; 
III - participação em atividades que concorram para o retorno ao 
convívio social. 
Parágrafo único.  A ausência de vigilância direta não impede a 
utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo 
condenado, quando assim determinar o juiz da execução.”96 

 

 

c) Regime aberto 

 

Como alude o art. 36 do Código Penal, é cabível o regime aberto para 

aqueles condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) 

anos, podendo esta ser cumprida desde o início, como se pode verificar: 

“Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de 
responsabilidade do condenado.  
 § 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem 
vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade 
autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e 
nos dias de folga. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

                                                           
95BRASIL. Decreto Lei nº 2.848/40. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 20 fev. 2017. 
96BRASIL. Lei nº 7.210/1984. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm.  Acesso em 20 fev. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm
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§ 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar 
fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou 
se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.”97 

 

Neste regime a execução da pena se efetiva em casa de albergado ou 

outro estabelecimento adequado, de acordo com os artigos 93 a 95 da LEP: 

“Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena 
privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação 
de fim de semana. 
Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos 
demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de 
obstáculos físicos contra a fuga. 
Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do 
Albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para 
acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. 
Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os 
serviços de fiscalização e orientação dos condenados.”98 

 

A Lei de Execuções Penais também menciona, nos art. 113 e 114, que o 

condenado deve ingressar em regime aberto conforme a aceitação de seu 

programa e seguindo os critérios impostos pelo Juiz. Só poderá entrar no regime 

aberto o apenado que estiver trabalhando ou que tenha possibilidade imediata de 

trabalhar. O apenado também deve apresentar seus antecedentes ou através do 

resultado de seus exames, comprovar que com fundados indícios que irá se 

ajustar com autodisciplina e senso de responsabilidade a esse regime.  

“Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a 
aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz. 

Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado 
que: 

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo 
imediatamente; 

II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos 
exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-
se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo 
regime. 

Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas 
referidas no artigo 117 desta Lei.”99 

 

                                                           
97BRASIL. Decreto Lei nº 2.848/40. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 20 fev. 2017. 
98BRASIL. Lei nº 7.210/1984. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm.  Acesso em 20 fev. 2017. 
99Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm
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Alude Mirabete100 que “evidentemente, quando se tratar de regime inicial, 

não se fará nenhum exame no sentenciado, e a opção do magistrado fundar-se-á 

apenas nas circunstâncias judiciais da pena (art. 59 do CP).” 

 No regime aberto o Magistrado pode vir a estabelecer critérios especiais 

para sua concessão, sem que haja qualquer prejuízo às condições gerais e 

obrigatórias, como as de permanecer no local no qual for designado, durante o 

repouso e nos dias de folga; sair para o trabalho e retornar nos horários fixados; 

não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial e comparecer em 

juízo para informar e justificar as suas atividades, quando for assentado, de acordo 

com o art. 115 da LEP.101 

Cabe ressalvar que há possibilidade de uma discriminação positiva, na 

qual há a possibilidade de prisão em residência particular quando se tratar de 

condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; 

condenada com filho menor, deficiente físico ou mental e condenada gestante, 

conforme art. 117 da LEP102.  

 

2.3.2 Prisão-Processo 

 

a) Prisão preventiva 

 

Primeiramente, para tratar da prisão preventiva, se faz necessário analisar 

os artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal (CPP)103, ademais por conta 

da alteração sofrida neste Capítulo pela Lei 12.403 de 2011104. 

A prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar e ocorre antes da 

sentença, com outras palavras, é uma prisão processual da convicção do Juiz. 

Esta prisão só deve ocorre quando o acusado possa vir a causar perturbação à 

instrução criminal ou caso se torne ineficaz a sanção que lhe será imposta. Devido 

                                                           
100 MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. São Paulo, Atlas, 2003.p. 244. 
101 BRASIL. Lei nº 7.210 de 1984. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm.  Acesso em 20 fev. 2017. 
102Idem. 
103 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689/1941. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em 21 fev. 2017. 
104 BRASIL. Lei 12.403 de 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12403.htm. Acesso em 21 fev. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm
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a esse caráter, esta deve ser uma medida excepcional, que demanda cuidado em 

sua aplicação visto que o acusado pode vir a ser inocentado no final do processo. 

O art. 312 do CPP traz os pressupostos da prisão preventiva, sendo eles 

a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar que a lei seja aplicada, quando houver prova da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria, como se vê abaixo: 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia 
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 
autoria.105 

Após a leitura deste artigo se verifica que somente os dois últimos 

pressupostos são objetivos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que 

a garantia da ordem pública e econômica e, principalmente, a conveniência da 

instrução criminal são conceitos claramente abertos e subjetivos que possibilitam 

várias interpretações, o que pode vir a gerar inúmeras injustiças e claro, erros em 

sua aplicação. 

As características gerais para a aplicação da prisão preventiva se 

encontram dispostas no art. 282 do CPP: 

“Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão 
ser aplicadas observando-se a:  

 I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação 
ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, 
para evitar a prática de infrações penais;  

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do 
fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 

§ 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente.  

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício 
ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação 
criminal, por representação da autoridade policial ou mediante 
requerimento do Ministério Público.  

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia 
da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, 
determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de 
cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo 
os autos em juízo.  

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações 
impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério 
Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a 

                                                           
105 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689/1941. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em 21 fev. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar 
a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).  

§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la 
quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como 
voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 

§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível 
a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).”106 

 

Com a leitura do § 6º deste artigo se percebe que a prisão preventiva 

somente será aplicada caso não seja possível a aplicação de outra medida 

cautelar, disposta no art. 319 da LEP107.  

Importante ressaltar que o inciso IX do art. 319 da Lei de Execuções 

Penais traz o uso do monitoramento eletrônico em detrimento da prisão cautelar, 

após a alteração dada pela Lei 12.403/2011108. 

 

b) Prisão domiciliar 

 

Outra espécie de prisão cautelar é a prisão domiciliar, prevista no art. 317 

do CPP. O art. 318 traz os pressupostos objetivos da sua aplicação, como se 

verifica: 

“Art. 317.  A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado 
ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com 
autorização judicial.    

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 
quando o agente for:   

I - maior de 80 (oitenta) anos; 

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;             

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 
(seis) anos de idade ou com deficiência;  

IV - gestante;   

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;   

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho 
de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 

                                                           
106Idem. 
107 BRASIL. Lei nº 7.210 de 1984. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm.  Acesso em 20 fev. 2017. 
108 BRASIL. Lei 12.403 de 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12403.htm. Acesso em 21 fev. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm
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Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea 
dos requisitos estabelecidos neste artigo.”109 

Cabe aqui destacar que os incisos IV, V e VI do art. 318 foram inseridos 

pela Lei nº 12.403, de 2011110. 

Importante também destacar que é possível a substituição da prisão 

preventiva pela prisão domiciliar nos casos apontados, assim como, obviamente, 

ela pode ser substituída por uma medida menos grave como a prevista no inciso 

IX do art. 319 da LEP111, utilizando a monitoração eletrônica, como será explicado 

mais à frente no presente trabalho. 

De tal modo, mesmo não havendo a substituição automática da prisão 

domiciliar somente pelo monitoramento eletrônico, essa medida seria aconselhada 

a fim de controlar e fiscalizar o cumprimento dessas prisões domiciliares, conforme 

se justifica no §1º do art. 282112, que permite que medidas cautelares possam ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. 

  

                                                           
109 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689/1941. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em 21 fev. 2017. 
110 BRASIL. Lei 12.403 de 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12403.htm. Acesso em 21 fev. 2017. 
111 BRASIL. Lei nº 7.210 de 1984. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm.  Acesso em 20 fev. 2017. 
112 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689/1941. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm. Acesso em 21 fev. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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3. O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 
 

 

Muitos estudiosos e doutrinadores do Direito vem questionando a 

execução da pena de prisão, deixando o meio acadêmico e passando a ser 

discutido nos jornais, nas escolas e nas conversas informais, o que transforma o 

tema em algo comum no dia a dia do brasileiro.  

O estudo pelo atual modelo do sistema prisional se deu por conta das 

inúmeras rebeliões que ocorreram em penitenciárias e delegacias de todo o país, 

assim como de outros problemas existentes há tempos, como superlotação, 

proliferação de doenças, denúncias de prática de torturas, gastos públicos com a 

manutenção do preso, etc.  

Por conta disso, se visa medidas para melhorar a execução da pena de 

prisão, sendo uma delas o monitoramento eletrônico de presos. 

 

 

3.1. Vigiar e Punir e o Sistema Carcerário Brasileiro 
 

Paul Michel Foucault113 não era jurista, mas sim, um filósofo, psicólogo, 

investigador social, político, cuja obra que o tornou conhecido mundialmente – 

“Vigiar e Punir” – destacou as atrocidades que foram praticadas no sistema penal.  

A obra supracitada é um grito de alerta que se fez ecoar nos bancos de 

universidades, entre acadêmicos, nos meios de comunicação, enfim, ecoou de 

forma geral. Em seu livro, percorrem-se fatos da vida real, ou seja, Foucault trouxe 

ao conhecimento público os horrores praticados por um sistema penal 

desproporcional e descompromissado com a dignidade humana. 

Em seu “Vigiar e Punir”, Foucault já conjecturava a falência da pena de 

prisão, onde o preso era obrigado a conviver com quem não conhecia, dividir seu 

espaço, sua intimidade, com alguém que nunca lhe havia sido próximo e que o 

cárcere não deve colidir com a dignidade da pessoa humana e, por mais que o 

preso tenha descumprido uma das cláusulas do suposto contrato social 

imaginário, merecia ser tratado de forma digna. Nas palavras do autor: 

 

                                                           
113FOUCAULT, Michel.  Vigiar e punir: o nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2009. 
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“(...) a obviedade da prisão se fundamenta também em seu papel, 
suposto ou exigido, de aparelho para transformar os indivíduos. 
Como não seria a prisão imediatamente aceita, pois se só o que 
ela faz. Ao encarcerar, ao retreinar, ao tornar dócil, é reproduzir, 
podendo sempre acentuá-los um pouco, todos os mecanismos 
que encontramos no corpo social? A prisão: um quartel um pouco 
estrito, uma escola sem indulgência, uma oficina sombria, mas, 
levando ao fundo, nada de qualitativamente diferente.”114 
 

 

Com o surgimento da pena de prisão, muitos problemas surgiram, como 

por exemplo, espaço para colocar todos os condenados à pena privativa de 

liberdade e também o que fazer com todos eles nesses locais, surgindo o 

questionamento se a pena deveria servir para compensar o mal praticado com a 

infração penal, punindo o criminoso ou então deveria ser aplicada visando 

recuperá-los para o convívio social.  

O Estado ignora uma situação que existe há anos, que se apresenta 

através de acumulação de pessoas, jogadas nas prisões como se fossem uma 

verdadeira espécie de “lixo humano que, além da privação da liberdade, sofrem a 

tortura moral de uma condição de vida subumana”,115 de tal modo ultrapassando 

todas as expectativas de uma futura reintegração social. 

O imenso número de condenados em todo o Brasil, e a precariedade 

percebida nas condições gerais das penitenciárias, do mesmo modo que a falta 

de espaço físico para abrigar de forma digna esses apenados, isso sem mencionar 

a inexistência de um programa de saúde para o preso, a insalubridade apurada 

nesses estabelecimentos, o que atesta a total incapacidade do Estado na 

recuperação desses apenados. 

Portanto, a prisão deveria ser revista, a fim de atender às novas 

necessidades. E, ao longo dos anos, foram várias as tentativas de dar à prisão 

uma finalidade diferente do sofrimento daquele que praticou uma infração penal, 

ou seja, através da privação de liberdade do criminoso, um fim útil, permitindo que 

ele pudesse voltar ao convívio social.  

Ficou constatado que, quanto mais tempo o agente permanecia preso, 

maior seria a probabilidade de voltar a delinquir, de reincidir. Como dizia Foucault, 

                                                           
114Ibidem, p.219. 
115ALVES, Cleber Francisco. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o 
enfoque social da Igreja. Rio de Janeiro. Renovar. 2001. 
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a prisão, “em vez de devolver à liberdade indivíduos corrigidos, espalha na 

população delinquentes perigosos”.116 

O sistema prisional deve ser revisto, alternativas devem ser pensadas e a 

prisão deve cumprir suas funções. Não acrescenta absolutamente nada; pelo 

contrário, destrói, aniquila a personalidade dos presos. A prisão gera revolta e 

fatos graves passam a ser vistos com normalidade no ambiente carcerário. Os 

condenados que deveriam estar sendo cuidados pelo Estado, são submetidos a 

toda sorte de atrocidades praticadas nesse ambiente, que dessocializa ao invés 

de ressocializar. 

Em outros Estados brasileiros, a exemplo do Rio de Janeiro, a situação 

não é diferente, principalmente quando se trata de cadeias públicas. Estas foram 

criadas com a finalidade de abrigar aqueles que necessitavam ser segregados do 

convívio social antes de seu julgamento definitivo. No entanto, devido a falta de 

vagas, os condenados passaram a cumprir suas penas nessas cadeias, junto 

àqueles presos que aguardavam julgamento.  

Os presos são jogados em celas escuras, superlotadas, sem ventilação, 

misturados com detentos portadores do vírus HIV, tuberculosos, etc. na verdade, 

tal ambiente insalubre é um terreno fértil para a disseminação de doenças, uma 

vez que os detentos não recebem tratamento médico.  

O cumprimento de pena em celas superlotadas torna a execução cruel, 

desumana. No Brasil, por exemplo, é comum que os presos se revezem para 

dormir, ou seja, o período de sono é dividido em turnos, por ser impossível que 

todos, ao mesmo tempo, dentro de uma cela, possam deitar para descansar. 

Não há necessidade de que o preso seja espancado, açoitado ou mutilado 

para que se configure o cumprimento cruel e desumano da pena. O próprio 

cumprimento da pena, por si só, em locais inapropriados, insalubres, já pode 

configurar uma ofensa à dignidade da pessoa humana. 

Nas penitenciárias que não atendem às regras mínimas de tratamento ao 

recluso, o retorno deste ao convívio social é carregado de traumas, de revoltas, o 

que resulta em índices de reincidência extremamente elevados, uma vez que o 

sistema não consegue cumprir com sua função ressocializadora. 

                                                           
116 FOUCAULT, Michel. Op. Cit., p. 101. 
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A respeito da indiferença com a qual os condenados são tratados por parte 

na população que, muitas vezes, substitui o sentimento de desprezo, pelo 

sentimento de satisfação, quando vê as condições com as quais os detentos são 

obrigados a se adequar, só servirá para que a criminalidade aumente e o 

delinquente rescinda. 

 

3.2. A Crise Do Sistema Penitenciário 

 

A partir do século XIX, a pena de prisão passou a ser considerada o meio 

mais adequado para reformar um indivíduo que cometeu um delito e, de acordo 

com Bitencourt117, prevaleceu uma áurea otimista e a convicção de que a prisão 

poderia ser o meio idôneo para realizar as finalidades da pena, entre elas, 

ressocializar o condenado. No entanto o ambiente otimista, conforme aponta o 

doutrinador, logo cedeu espaço para uma descrença na pena privativa de 

liberdade.   

Cabe ressaltar que a problemática do sistema penitenciário brasileiro não 

se iniciou há pouco tempo, como pode parecer. Na verdade, a chegada da Corte 

portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, gerou grandes alterações na estrutura da 

cidade e também nas prisões.   

Com a vinda da Corte para o Rio de Janeiro, algumas pessoas foram 

desalojadas de suas casas para acolher a família real. O Senado, inclusive, ficou 

sem sede e, assim, os presos da Cadeia Pública, localizada no térreo do edifício 

do Senado, também foram retirados de lá.   

Os calabouços das fortalezas militares da Bahia da Guanabara já estavam 

lotados, neste tempo.O centro de detenção de presos condenados a trabalhos 

forçados, que ficava no Arsenal da Marinha, na Ilha das Cobras, tinha poucas 

celas e a masmorra dos escravos, no Forte de Santiago, estava sem vagas para 

receber novospresos, no entanto recebia muitas pessoas. Os presos da cadeia 

                                                           
117 BITENCOURT, César Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p 154 
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pública, que haviam sido desalojados, foram cumprir pena no Aljube, prisão 

eclesiástica, de propriedade da Igreja, situada no morro da Conceição118.  

O centro de detenção de Aljube, neste período, era citado como um dos 

piores centros de detenção, uma vez que era uma prisão pouco segura, úmida, 

insalubre, inabitável, escura, pequena para o número de presos que possuía 

(celas superlotadas)119, já que lá ficavam todos os sentenciados, os condenados 

à morte e os prisioneiros presos pela prática dos mais variados crimes, além de 

abrigar os detentos originários da Intendência de Polícia e da Casa de Suplicação. 

Hoje a situação não é muito diferente, é de conhecimento de todos que 

existe um sistema penitenciário cruel e desumano no Brasil. Maus tratos, tanto 

verbais como físicos, abusos e violências sexuais, insalubridade, superpopulação 

carcerária, ausência de trabalho e cultura, inúmeras doenças, falta de assistência 

médica e jurídica, rebeliões e fugas, são alguns exemplos dos problemas do 

sistema penitenciário brasileiro.  

Os presidiários também enfrentam outros problemas como a vida sem 

privacidade e intimidade além das rebeliões, que geram destruição, agressões 

físicas, mortese outros males, não só para os próprios presos, como ainda para 

funcionários que trabalham nos presídios. 

Diferente do que muitos podem pensar, não é o fato de estar sozinho que 

aflige o preso, muito pelo contrário, a superlotação nas cadeias é uma realidade120. 

A “convivência em massa”, como bem aponta Thompson121, pode fazer com haja 

uma série de transmissão de doenças, além de claro, pode vir a criar costumes, 

hábitos e modos de pensar, que pode vir a se transformar em um modo de pensar 

exclusivo do sistema prisional, e que de acordo o autor, se chama de 

“prisonização”.   

De acordo com Thompson122“fatores universais de prisonização”, entre 

eles, “desenvolvimento de novos hábitos, no comer, vestir, trabalhar, dormir”; bem 

                                                           
118 Corrigindo os desviantes: A construção do sistema prisional no Brasil – uma perspectiva 
comparativa Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, século XIX.  Disponível em: 
<http://www.labhstc.ufsc.br/pdf2007/15>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
119 Disponível em: < http://www.labhstc.ufsc.br/pdf2007/15>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
120 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 23. 
121Ibidem. p. 23. 
122Ibidem. p. 24. 
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como a utilização de uma linguagem própria da prisão e a “aceitação de um papel 

inferior”.  

Este tema também é abordado por Bitencourt123, quando alega que: 

“Considera-se que a prisão, em vez de frear a delinquência, parece 
estimulá-la, convertendo-se em instrumento que oportuniza toda espécie 
de desumanidade. Não traz nenhum benefício ao apenado; ao contrário, 
possibilita toda sorte de vícios e degradações.” 

 
Duras críticas são feitas ao Brasil pela Humans Rights Watch124 por conta 

do tratamento dado prisioneiros brasileiros, uma vez que os estabelecimentos 

prisionais nacionais não seguem as regras mínimas de tratamento aos presos 

indicadas pela Organização das Nações Unidas (ONU)125. 

Claramente que a situação triste e degradante na qual afeta os presos se 

estende a seus familiares, vizinhos e ambiente de trabalho. De acordo com  

Wacquant126, a “influência estende-se bem além dos muros, na medida em que a 

prisão exporta sua pobreza, desestabilizando continuamente as famílias e bairros 

submetidos a seu tropismo”.  

E Benthan127,ao discorrer sobre os inevitáveis males causados pela maior 

parte das penas, aponta:  

“Todas as penas, ou pelo menos quase todas, além do réu que as sofre, 
chegam a mais alguém. O réu tem relações, amigos, parentes, 
companheiros, credores que sofrem ou por simpatia, ou porque o golpe 
que feriu o criminoso lá os vai alcançar indiretamente a eles nos seus 
interesses: é uma parte da pena, que se extravasa, que transborda do 
seu leito natural e se espraia sobre os inocentes: é um mal inevitável (...)” 
 
 

                                                           
123BITENCOURT, César Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 157. 
124SUPER INTERESSANTE – ESPECIAL: Segurança. Abril, 2002, p.51. 
125No I Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, 
que ocorreu em Agosto de 1955 em Genebra, foram aprovadas as novas regras mínimas para o 
tratamento dos presos, entre elas: garantia de vestuário e roupa de cama; alimentação adequada 
à saúde; biblioteca e contato com o mundo externo.  Essas regras têm sido positivas nas 
legislações dos países-membros. O tema foi abordado em outros congressos, como o IV 
Congresso da ONU sobre Prevenção do Delito e tratamento do delinquente (Kioto, 1970) e o V 
Congresso da ONU (Genebra, 1975), o que demonstra a preocupação existente com a forma de 
tratamento dispensado aos reclusos.  
126WACQUANT. Löic. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p.145. 
127BENTHAM, Jeremias. Teoria das penas legais. Campinas: Bookseller, 2002, p. 248. 
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São aterrorizantes os números de presos no Brasil contra o número de 

vagas que existem no sistema prisional e é por conta disso que ocorrem os 

problemas já abordados. 

O Brasil, que possuía um dos dez maiores sistemas carcerários do mundo 

em 2001128, em 2015 se transformou na quarta maior população carcerária do 

mundo129. 

Dotti130 faz uma análise da crise do sistema penitenciário, esclarecendo 

que:  

“Em verdade e frente à experiência recolhida em mais de duzentos anos, 
é possível afirmar que a prisão é o monocórdio que se propõe a executar 
a grande sinfonia do bem e do mal. Nascendo geralmente do grito de 
revolta das vítimas e testemunhas na flagrância da ofensa, ela é 
instrumento de castigo que se abate sobre o corpo do acusado e o 
incenso que procura envolver a sua alma caída desde o primeiro até o 
último dos purgatórios.” 
 
 

Observando tudo que fora apresentado em relação às mazelas do sistema 

prisional, e averiguando os resultados alcançados com o encarceramento, é 

possível concluir que a pena de prisão não pode ser utilizada de maneira tão 

generalizada como tem sido feito. Se deve então neste momento se abordar a 

questão do monitoramento eletrônico efetivo para que haja uma reforma no 

sistema penitenciário. 

Thompson ao pensar em um meio de realizar uma reforma no sistema 

penitenciário, em uma época em que pouco ou quase nada se falava a respeito 

do uso de tecnologias modernas para a execução da pena de prisão, observou  

que a reforma penitenciária precisaria passar por dois aspectos muito importantes, 

ou seja, dotá-la de condições para que ocorra a regeneração dos delinquentes e 

para que aumente o número de vagas nos presídios a fim de recolher todos os 

condenados que lhe são oficialmente destinados. No entanto, o autor, não 

acreditando que esta reforma fosse possível, apontou: “Fortes motivos levam-me 

                                                           
128CARVALHO, Sarlo. Pena e garantias: uma leitura da Garantismo de Luigi Ferrajoili no Brasil. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 223. 
129 Brasil possui a quarta maior população prisional do mundo. Carta Capital. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-possui-a-quarta-maior-populacao-prisional-do-
mundo-7555.html 
130 DOTTI, René Ariel. Bases alternativas para o sistema de penas. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1998, p. 105-10 
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a crer que a viabilidade de implementação de tais objetivos é impossível quanto 

ao primeiro e improvável quanto ao segundo”131. 

O doutrinador era ainda menos otimista devido a realidade do sistema 

penitenciário nacional da época, década de 80. No entanto, essa visão ainda muito 

atual, e pode facilmente ser utilizada para demonstrar o que precisa ser alterado 

em nossas penitenciárias.  

O uso do monitoramento eletrônico de presos, através de modernas 

técnicas de controle penal, não só para se executar a pena de prisão, bem como 

para executar as ordens de prisões provisórias, não só pode solucionar a questão 

da necessidade de vagas no sistema penitenciário brasileira, como também pode 

vir a regenerar o condenado.   

 

                                                           
131 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 2-3 
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4. DA EFICÁCIA 

 

Hoje em dia é fácil observar que o mundo se encontra na era tecnológica. 

Com o surgimento de novas tecnologias, o desemprego estrutural assolou as 

grandes indústrias fazendo com que a tecnologia em si se tornasse a grande vilã 

dos trabalhadores. No entanto, os anos foram passando e a tecnologia foi 

começando a fazer parte da rotina dessas pessoas, tornando-se, então, algo de 

extrema necessidade até mesmo nas simples tarefas do dia a dia. 

Satélites que mantém pessoas sob vigilância todo o tempo, carros 

extremamente potentes e sustentáveis, computadores inteligentes, celulares 

multifuncionais e cada vez mais velozes em seu processamento, televisões cada 

vez mais finas e dotadas de funções variadas, internet, etc. Itens que 

modernamente as pessoas não abrem mão de utilizarem e, com clareza, facilitam 

atividades, trabalhos, estudos e a vida no geral. 

E, vivendo em um mundo onde há liberalidade de invenções e 

adequações, é de extrema importância trazer esse mesmo pensamento a favor da 

Justiça Penal brasileira, cujo sistema de privação de liberdade, no caso, o sistema 

penitenciário, encontra-se falido e minado de péssima administração. 

As penas cruéis, torturantes e desumanas, ao longo dos anos, deram lugar 

à pena de privação de liberdade com o intuito de tentar preservar a dignidade da 

pessoa humana, tornando a punição física em punição psicológica, onde o homem 

se encontra aprisionado e privado de sua liberdade, seu bem mais importante 

depois da vida.132 

Ocorre que, essa tal privação da liberdade tornou-se o maior algoz dos 

apenados. Além de serem privados de sua liberdade, a finalidade pela qual a pena 

de cárcere foi criada não atende ao propósito inicial, que é a ressocialização do 

preso. Dessa forma, ao invés de serem preparados ao retorno da vida em 

sociedade, acabam saindo de trás das grades com o sentimento de vingança. 

Dentre os motivos da origem desse sentimento vingativo estão as celas 

superlotadas, a falta de privacidade nos banheiros, a ausência de intimidade na 

visita de seus pares, o péssimo tratamento pelos agentes penitenciários, a 

                                                           
132 GRECO, Rogério. Direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação de 
liberdade, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 381. 
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alimentação indevida e muitas vezes estragada, a falta de ventilação nas celas, a 

falta de oferecimento de trabalho e estudo aos presos para que não fiquem ociosos 

e a higiene caótica na prisão. 

Conforme preleciona Rogério Greco, quando a justiça não concede ao 

preso aquilo que lhe é devido seja por desídia ou inércia, a lei que o favorecia ou 

deveria favorecer, não é aplicada e isso gera um sentimento de injustiça que133, 

como diz Foucault:  

“(...) pode tornar indomável o caráter do condenado que quando 
se vê assim, exposto a sofrimentos que a lei não ordenou nem 
mesmo previu, ele entra num estado habitual de cólera contra tudo 
o que o cerca; só vê carrascos em todos os agentes de autoridade; 
não pensa mais ter sido culpado; acusa a própria justiça.”134 

 

Além dos fatores sociais, a capacidade de recuperar o preso ou não está 

intimamente ligada à reincidência; e, esta, significa cometimento de novos crimes; 

novas quebras da ordem pública; novas vítimas; novos processos criminais; novas 

condenações; e, por fim, novos encarceramentos.135 

Com esse pensamento, a pena privativa de liberdade que tinha o objetivo 

de preservar a dignidade do ser humano passou a ser, no Brasil, uma instituição 

violadora de direitos fundamentais. Nota-se que além de não ressocializar o preso, 

ainda desrespeita direitos conferidos ao ser humano pela Constituição. 

Com o avanço tecnológico e a falha na prestação de serviços do Estado 

na ressocialização dos apenados, com a utilização do monitoramento eletrônico, 

três principais objetivos deverão ser considerados, sendo eles: a detenção, a 

restrição e a vigilância.136 

A detenção visa manter o indivíduo em local predeterminado enquanto 

que a restrição visa limitar ou supervisionar determinados locais que não devem 

ser frequentados pelo indivíduo ou até mesmo pessoas nas quais o mesmo deva 

se manter afastado. Já a vigilância, nada mais é que a manutenção de vigilância 

contínua do indivíduo, sem restrição de sua movimentação. 

Cumpre ressaltar que, as alternativas tecnológicas servirão para que o 

condenado cumpra a pena devida, mas com a observância ao princípio da 

                                                           
133 GRECO, Rogério. Op. Cit., p.190. 
134 FOUCAULT, Michel. Op. Cit., p. 221. 
135 MARIATH, Carlos Roberto. Op. Cit., p. 27. 
136 MARIATH, Carlos Roberto. Idem, Ibidem, p.11. 
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dignidade da pessoa humana, assim, que o seu retorno completo ao convívio em 

sociedade seja o menos traumático possível.137 

Com isso, a utilização das alternativas tecnológicas impedirá o problema 

crônico da superlotação carcerária, permitindo que somente os que praticaram 

crimes considerados mais graves e que requeiram um tratamento mais rigoroso, 

possam ser segregados nas penitenciárias. 

E, ainda, não poderia deixar de ser exposto que, tal alternativa à pena de 

privação de liberdade no cárcere é, sem dúvidas, uma economia aos cofres 

públicos, uma vez que os custos de manutenção do controle daqueles que ficam 

a ela submetidos são muito menores que aqueles necessários na manutenção de 

presos no sistema prisional. 

O cerne da questão quanto ao uso de monitoramento eletrônico é que o 

indivíduo poderá cumprir sua pena sem que seja retirado do meio social, ou seja, 

não será inserido em um local de pessoas estranhas, ambiente hostil, isolado de 

familiares e tendo ferida uma série de direitos fundamentais protegida pela 

Constituição Federal. 

 

4.1. Histórico Do Monitoramento Eletrônico 
 

O monitoramento eletrônico por ser ferramenta recém utilizada no Brasil 

faz com que muitas pessoas pensem que sua invenção também seja 

contemporânea. Porém, ao contrário disso, há indícios de sua existência desde 

1946, no Canadá, onde haviam experiências de controle de presos em seus 

domicílios.138 

O primeiro dispositivo de monitoramento eletrônico foi desenvolvido pelo 

psicólogo americano Robert Schwitzgebel, que, nos idos de 1960, propôs medidas 

eletrônicas para controlar delinquentes e doentes mentais. A ideia do professor, 

na realidade, era a de implantar este artefato tecnológico para vigiar as pessoas 

com problemas sociais, o que poderia alcançar qualquer pessoa, não apenas os 

condenados, a fim de controlar o comportamento humano.139 

                                                           
137 GRECO, Rogério. Direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação de 
liberdade, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 383. 
138 VIANA. Eduardo. Monitoramento eletrônico de condenados: avanço ou retrocesso?. 
Disponível em: http://eduardo-viana.com/?p=302#_ftnref>. Acesso em: 22 mar 2014. 
139 RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino Gudín. La cárcel electrónica. El modelo del derecho 
norteamericano. Revista La Ley Penal – número 21, año II, noviembre 2005. 
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L. Barton Ingraham e Gerald Smith em 1970, idealizaram a vigilância 

eletrônica como uma alternativa real ao cárcere privado.140 

Contudo, o monitoramento eletrônico foi efetivamente implantado pela 

primeira vez pelo magistrado norte-americano Jack Love, de Albuquerque, Novo 

México, que, se inspirou em uma revista em quadrinhos do Homem-Aranha, no 

qual o vilão da história botava um bracelete eletrônico no braço do herói a fim de 

que pudesse localizá-lo onde quer que estivesse141. O Juiz então convenceu o 

perito em eletrônica, Michael Gloss, a criar um novo sistema que permitisse 

supervisionar o comportamento dos condenados de sua jurisdição.  

Assim, Michael Gloss fabricou o primeiro dispositivo de supervisão 

formado por um bloco de bateria e um transmissor apropriado para transmitir sinal 

a um receptor e passou a ser chamado de “Gosslink”, união da palavra link e do 

sobrenome do engenheiro inventor.142 

Em 1983, o Juiz então sentenciou o primeiro condenado a usar o 

monitoramento eletrônico. Daí em diante muitos Estados norte-americanos 

adotaram a atitude do magistrado e começaram a determinar o uso do 

monitoramento em suas jurisdições de modo que, em 1988, já haviam 2.300 

condenados usando o dispositivo de supervisão.143 

Essa experiência, experimentada pelo juiz norte-americano, foi exportada 

e ganhou adeptos mundialmente, tendo sido estabilizada em muitos países como 

uma forma concreta para a execução da pena, com expresso reconhecimento 

legal.144 

De acordo com argumentos encontrados em países que já vivenciaram 

esse sistema, o monitoramento eletrônico encalça três finalidades, são elas, a 

redução da superlotação carcerária, a diminuição nos custos decorrentes do 

encarceramento e combate à reincidência criminal.  

                                                           
140Idem. 
141 FERREIRA, Bilmar Angelis de Almeida. Monitoramento eletrônico de condutas: um estudo 
sobre os aspectos da Lei 12.258/2010. In: Âmbito Jurídico. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12964. Acesso: 22 fev 2017. 
142 RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino Gudín. La cárcel electrónica. El modelo del derecho 
norteamericano. Revista La Ley Penal – número 21, año II, noviembre 2005. 
143 John Howard Society of Alberta. Electronic monitoring. Disponível em: 
http://www.johnhoward.ab.ca. Acesso: 14 fev2017. 
144 RÍO, Miguel Angel Iglesias; PARENTE, Juan Antonio Pérez. La pena de localización 
permanente y su seguimiento com médios de control electrónico. Net, México, 2006. 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12964
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12964
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Em termos gerais, mundialmente, se pode dizer que as mais diversas 

formas de vigilância eletrônica têm sido usadas para suprir as prisões processuais 

para sentenciados a uma pena curta de prisão, para prisões domiciliares, para 

reincidentes e substituição do restante da pena privativa de liberdade a ser 

cumprida, como forma de potencializar a reinserção do condenado à sociedade. 

Os muitos modelos de monitoramento eletrônico se baseiam, em dois 

sistemas distintos: o front-door system e o back-door system.145 

O sistema mais comum e usual é o front-door que evita o ingresso do 

condenado ao cárcere, servindo como pena principal ou uma alternativa à pena 

privativa de liberdade. O monitoramento é realizado nos casos de prisão domiciliar, 

prestação de serviços à comunidade e suspensão condicional da pena. 

O sistema back-door, já busca encurtar o tempo de encarceramento sem 

que isso implique na redução da pena, com outras palavras, se substitui o restante 

do cumprimento da pena privativa de liberdade (a depender do país, permite-se a 

substituição restando 1 ano para o cumprimento da pena privativa de liberdade) 

pelo sistema de vigilância.  Esse sistema cresce cada vez mais entre os países 

adeptos da vigilância eletrônica, pois sua principal finalidade é a reinserção 

gradual do condenado à vida em sociedade. 

Esses sistemas são adotados mediante algumas especialidades que 

variam de acordo com o país em questão. A Inglaterra, por exemplo, adotou a 

vigilância eletrônica como pena principal para crimes não graves pelos quais seja 

permitida a prisão domiciliar.   

A experiência nos Estados Unidos com o monitoramento de presos foi tão 

boa que a ideia foi se disseminando por outros países, como por exemplo, 

Inglaterra, Portugal, França, Suécia, Austrália e Argentina. No Brasil a ideia de 

implantar o sistema de monitoramento eletrônico de presos começou a ser 

discutida apenas em 2001, com os Projetos de Lei nº 4.342/2001 e 4.834, de 

autoria dos deputados Marcus Vicente e Vittorio Medioli.146 

 

                                                           
145Idem. 
146 VICENTE, Marcus Deputado. Comissão de Constituição e Justiça e de Redação: projeto de lei 
nº 4.342, DE 2001. In: Câmara dos Deputados. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/103579.doc. Acesso em: 22 fev 2017. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/103579.doc
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4.2. Conceito e Finalidade 

 

O monitoramento eletrônico, que é o mais adotado no mundo é um 

aparelho tecnológico de supervisão acoplado em tempo integral a um indivíduo e 

ligado a uma central de recebimento de informações, de modo que seu hospedeiro 

será vigiado 24 horas por dia. 

Na verdade, esse sistema é a versão moderna da pena privativa de 

liberdade que, hoje, é cumprida num recinto fechado, mas com o avanço 

tecnológico e sua incorporação na sociedade, será cumprida além dos muros, 

preservando a total vigilância como se estivesse encarcerado, claramente, com as 

devidas variações.  

A vigilância eletrônica visa a diminuição do contingente carcerário147, uma 

vez que pode ser uma alternativa à pena privativa de liberdade em determinados 

casos expressamente regulados por lei. De forma secundária, a proposta visa a 

redução dos custos estatais gerados pelo encarceramento.148 

Se pode dizer que há três sistemas tecnológicos de monitoramento 

eletrônico: o sistema passivo, ativo e o sistema de posicionamento global 

(GPS).149 Os dois primeiros buscam localizar o usuário em certo local. O outro 

permite localizar o usuário aonde quer que ele esteja, em tempo real, mediante 

dispositivos de localização global (Global Positioning System, ou seja, GPS).  

No que concerne ao sistema passivo, os condenados são acionados 

periodicamente via aparelho telefônico para que seja possível realizar a 

verificação do local onde se encontram. A identificação do indivíduo se dá 

mediante senhas ou reconhecimento de voz.150 

Quanto ao sistema ativo, este é o mais conhecido e o mais empregado, 

principalmente na França. Incide na utilização de um bracelete151 que transmite 

informações para um receptor em uma central de vigilância. Com essa tecnologia, 

                                                           
147 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MACEDO, Celina Maria. Monitoramento Eletrônico: uma 
alternativa à prisão? Experiências Internacionais e perspectiva no Brasil. Ministério da Justiça. 
Página 16. 
148Ibidem. p. 15 
149 RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino Gudín.La cárcel electrónica. El modelo del derecho 
norteamericano. Revista La Ley Penal – número 21, año II, noviembre 2005 
150Idem. 
151 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; MACEDO, Celina Maria. Monitoramento Eletrônico: uma 
alternativa à prisão? Experiências Internacionais e perspectiva no Brasil. Ministério da Justiça. 
Página 25. 
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é possível identificar de modo ininterrupto a localização do usuário, sem sua 

colaboração, e, com isso, se evita que o condenado frequente alguns lugares e 

até mesmo com que se encontre com pessoas específicas como a vítima, por 

exemplo.152 

A mais nova tecnologia foi desenvolvida pelo Departamento de Defesa 

norte-americano, e é formada por satélites, estações de terra conectadas em rede 

e dispositivos móveis como braceletes ou tornozeleiras eletrônicas. Esse sistema 

admite uma precisa localização do usuário em tempo real e integral. Esse sistema 

também conta com a possibilidade de soar um alarme toda vez que o usuário se 

aproximar de algum local proibido ou uma pessoa determinada.153 

O monitoramento eletrônico é um método de controle e observação que 

pode ser aplicado visando conhecer a exata localização, percurso e deslocamento 

do monitorado. O objetivo do monitoramento eletrônico, tal como proposto pelos 

projetos em exame, seria, na verdade, uma alternativa ao encarceramento. 

No entanto, há de se reconhecer que o principal benefício que pode ser 

alcançado pelo monitoramento eletrônico de presos é o afastamento dos efeitos 

das mazelas que são produzidas pela inclusão do homem no sistema penitenciário 

brasileiro. 

Entre os diversos motivos existentes, podem ser destacados os seguintes: 

a consequência jurídica do delito a ser imposta pelo Estado deve ofender, no 

mínimo possível, a liberdade humana; a regra é a liberdade e não a prisão; o 

aprisionamento do homem permite o contágio criminal do cidadão preso com 

criminosos mais experientes; a prisão é um meio destrutivo, estigmatizante e 

extremamente negativo para o indivíduo e, em consequência, também para a 

sociedade; e, por fim, a prisão é um instrumento inapropriado para alcançar a 

finalidade ressocializadora da pena. 

Assim, é de se ter em conta que, por afastar o indivíduo do cárcere, o uso 

da vigilância eletrônica pode acarretar benefícios tanto para o Estado quanto, 

como é evidente, para o próprio monitorado. 

 

4.3. Amparo Legal e Cabimento 

                                                           
152Idem. 
153Idem.  
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Sancionada pela Presidente da República, em 04 de maio de 2011, a Lei 

nº 12.403 introduziu diversas inovações no sistema processual penal brasileiro, 

sendo objeto do presente estudo a analise acerca do tratamento legal conferido à 

monitoração eletrônica.154 

A previsão legal da referida fiscalização, conhecida como monitoramento 

eletrônico de pessoas, consta na lei nº 12.258, de 15 de junho de 2010, lei nº 

12.403, de maio de 2011, e regulamentadas pelo Decreto nº 7.627, de 24 de 

novembro de 2011. 

A lei 12.403/11 modificou o artigo 319, inciso IX, do Código de Processo 

Penal, inserindo a monitoração eletrônica como uma medida cautelar manejável 

no curso do procedimento penal. Sendo assim, inovou ao autorizar a aplicação do 

monitoramento eletrônico aos indiciados ou acusados e não apenas, como até 

então, aos condenados.155 

Ora, conforme o artigo 319 da lei em destaque, o monitoramento eletrônico 

está expressamente inserido como uma medida de natureza cautelar processual, 

podendo ser aplicada antes mesmo do decreto condenatório, ou seja, durante a 

fase do inquérito policial e, também, da ação penal, quando verificados os 

pressupostos legais. 

Não custa assinalar que, até antes da edição da Lei n° 12.403/2011, o 

monitoramento eletrônico era concebido como uma medida de vigilância indireta, 

aplicável ao condenado. Tanto é que, até então, a única possibilidade de aplicar 

tal instrumento eletrônico, de acordo com a Lei nº 12.258/2010, era em casos de 

saída temporária ou prisão domiciliar, nos termos da reforma introduzida na Lei de 

Execução Penal.156 

Entretanto, com a edição da Lei n° 12.403/2011, a monitoração eletrônica 

foi instituída como uma medida cautelar substitutiva à prisão preventiva, 

apresentando-se, pois, como uma relevante alternativa ao cárcere.  

                                                           
154BRASIL. Lei n. 12.403, de 04 de maio de 2011. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm. Acesso em: 19 fev. 2017. 
155BRASIL. Decreto-lei n. 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 22 fev. 2017. 
156BRASIL. Lei n. 12.258 de 15 de junho de 2010. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12258.htm. Acesso em: 22 mar. 
2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12258.htm
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Em 04 de Maio de 2011 foi sancionada pelo então Presidente da 

República e publicada no dia seguinte (a entrar em vigor 60 dias após a sua 

publicação oficial), a Lei nº 12.403, que introduziu diversas inovações no sistema 

processual penal brasileiro, sendo objeto do presente estudo a análise a respeito 

do tratamento legal dado à monitoração eletrônica. 

Esta lei alterou o artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, 

implementando a monitoração eletrônica como uma medida cautelar cabível no 

curso do procedimento penal. Dessa forma, se buscou inovar ao autorizar a 

aplicação do monitoramento eletrônico aos indiciados ou acusados e não 

somente, como até então, exclusivamente, aos condenados. 

Assim, o artigo 319 passou a fixar como medidas cautelares diversas da 

prisão: a) o comparecimento em juízo, no prazo e condições estabelecidas em 

Juízo; b) a proibição de frequentar determinados lugares, com o fim de evitar o 

risco de novas infrações penais; c) a proibição de manter contato com pessoas 

com quem deva permanecer distante; d) a proibição de se ausentar da Comarca; 

e) o recolhimento domiciliar; f) a suspensão de função pública ou atividade de 

cunho econômico ou financeiro; g) a internação provisória; h) a fiança; i) e a 

monitoração eletrônica157. 

O monitoramento eletrônico está inserido de forma expressa como uma 

medida de natureza cautelar processual, e pode ser aplicada antes mesmo do 

decreto condenatório, podendo ser durante a fase do inquérito policial e, também, 

da ação penal, se estiverem previstos os pressupostos legais. 

Cabe ressaltar que antes da edição da Lei n° 12.403/2011, o 

monitoramento eletrônico era tido como uma medida indireta de vigilância, 

aplicável ao apenado. De tal maneira é que a única possibilidade de aplicar tal 

instrumento eletrônico, de acordo com a Lei nº 12.258/2010, era em casos de 

saída temporária ou prisão domiciliar, nos termos da reforma introduzida na Lei de 

Execução Penal. 

Contudo, com a edição da Lei n° 12.403/2011, a monitoração eletrônica 

foi estabelecida como uma medida cautelar substitutiva à prisão preventiva, se 

apresentando-se como uma alternativa à prisão. A Lei n° 12.403/2011 sagrou o 

monitoramento eletrônico como uma alternativa importante à prisão preventiva. 

                                                           
157BRASIL. Lei n. 12.403/2011de 05 de maio de 2011. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm. Acesso em: 22 fev. 2017. 
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Posto isso é que no §6º do inciso II do art. 282 do texto normativo, o legislador 

estabeleceu que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a 

sua substituição por outra medida cautelar (art.319)”158 

Assim, se pode percebe que o monitoramento eletrônico é um verdadeiro 

substituto da prisão preventiva, verificando apenas que antes de ser decretar a 

prisão preventiva, é imprescindível que seja analisada a possibilidade de aplicação 

de medidas cautelares e dentre estas medidas, está o monitoramento eletrônico. 

 

4.4. Competência e Fiscalização 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, estabeleceu uma série 

de direitos, conhecidos como direitos fundamentais. São titulares destes todos os 

brasileiros e também os estrangeiros. A primeira observação a ser feita, portanto, 

é que os réus e condenados também são titulares de direitos fundamentais. Essa 

premissa é, muitas vezes, esquecida, passando-se a tratar os investigados ou 

processados como coisa e não sujeito de direito. 

Os principais direitos fundamentais que interessa abordar são aqueles 

previstos nos incisos LIV, LVII e LXI. 

Estão consagrados, nesses dispositivos, respectivamente, o princípio do 

devido processo legal, o princípio da presunção de inocência e a exigência de 

ordem judicial escrita e fundamentada para a decretação da prisão cautelar.  

Com base nessa análise constitucional, deve-se afirmar, sem qualquer 

dúvida, que as prisões temporária e preventiva, existentes no ordenamento 

jurídico, são medidas excepcionais, independentemente do advento da Lei nº 

12.403/2011. É dizer: ainda antes da edição desta lei, a prisão temporária e a 

prisão preventiva somente deveriam ser decretadas quando imprescindíveis à 

persecução criminal, fosse em sede de inquérito, fosse em juízo.159 

Com o artigo 5º, LVII, está clara a intenção do legislador constituinte na 

preservação da liberdade do indivíduo, direito que só deve ser violado 

excepcionalmente, seja pela decisão com trânsito em julgado, seja pela extrema 

                                                           
158Idem. 
159BRASIL. Lei n. 12.403, de 04 de maio de 2011. Op. Cit. 
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necessidade, verificada quando o resultado final do processo depender da sua 

prisão. 

A alteração promovida pela Lei nº 12.403/2011 tem, no seu cerne, a 

instituição de novas medidas cautelares de natureza pessoal. Logo, realmente, o 

intuito é a possibilidade de adoção, pelo juiz, de alternativas à prisão.  

O legislador foi cuidadoso com a matéria. Disciplinou o cabimento das 

cautelares pessoais, vinculando-as à necessidade para aplicação da lei penal, 

necessidade para a investigação ou a instrução criminal e para evitar a prática de 

infrações penais, bem como à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do indiciado ou acusado. 

Mais precisamente a respeito do monitoramento eletrônico, trata-se de um 

sistema de fiscalização via satélite, em que o aparelho eletrônico, geralmente, 

tornozeleira ou pulseira, por meio do GPS (Global Position System) localiza a 

pessoa monitorada. Além disso, o mencionado aparelho é projetado para 

funcionar em ambientes inóspitos, a prova d’agua e possui indicadores visuais.160 

A operacionalização dessa fiscalização dá-se através de sinais via satélite 

e captação das informações pela Central de Operações do Sistema Penitenciário, 

que acompanha o trajeto percorrido, detecta o afastamento do perímetro 

determinado, quando da decisão do juiz e capta sinais que identificam a retirada 

do aparelho pelo usuário. 

Assim sendo, ao se distanciar do perímetro predeterminado o usuário 

recebe mensagem de voz, alertando a respeito do limite ultrapassado, além de 

alertar quando da necessidade de recarga do aparelho. 

Além disso, deverá o monitorado atentar para o alarme e a recarga do 

aparelho, além de informar Central de Operações acerca dos problemas técnicos 

que vierem a ser detectado, evitando o aparente descumprimento dos dispositivos 

da sentença, imediato desligamento do aparelho e consequente retorno ao 

sistema penitenciário.161 

                                                           
160SANTOS, Valmira Ferreira. Monitoramento eletrônico de pessoas: análise crítica acerca da 
legislação vigente e sua aplicação no sistema penitenciário brasileiro. In: Editora JC. Disponível 
em: http://www.editorajc.com.br/2013/04/monitoramento-eletronico-de-pessoas-analise-critica-
acerca-da-legislacao-vigente-e-sua-aplicacao-no-sistema-penitenciario-brasileiro. Acesso em: 22 
fev. 2017 
161 SANTOS, Valmira Ferreira. Op. Cit. 

http://www.editorajc.com.br/2013/04/monitoramento-eletronico-de-pessoas-analise-critica-acerca-da-legislacao-vigente-e-sua-aplicacao-no-sistema-penitenciario-brasileiro
http://www.editorajc.com.br/2013/04/monitoramento-eletronico-de-pessoas-analise-critica-acerca-da-legislacao-vigente-e-sua-aplicacao-no-sistema-penitenciario-brasileiro
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Denota-se, portanto, que deve haver a interligação, entre a pessoa 

monitorada e a Central de Operações para que possa, efetivamente, haver a 

fiscalização que requer a legislação em vigor. 

 
 

4.5. O Monitoramento Eletrônico e a Prisão Domiciliar 

 

A principal ideia de se adequar as penas em prisão domiciliar ao 

monitoramento eletrônico está no cerne da questão da dignidade da pessoa 

humana, levando em consideração crimes não tão ofensivos à sociedade. 

O monitoramento foi criado com a finalidade de não retirar o condenado 

do seu meio social. Muitos dos seus direitos passam a ser limitados, mas o 

convívio em sociedade permanece. Ele não é dessocializado, mas sim, educado 

a não mais praticar o ato que o levou a ter suspensos alguns desses direitos. 

Conforme preleciona Edmundo Oliveira: 

 
“(...) ele evita os efeitos nefastos da dessocialização do 
encarceramento – principalmente para os delinquentes primários 
– e facilita a manutenção dos elos familiares e o exercício de uma 
atividade profissional. Esse sistema permite, também, diminuir a 
taxa de ocupação nos estabelecimentos penitenciários, acolhendo 
réus e condenados a pequenas ou médias penas, a um custo bem 
menor. A prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico afasta de 
seus beneficiários a promiscuidade e as más condições de 
higiene, a ociosidade e a irresponsabilidade, encontradas em 
tantas prisões. Trata-se de um tipo de punição que não acarreta o 
estigma do associado ao encarceramento, assegurando a 
continuação de uma vida ´normal` aos olhos do empregador e 
juntos da família.”162 

 

É de se observar, no entanto, que não podemos permitir o monitoramento 

eletrônico em todas as infrações penais, mas tão somente naquelas em que seja 

viável a permanência do condenado fora do cárcere. 

Existem, como sabemos, casos graves que, por enquanto, requerem uma 

resposta mais severa do Estado. Em determinadas infrações penais, porém, que 

não possuam gravidade extrema, seus autores podem ficar limitados 

espacialmente a um local predeterminado pela Justiça Penal, sem impor-lhes a 

privação de liberdade dentro do sistema carcerário.  

                                                           
162 OLIVEIRA, Edmundo. Direito penal do futuro: a prisão virtual, São Paulo: Forense, 2007, p.28. 



100 
 

 

Da mesma forma, poderá o monitoramento eletrônico ser utilizado, 

também em algumas hipóteses, em substituição às prisões cautelares. 

O sistema de monitoramento permite que os encarregados da fiscalização 

do cumprimento da pena pelo monitorado saibam, exatamente, onde ele se 

encontra, uma vez que o sistema permite constatar, com precisão, se a área 

delimitada está sendo obedecida. 

Em caso de desobediência, isto é, se o condenado demonstrar que o 

sistema de monitoramento não está surtindo os efeitos esperados pela Justiça 

Penal, que a ele deu essa alternativa, a solução será o seu confinamento no 

interior do sistema prisional. 

 

 

4.6. Argumentos a Favor e Contra o Sistema de Monitoramento Eletrônico 

  

A vigilância eletrônica já é uma realidade no Brasil e por conta disso se 

deve fazer uma análise de seus pontos favoráveis e desfavoráveis para melhor 

compreensão e aplicação do sistema. 

Para começar, serão abordados os aspectos desfavoráveis ao sistema de 

monitoramento eletrônico. 

 O primeiro e mais importante argumento contrário à implantação do 

monitoramento é a violação a alguns direitos individuais, consagrados pela 

Constituição Brasileira, em seu artigo 5°, como a violação à intimidade, risco à 

integridade física e moral do usuário, bem como ingerência do Estado na vida 

privada do indivíduo. Ademais, há quem argumente que este dispositivo possui 

um custo bastante elevado para sua implantação e que isto geraria um grande 

impacto no orçamento estatal. 

Argumenta-se também que por ser um instrumento difícil ocultamento, a 

utilização de pulseiras ou tornozeleiras exporia o usuário a constrangimentos, 

permitindo com que este possa vir a ofensas à sua integridade física e moral, 

assim como dificultaria sua reinserção social.  

Nesse diapasão, afirma o Defensor Público do Estado de São Paulo, 

Carlos Weis: 
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“a primeira ponderação diz respeito à preservação do 
direito fundamental à intimidade, visto que o sistema, 
tal como apresentado ao Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária (...), expõe publicamente a 
pessoa processada ou condenada criminalmente, 
reforçando o estigma que impede a integração social a 
que se referem tratados internacionais de direitos 
humanos e o artigo 1° da Lei de Execução Penal.” 163 

 
Em relação aos custos nos quais esse sistema se submete, o Defensor 

Público adverte: 

“(...) há dúvidas quanto o custo e a operação do 
sistema, sendo certo que não foi feita auditoria oficial 
para saber exatamente se a propalada economia 
operacional é verdadeira. Ademais, a tecnologia é 
privativa de umas poucas empresas privadas, o que 
pode deixar a Administração refém quando da 
renovação dos contratos, no caso de haver milhares de 
pessoas sendo monitoradas. Acaso seria feito o “recall” 
dos usuários se fosse suspensas a operação ou 
trocado o fornecedor dos serviços?” 164 

  
Por conta desses argumentos, mantém-se o postulado da intervenção 

mínima na qual a finalidade do Direito Penal é proteger bens considerados 

relevantes desde que os demais ramos do Direito, de forma comprovada, não 

estejam aptos a tutelá-los, por isso se diz que o Direito Penal deve ser a ultima 

ratio. 

Deste modo, se argumenta no sentido de que a vigilância eletrônica seria 

uma forma de interferência do Estado na vida privada do cidadão, ingerência essa 

que possui vedação constitucional. Neste diapasão, continua o Defensor Carlos 

Weis a aludir a respeito do parecer elaborado por ele, na condição de conselheiro 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em resposta aos 

Projetos de Leis sobre o monitoramento eletrônico em trâmite no Congresso 

Nacional: 

“a respeito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já teve 
oportunidade de se pronunciar sobre os limites do exercício do jus 
puniendi pelos Estados, restando consagrado que “um Estado tem 

                                                           
163O Big Brother Penitenciário. Disponível em: http://www.carceraria.org.br. Acesso em: 14 fev. 
2017. 
164Idem. 
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o direito e o dever de garantir sua própria segurança, mas deve 
exercê-los dentro dos limites e conforme aos procedimentos que 
permitam preservar tanto a segurança pública como os direitos 
fundamentais da pessoa humana.”165 

 
 

No entanto, em contrapeso às críticas realizadas em relação a essa nova 

expectativa tecnológica de combate à criminalidade e ressocialização do 

condenado, muitos são os defensores do monitoramento eletrônico, 

especialmente porque, além de já existirem experiências positivas em diversos 

países do mundo, é uma alternativa a não contaminação do processado ou 

condenado às mazelas prisionais. 

Entretanto, se é sabido por todos que o sistema carcerário é um instituto 

falido, é preciso que haja um afastamento do conservadorismo ainda enraizado na 

Ciência Criminal brasileira e é preciso que se abra a essa possibilidade para que 

a tecnologia e as novas probabilidades de execução de pena se associem à 

sociedade brasileira. Muitos são capazes de criticar, porém poucos são capazes 

de fornecer soluções.  

Nesta toada, cabe as palavras do autor Cezar Roberto Bitencourt que 

assevera acerca da necessidade de se implantar novas alternativas à pena de 

prisão: 

“embora se aceite a pena privativa de liberdade como um marco 
na humanização da sanção criminal, em seu tempo, a verdade é 
que fracassou em seus objetivos declarados. A reformulação do 
sistema surge como uma necessidade inadiável e teve seu início 
com a luta de Von Liszt contra as penas curtas privativas de 
liberdade e a proposta de substituição por recursos mais 
adequados. Nas alternativas inovadoras da estrutura clássica da 
privação de liberdade há um variado repertório de medidas, sendo 
que algumas representam somente um novo método de execução 
da pena de prisão, mas outras constituem verdadeiros 
substitutivos. A exigência, sem embargo, de novas soluções não 
abre mão da aptidão em exercer as funções que lhes são 
atribuídas, mas sem o caráter injusto da sanção substituída.”166 

Como aponta Bittencourt167, o que gera grandes dúvidas em relação aos 

fatores ressocilizadores da prisão é que esta, como instituição total, acaba por 

                                                           
165Estudo sobre o monitoramento eletrônico de pessoas processadas ou condenadas 
criminalmente. Disponível em http://www.carceraria.org.br. Acesso em 14 fev.2017. 
166 BITTENCOURT, Cesar Roberto. Manual de Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 
7° edição, 2002, p. 442-443. 
167 BITTENCOURT, Cesar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas.São Paulo: 
Saraiva, 4° edição, 2011, p. 171. 
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absorver toda a vida do preso. O autor, cita Goffman168, que alude que a prisão 

não apresenta uma finalidade imediata para  bem estar do recluso. As prisões 

possuem como função principal a proteção da sociedade, o que acaba por gerar 

grandes contradições em relação ao objetivo ressocializador atribuído à pena 

privativa de liberdade169. 

Assim, se percebe que chega a ser uma ilusão acreditar que de um 

ambiente agressivo, estressante, mal organizado, superlotado, sem qualquer 

recurso para uma vida digna, possam sair desse sistema penitenciário sujeitos 

pacificados e aptos para conquistar seu sustento honestamente.  

Por conta disso, se deve impedir que processados ou condenados em 

certas situações ingressem no sistema carcerário a fim de que se consiga 

trabalhar com este indivíduo de forma eficaz e correta, a fim de que seja promovida 

uma verdadeira reintegração social e reeducação do preso, com os que de fato lá 

precisam estar (por exemplo os que são considerados perigosos pela Justiça), do 

mesmo modo, com àqueles que se encontram fora do cárcere. Ao evitar o ingresso 

desnecessário de alguns condenados (ou processados), afasta-se desses uma 

possível chance de se infiltrarem ainda mais no mundo criminoso. 

De acordo com Faustino Gudín Rodríguez-Magariños, em seu artigo sobre 

o monitoramento eletrônico, são elencados renomados juristas penais que 

compactuam com o sistema de vigilância como alternativa ao cárcere privado: 

“Roxín preconizo que se podia pensar em el arresto domiciliário 
como uma nueva pena atenuada frente a la privación de libertad, 
cuyo control ya no será ningún problema a la vista de los modernos 
sistemas electrónicos de seguridad. Nistal Burón apunta lãs 
notables ventajas del sistema: bajo coste, evita la sobrecarga de 
los centros penitenciários, que no entren em prisión indivíduos 
poços peligrosos, que el sujeto no pierda su trabajo y pueda 
atender lãs necesidades econômicas de su víctima, que eluda los 
efectos desocializadores y que, a su vez, este controlado por la 
sociedad. A los que cabría añadir que se elimina el peligro de 
contagio criminal y que dota a la privación de libertad de uma forma 
perceptiblemente más humana. ”170 

                                                           
168Apud GOFFMAN, Erving. Internados.pág. 17-18. 
169 BITTENCOURT, Ibidem. p. 172. 
170 RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino Gudín. La cárcel electrónica. El modelo del derecho 
norteamericano. Revista La Ley Penal – número 21, año II, noviembre 2005. 
Tradução: Roxin defendeu que se poderia pensar em prisão domiciliar como uma nova pena em 
substituição à pena privativa de liberdade, cujo controle não seria um problema tendo em vista os 
modernos sistemas de segurança eletrônica. Nistal Burón aponta as notáveis vantagens do 
sistema: baixo custo, evita a sobrecarga da prisão, impede o ingresso de indivíduos pouco 
perigosos, o sujeito não perde o seu emprego e pode atender às necessidades econômicas de sua 
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Apesar da alegação de violação à intimidade, assim como da intervenção 

do Estado na vida privada dos usuários, sabe-se que os direitos e garantias 

individuais consagrados pelo artigo 5° da Constituição Federal não são absolutos 

e, por conta disso, a análise dessa questão deve ser realizada através da 

ponderação dos princípios. 

Pois bem, se a Constituição assegura a inviolabilidade à intimidade, à vida 

privada, à honra e a imagem das pessoas, do outro, é dever do Estado zelar pela 

segurança da sociedade, e não sujeitar alguém a um tratamento desumano ou 

degradante. Dessa ponderação e, tendo em vista a realidade carcerária brasileira, 

a introdução de medidas que evitem ao máximo o ingresso do agente em 

penitenciárias parece ser a medida mais benéfica ao réu e à sociedade.  

Nas palavras de Grecco: 

“Com todo respeito que merecem os opositores do monitoramento 
eletrônico, não se pode negar que os benefícios de um 
cumprimento de pena monitorado fora do cárcere são 
infinitamente superiores aos prejuízos causados ao agente que se 
vê obrigado a cumprir sua pena intramuros.”171 

 

Além disso, não cabe o argumento de que quem usa o monitoramento 

eletrônico será estigmatizado pela sociedade até porque o preso já assim o é, 

estando na prisão e até mesmo quando sai dela. O que difere é que se o 

condenado tem a oportunidade de cumprir sua condenação fora dos muros 

prisionais, este poderá continuar em seu seio familiar, não ficará sujeito à 

subcultura carcerária, poderá continuar trabalhando ou estudando, terá a 

oportunidade de ressarcir sua vítima, etc.  

Vale também ressaltar que com os avanços tecnológicos é possível o 

desenvolvimento de pequenos dispositivos os quais podem se mostrar como 

acessórios frequentemente usados por qualquer pessoa.  

Afinal, não se duvida que o monitoramento eletrônico fique cada vez mais 

imperceptível por outras pessoas, que não aquele que o utiliza. Assim, é possível 

                                                           
vítima, contorna os efeitos dessocializadores e, por sua vez, está controlado pela sociedade. Isso 
soma-se ao fato de que o sistema de vigilância eletrônica elimina o perigo de contágio criminal e 
concede a pena privativa de liberdade uma forma mais humana. 
171 GRECO, Rogério. Direitos humanos sistema prisional e alternativas à privação de 
liberdade. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 390. 
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dizer que, ao invés de pulseiras, tornozeleiras ou cintos, o monitoramento poderá 

ser substituído por um aparelho contido no relógio de pulso daquele que se viu 

beneficiado com a sua utilização. 

Outra opção é microchip subcutâneo, que já é uma realidade, e previne 

qualquer visualização por parte de terceiros, podendo ter todas as informações 

necessárias relativas ao cumprimento da pena do condenado que se utiliza dele. 

Não se pode deixar de mencionar que o monitoramento eletrônico é 

proposto como uma alternativa à prisão e, assim, aquele que o usa não está livre 

de privações. Por esse ponto de vista, fica claro que, de alguma forma (estando 

ou não na prisão), o condenado terá sua privacidade mitigada. 

Desse modo, para os fundamentos que sustentam que a vigilância 

eletrônica é uma forma de violação à intimidade e à vida privada, cabe perguntar 

se a privação da liberdade em cadeias públicas não deixa de ser do mesmo modo, 

uma forma de violar a intimidade e a vida privada dos indivíduos? De modo óbvio 

a resposta é positiva uma vez que esses indivíduos não se encontram em situação 

de pleno gozo de seus direitos e garantias individuais, assim como se trata de 

privações. 
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5.MONITORAMENTO ELETRÔNICO VERSUS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 

 

 

5.1. Direitos Fundamentais 

 

A discussão acerca dos direitos fundamentais surge pela primeira vez 

durante as lutas contra o Estado absolutista. O surgimento do primeiro documento 

com a intenção de restringir os poderes de um governante tem origem na 

Inglaterra no ano de 1215 com a outorga da Magna Carta por João-sem-terra. No 

ano de 1776 antecedendo a Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América, no Estado da Virgínia foi proclamada a Declaração de Direito deste 

Estado. Entretanto, apenas em 1789 com a Revolução Francesa que as 

declarações de direitos alcançam uma dimensão universal, a partir da Declaração 

de Direitos do Homem e do Cidadão.  

Com as declarações de direitos tem início um novo momento nas relações 

entre governantes e governados. Se na perspectiva tradicional se atribuía ao 

homem apenas obrigações, a partir das declarações de direitos, o indivíduo passar 

a possuir direitos, os quais cabem ao governante o dever de protegê-los. Nessa 

mudança significativa nas relações entre governantes e governados está a origem 

do Estado moderno, que a partir desse momento entra em um processo de 

evolução de acordo com a afirmação e o reconhecimento dos recentes direitos do 

indivíduo.  

Portanto, o que é possível observar é que os direitos do homem se 

constituem verdadeiramente em direitos históricos, não sendo mero fruto da 

natureza, mas na verdade da civilização. Para que as declarações de direitos se 

chega ao processo de afirmação dos direitos fundamentais com validade jurídico-

constitucional um longo caminho foi percorrido pelos direitos inerentes ao ser 

humano até alcançar o reconhecimento e constitucionalização. 

Os direitos fundamentais emanaram de ideia de limitação do poder absoluto 

do Estado e proteção do indivíduo, conferindo-se direitos básicos e garantias a 

qualquer pessoa.  
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Os direitos fundamentais devem ser considerados como elementos em 

constante processo de construção, pois seu fundamento advém de uma 

constituição positiva.  

Sendo considerados como condições para a construção e exercício de 

todos os demais direitos previstos no Ordenamento Jurídico, não sendo apenas 

como na formulação clássica, onde os direitos fundamentais eram apenas 

considerados como direitos oponíveis contra o Estado.  

Tendo em vista esta mudança de aplicação de direitos fundamentais que 

ao fazer a análise das eficácias vertical e horizontal dos direitos fundamentais, 

pretende-se aludir à distinção entre a eficácia dos direitos fundamentais sobre o 

Estado e a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. 

 

5.1.1. Eficácia Vertical dos Direitos Fundamentais 

 

 

A eficácia vertical dos direitos fundamentais compreende a relação Estado-

Indivíduo, pois há de um lado o poder supremo do Estado e um imensamente 

inferior, que neste caso é o indivíduo, com obviedade não em posições iguais, 

sendo evidente a proeminência da força do Estado. 

A Eficácia Vertical deriva da relação clássica dos direitos fundamentais, 

estabelecendo que o Estado, além de obrigado a não agredir os direitos 

fundamentais, tem ainda a missão de fazê-los respeitar pelos particulares.  

Anteriormente se pensava que os direitos fundamentais incidiam apenas na 

relação entre o cidadão e o Estado, ou seja, só havia a eficácia vertical dos direitos 

fundamentais. Portanto, com a evolução dos direitos fundamentais surgiu a teoria 

da Eficácia Horizontal dos direitos fundamentais que será vista a seguir. 

 

5.1.2. Eficácia Horizontal Dos Direitos Fundamentais 

 

 

Após a evolução da teoria dos direitos fundamentais, passou-se a 

reconhecer que os direitos fundamentais não incidem apenas em relações 
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desiguais, porém também em relações particulares em que há uma igualdade de 

armas.  

Então, em meados do século XX, surgiu na Alemanha a teoria da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais.  

No nosso Ordenamento Jurídico, a Eficácia Horizontal é aplicada, bem 

como já foi reconhecida mais de uma vez pelo Supremo Tribunal Federal:  

 

“Os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam 
diretamente não apenas poderes públicos, pois também estão 
direcionados à proteção dos particulares em face dos poderes privados. 
As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das 
relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações 
travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Sendo assim, 
o espaço de autonomia privada conferido às associações está limitado 
pela observância aos princípios e direitos fundamentais inscritos na 
Constituição.”172 

Depreende-se então que a Eficácia Horizontal dos direitos 

fundamentais estabelece exatamente a incidência e observância de todos os 

direitos fundamentais nas relações privadas. 

 

5.1.3. Eficácia Diagonal Dos Direitos Fundamentais 

 

A Eficácia Vertical surgiu para a incidência dos direitos fundamentais em 

situações onde há paridade de armas, porém é cediço que nem sempre as 

relações privadas se apresentam de forma igualitária, sendo bastante comum 

encontrar situações em que os particulares estão em posições imensamente 

desiguais.  

Como pode se exemplificado nas relações trabalhistas, uma vez que o 

poder econômico das pessoas jurídicas pode ocasionar violações aos direitos 

fundamentais dos trabalhadores/consumidores, estes que são a parte vulnerável 

da relação. 

A partir destas relações desiguais entre particulares, o autor Sergio 

Gamonal desenvolveu a teoria da Eficácia Diagonal dos direitos fundamentais que 

                                                           
172 Recurso Extraordinário nº 201.819 - Diário da Justiça - 27/10/2006 
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consiste na necessária incidência e observância dos direitos fundamentais 

em relações privadas que são marcadas por uma flagrante desigualdade de 

forças, em razão tanto da hipossuficiência quanto da vulnerabilidade de uma das 

partes da relação.  

Esta teoria se denomina Eficácia Diagonal pois, em tese, os particulares 

estão em situações equivalentes (particular-particular), mas, no caso concreto, há 

um império do poder econômico, razão pela qual necessita da observância dos 

direitos fundamentais nestas relações. 

Assim como as outras teorias, a Horizontal e a Vertical, a teoria da Eficácia 

Diagonal dos direitos fundamentais já vem sendo aceita em nosso sistema. Tanto 

que o TST173 já tem aplicado a eficácia diagonal dos direitos fundamentais nas 

relações trabalhistas para combater atos discriminatórios, senão vejamos: 

 

 
“Os direitos fundamentais, em sua eficácia horizontal, ou, usando a 
moderna concepção de Sérgio Gamonal, em sua eficácia diagonal 
(Gamonal Contreras, Sergio. Cidadania na empresa e eficácia diagonal 
dos direitos fundamentais. São Paulo: LTr, 2011), vinculam não apenas 
o Estado, mas também os particulares.” 
 
 

Portanto, a eficácia diagonal dos direitos fundamentais consiste na 

incidência dos direitos fundamentais em relações privadas marcadas pela 

desigualdade entre os particulares, especialmente onde se verifique um 

contraponto entre o poder econômico e a vulnerabilidade. 

Os direitos fundamentais podem ser definidos como os direitos 

considerados básicos para qualquer ser humano, independentemente de 

condições pessoais específicas. São direitos que compõem um núcleo intangível 

de direitos dos seres humanos submetidos a uma determinada ordem jurídica. 

Depreende-se da análise das teorias apresentadas que as normas de direitos 

fundamentais se aplicam para toda e qualquer relação jurídica. 

 

 

 

 

 

                                                           
173 PROCESSO Nº TST-RR-1882-80.2010.5.02.0061 
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5.2. Garantias Fundamentais 

 

As Garantias Constitucionais são os procedimentos utilizados na 

organização dos poderes públicos, fundamentados pela Constituição e pelas leis, 

de tal modo a estabelecer freios com capacidade para deter e constranger de 

forma a mantê-lo no ordenamento jurídico, em determinados casos, de moderá-

los, de eliminá-los, a fim de proteger o cidadão das precipitações, dos arbítrios e 

dos abusos, podendo estabelecer reparações aos agravos que venha a sofrer.     

Portanto, as Garantias Constitucionais são os meios pelos quais é feito 

valer os direitos do cidadão, são mecanismos através dos quais é assegurado o 

exercício e gozo de bens e benefícios. 

Os direitos por si só consistem na representação de determinados bens, 

enquanto as garantias têm por função certificar o proveito desses bens. Se por um 

lado os direitos são principais, as garantias são acessórias, em diversos casos, 

adjetivas (mesmo que seja objeto de um regime constitucional substantivo). Os 

direitos possibilitam a realização dos indivíduos inserindo-se de forma direta e 

imediata, por conta disso, nos correspondentes âmbitos jurídicos, as garantias são 

projetadas através do nexo que mantem com os direitos. 

De acordo com Bonavides174, as Garantias Constitucionais possuem 

como princípio disciplinar e tutelar o exercício dos direitos fundamentais, ao 

mesmo tempo em que controla, como proteção pertinente, nas balizas da 

constituição, o exercício do conjunto das instituições presentes no Estado. 

Nesse contexto encontra-se presente as garantias da própria constituição 

que são projetados visando à manutenção da eficácia e da manutenção da ordem 

constitucional contra elementos desestabilizantes. A reforma da constituição 

geralmente assume esse papel. 

A Constituição de 1988 consagra princípios e garantias individuais e 

coletivos como: igualdade, direito a vida, legalidade, liberdade de opinião e 

expressão, proibição de tortura, inviolabilidade da intimidade, da honra, da 

imagem, do domicílio e da correspondência, direito de resposta e muitos outros 

 

 

                                                           
174BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 1994. Ed. Malheiros. Passim. 
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5.3. A Constitucionalização dos Direitos Fundamentais 

 

O decurso de constitucionalização dos direitos do homem acompanhou a 

transformação de concepção do Estado de direito, o qual a partir de um 

entendimento basicamente liberal e individualista do indivíduo passa a entendê-lo 

através do contexto econômico, cultural e social em que está presente. O que 

corresponde a uma significativa mudança no papel exercido pelo Estado na vida 

da sociedade, garantindo-lhes o direito de liberdade, mas a partir desse momento 

tornando-se promotor do bem-estar social, possibilitando a retificação das 

distorções sociais e econômicas, como alude Lobato.175 

Gradativamente os direitos do homem foram adquirindo um valor 

imprescindível no entendimento do Estado de direito, o qual como representante 

do Estado constitucional subalterno às regras do direito, não consegue por si só 

exprimir a ideia de direito presente no âmago da sociedade,possibilitaria o 

surgimento do Estado por meio da institucionalização do poder político. Onde os 

desejos dos governantes só possuem valor jurídico quando conferidos ao Estado. 

As expressões encontradas para designar os direitos pertinentes à 

dignidade do indivíduo são muitas, porém é possível estabelecer determinadas 

especificidades que contribuem para uma compreensão mais precisa da definição 

jurídico-constitucional dos direitos fundamentais.   

Durante muito tempo a expressão direitos naturais foi utilizada para indicar 

aqueles direitos correspondentes à natureza do indivíduo e à sua utilidade na 

sociedade. Expressão esta, intimamente relacionada à corrente filosófica do 

jusnaturalismo, a qual buscava dessa forma estabelecer uma personalidade 

universal aos direitos reconhecidos então pelas declarações de direitos.  

Outro termo utilizado nos textos do direito internacional e que também 

recebe a influência do jusnaturalismo é a expressão direitos humanos ou direito 

do homem, a qual abriga várias concepções filosóficas de caráter humanista, é 

um termo que busca destacar a dimensão universal estabelecida àqueles direitos, 

supra estatais, os quais se encontram extremamente ligados à concepção das 

                                                           
175LOBATO, Anderson Cavalcante. O reconhecimento e as garantias constitucionais dos 
direitos fundamentais. Brasília. 1996. Disponível 
em:<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176384/000506401.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 16. Jun. 2017. 
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declarações de direitos, e desse modo, o seu valor jurídico-constitucional é 

limitado176.  

A expressão liberdades públicas é utilizada com frequência para apontar 

os direitos que se encontram sob tutela jurídica, entretanto, a mesma carrega em 

si um obstáculo no que diz respeito aos direitos tutelados, em decorrência da sua 

identificação com a corrente do pensamento liberal que estabelece um real valor 

jurídico apenas aos direitos e liberdades individuais e coletivas. 

Ao se utilizar os termos direitos e garantias o que se busca é precisamente 

destacar a questão de se prever de forma conjunta com os direitos, determinados 

aparatos jurídicos e jurisdicionais que lhe garantam a concretização e efetividade, 

como observa Urconvite177. 

A expressão direitos fundamentais foi adotada há pouco tempo a partir da 

influência de juspublicistas alemães, com o objetivo de definir os direitos relativos 

ao ser humano, presentes nos textos constitucionais e que consequentemente 

encontram-se sob a tutela jurídica do Estado. 

O processo de constitucionalização dos direitos do homem permite que 

estes sejam reconhecidos como direitos fundamentais, protegidos e positivados 

juridicamente, desse modo sujeito a serem debatidos e efetivados diante do 

judiciário. Apesar do seu processo de incorporação constitucional ser vagaroso e 

perene, como demonstra Silva178. 

No caso da atual Constituição do Brasil de 1988 que estabelece um 

Estado democrático de direito, é percebível a opção adotada entre o Estado liberal 

e o Estado social de direito. No entanto, a possibilidade deste compromisso só se 

torna possível quando fundamentado no princípio democrático. 

Assim se percebea compreensão de que os direitos e garantias 

fundamentais consistem no sustentáculo de uma sociedade constitucional e 

democrática, fundamentado nesses princípios estão às diretrizes que orientam 

todas as ações de uma sociedade democrática. A importância desses direitos está 

                                                           
176SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 
1993. Passim. 
177URCONVITE, Adriano dos Santos. Os direitos fundamentais: suas dimensões e sua incidência 
na Constituição. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 48, dez 2007. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&%20artigo_id=4528>. Acesso: 16. Jun. 
2017. 
178SILVA, Flavia Martins André da. Direitos Fundamentais. 2006. Disponível em: < 
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2627/Direitos-Fundamentais>.Acesso: 16. Jun. 2017. 
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nitidamente demonstrada no preâmbulo da Constituição de 1988, quando 

demonstra a preocupação básica da Assembleia Nacional Constituinte em 

consolidar no país o Estado Democrático de Direito. 

É importante salientar que os direitos fundamentais estão 

intrinsicamente ligados ao regime democrático em decorrência da sua relevância 

no contexto social, deste modo, essa espécie de direitos só terá uma eficiência 

irrestrita se estiver protegido por uma sociedade constituída democraticamente. 

Nesse contexto as garantias constitucionais exercem um papel de 

fundamental relevância, pois é através delas que é possível salvaguardar os 

direitos fundamentais do indivíduo, assegurando a estes o pleno exercício e gozo 

destes direitos.    

 

5.4. O Monitoramento Eletrônico e os Direitos e Garantias Fundamentais 

 

Um sistema de monitoramento de presos via satélite, oferece inúmeras 

vantagens a partir do momento em que se tem em vista garantir a segurança da 

sociedade punindo o condenado ao restringir sua liberdade, fazendo cumprir a 

efetiva aplicação da lei penal e a redução da população carcerária, contudo, sem 

ferir direitos constitucionais individuais do cidadão, como, por exemplo, o da 

intimidade e o da dignidade da pessoa humana. 

O uso desse dispositivo tem como principais objetivos a não retirada do 

condenado do convívio social e de sua produtividade como profissional para a 

sociedade e a não inserção de uma pessoa em um sistema carcerário que, em 

regra, não ressocializa o condenado, mas sim, alimenta sentimentos sombrios de 

vingança. 

O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com 

o equipamento eletrônico, tais como, não o remover e danificá-lo e, ainda, 

receberá visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, devendo 

responder aos seus contatos e cumprir com suas orientações. 

Dessa forma, cabe aqui analisar até que ponto o uso do dispositivo de 

monitoração ameniza a ideia de que condenados ou réus que ainda estão em fase 

de instrução processual criminal não sejam jogados em jaulas isoladas, insalubres 

e desumanas. 
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Na prática, o monitoramento funciona por intermédio de um modelo 

eletrônico composto por duas peças: a tornozeleira à prova d’água, com bateria 

de durabilidade de até 36 meses, e a unidade de comunicação. Ambas deverão 

ficar com o interno e não poderão ser afastadas uma da outra por mais de seis 

metros de distância.  

A unidade de comunicação é composta por um modem e um GPS com 

chip, que passa as localidades e as informações necessárias de quem está 

usando o equipamento para a Central de Monitoramento. Além disso, ela funciona 

como um comunicador apenas receptivo, se porventura alguém da central precisar 

falar com o usuário.  

E, caso o beneficiado com o dispositivo não respeite as condições 

impostas à liberdade vigiada, ainda sim deverá ser direito primordial o uso da 

monitoração em detrimento do cárcere, posto que permanecerá em sociedade e, 

mesmo que restritamente, livre. 

Com isso, vale discutir sobre o abalo ou não aos direitos fundamentais da 

dignidade da pessoa humana, da privacidade, da liberdade, da vida íntima, da 

intimidade. 

Como é comum quando surge uma novidade no mundo jurídico, sempre 

se levantam vozes contra e a favor. No caso do monitoramento eletrônico dos 

presos, juristas começaram a defender a tese da impossibilidade de utilização, ao 

argumento de que o monitoramento levaria a uma indevida exposição do 

condenado, uma vez que todos saberiam que estava cumprindo pena sob essa 

nova modalidade de vigilância, o que atentaria contra sua dignidade. 

Assim, tem-se discutido sobre o fato de a vigilância eletrônica ser ou não 

uma intromissão excessiva e intolerável aos direitos fundamentais do condenado 

ou mesmo do preso provisório, principalmente no que diz respeito à sua dignidade, 

representada pelo seu direito à intimidade. 

Embora todo raciocínio que tente preservar a dignidade do ser humano 

seja louvável, não podemos esquecer que não existe direito absoluto, exceto o 

direito de não ser torturado ou escravizado. Não podemos, portanto, sair em 

defesa de certos princípios fundamentais reprimindo comportamentos e punições, 

até mesmo as mais benéficas à pessoa humana, porque deve haver consequência 

para o crime cometido. 
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No caso do monitoramento, entende-se que, entre colocar o condenado 

num sistema falido que, em vez de ressocializá-lo, fará com que retorne 

completamente traumatizado ao convívio em sociedade, com toda certeza, será 

preferível o seu controle pelo Estado em algum local fora do cárcere, previamente 

determinado. Esse local poderá ser a sua própria residência, ou outro qualquer, 

que viabilize a execução da pena, com seu perfeito controle. 

A ideia é que tudo seja feito da maneira mais discreta possível, ou seja, a 

utilização da tornozeleira, da caneleira, do cinto ou a implantação do microchip 

será feita de modo a não ofender a dignidade do condenado, evitando sua 

desnecessária exposição. Assim, por exemplo, seria inviável o uso de aparelhos 

que envolvessem o pescoço, ou mesmo algum outro lugar que expusesse de 

forma excessiva. 

Conforme preleciona Greco, o direito à intimidade, cuja possibilidade de 

violação se atribui ao monitoramento eletrônico, encontra-se no rol dos direitos da 

personalidade. A personalidade pode ser apontada como decorrência direta do 

princípio da dignidade da pessoa humana, significando, em resumo, a capacidade 

que tem todo ser humano de possuir direitos e de contrair obrigações.179 

Existem direitos que nascem com todo ser humano, independentemente 

de sua origem, raça, sexo, cor, religião, a exemplo do que ocorre com o direito à 

vida, à liberdade sexual, à integridade física, à honra, à intimidade, etc., e que dele 

não podem ser retirados. No entanto, não existem direitos absolutos, mesmo os 

considerados personalíssimos.  

Podemos usar, como exemplo, o direito que todas as pessoas têm à 

liberdade. Mas se o agente vier a praticar um fato passível de condenação a uma 

pena privativa de liberdade, esse seu direito cederá no caso concreto. Assim, 

somente pode-se considerar absolutos os direitos à personalidade no sentido de 

serem oponíveis erga omnes, e não no que diz respeito à sua intangibilidade. 

Dessa forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou 

garantias fundamentais, o intérprete deve se utilizar do princípio da concordância 

prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos 

em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando 

uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, sempre em busca 

                                                           
179 GRECO, Rogério. Op. Cit., p.396. 
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do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com 

suas finalidades precípuas. 

Com isso, o direito à intimidade deve ceder no caso concreto quando 

estivermos diante da possibilidade de monitoramento eletrônico. Na verdade, essa 

limitação ao direito à intimidade é levada a efeito em benefício do próprio 

condenado, uma vez que, ao se sujeitar ao monitoramento, ficará livre do ambiente 

pernicioso e degradante do cárcere. 

O atual sistema prisional, com toda certeza, não seria o melhor ambiente 

para o cumprimento da pena aplicada ao condenado, que, sem dúvidas, anularia 

a sua personalidade. 

Assim, por mais que haja a intenção de proteger o direito à intimidade 

daqueles que foram condenados pela Justiça Penal, a submissão do autor da 

infração penal ao monitoramento eletrônico deve ser entendida como algo em seu 

benefício, mesmo que venha a causar pequenos transtornos, pois estes serão 

infinitamente melhores do que os que serão trazidos pelo cárcere. 
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6. ATUALIDADES DO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

Tema deste trabalho, o uso do monitoramento eletrônico de presos por 

meio de tornozeleiras é hoje uma realidade no Brasil. No entanto, mesmo que esta 

ferramenta de controle venha sendo utilizada cada vez mais pelos Estados da 

Federação, ainda não se vê a eficácia deste método. 

Outras são novidades no sistema penal brasileiro com o advento da Lei nº 

12.403, de 2011, que alterou significativamente os artigos 310 e 319 do CPP. 

A prisão cautelar pode ser dividida em prisão preventiva e prisão 

temporária. A preventiva tem por objetivo garantir a concretização do resulto final 

do processo, de modo que pode ser decretada independentemente do trânsito em 

julgado. Por sua vez, a temporária é disciplinada pela Lei 7.960/1989 e tem como 

objetivo principal garantir as investigações criminais. 

Em relação à prisão em flagrante, cabe destacar que houve alteração 

trazida pela Lei 12. 403/2011, que trouxe importantes mudanças na forma com 

que a prisão era tratada. 

Antes da referida lei, o agente que cometia um delito somente poderia ter 

dois status, quais sejam, preso ou em liberdade. 

 

6.1. A Prisão em Flagrante 

 

 

Após a entrada em vigor da referida lei, passou a haver a possibilidade da 

aplicação das medidas diversas cautelares e, principalmente, a prisão em 

flagrante não pode mais durar até o término do processo, devendo ser analisada, 

de imediato, pelo juiz ao receber o auto de prisão em flagrante. 

Apesar de poderem ser aplicadas em outros momentos processuais, via 

de regra, as mencionadas medidas são aplicadas na forma do art. 310 do Código 

de Processo Penal. 

Cabe aqui a leitura deste artigo: 

 

Art. 310 Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juizdeverá 
fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
       I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
       II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando 
presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, ese 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares 
diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
       III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela 
Lei nº 12.403, de 2011). 
       Parágrafo único.  Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, 
que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III 
do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado 
liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos 
processuais, sob pena de revogação.           (Redação dada pela Lei nº 
12.403, de 2011). – sem grifos no original) 

 

Dessa forma, tem-se que o juiz somente poderá converter a prisão em 

flagrante em preventiva quando as medidas cautelares previstas no art. 391 do 

Código de Processo Penal se mostrarem insuficientes. 

Essa importante mudança surgiu, principalmente, como forma de evitar 

que agentes permanecessem presos em casos em que seriam postos em 

liberdade ao final do processo, eis que seria desproporcional mantê-lo preso. Por 

outro lado, colocá-lo em liberdade poderia fazer com que ele sumisse sem que 

respondesse ao processo até o final. 

Então, o meio termo para deixar o agente solto, mas com compromissos 

que o obrigassem a se manter vinculado aos autos, é justamente a medida 

cautelar. 

 

 

6.2. A liberdade Provisória 

 

 

Como demonstrado anteriormente, a medida cautelar não é a única 

forma de liberdade prevista no Código de Processo Penal. Após as alterações 

trazidas pela Lei 12.403/2011, ainda é possível a concessão da liberdade 

provisória com fiança. 

Nota-se que, a concessão de liberdade provisória, após as alterações 

introduzidas pela Lei 12.403/2011, continua podendo ser com ou sem fiança. O 

art. 321 do Código de Processo Penal autoriza tal concessão, sendo certo que, no 

que se refere à modalidade sem fiança, a lei passou a autorizar a aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão em conjunto. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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Outra modificação importante trazida pela referida lei foi a concessão 

da fiança pelo Delegado de Polícia. Atualmente, a fiança será concedida pela 

autoridade policial nos casos de infração – isto é, crimes punidos com detenção e 

reclusão – cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro 

anos. 

 

 

6.3. As Medidas Cautelares 

 

As medidas cautelares de caráter pessoal são a prisão preventiva e as 

demais medidas diversas da prisão e apresentam as seguintes características: 

 

a) Jurisdicionalidade: via de regra serão impostas pelo Poder 

Judiciário, com exceção da fiança prevista no art. 322 do Código de 

Processo Penal que será arbitrada pela autoridade policial; 

b) Provisoriedade: vigoram somente enquanto perdurar a situação de 

emergência que justificou sua decretação, respeitando o art. 282, 

inciso I, do Código de Processo Penal; 

c) Revogabilidade: característica intimamente ligada à anterior e 

disposta no art. 282, §5º, 1ª parte, do Código de Processo Penal; 

d) Excepcionalidade: a regra é a liberdade e a prisão preventiva 

somente pode ser decretada em casos excepcionais e com as 

devidas fundamentações; 

e) Substitutividade: quando houver o descumprimento da medida 

cautelar aplicada, poderá o juiz substituí-la por outra, por foça do art. 

282, §4º, 2ª parte, do Código de Processo Penal; 

f) Cumulatividade: o §1º, do art. 282 do Código de Processo Penal 

permite que as medidas cautelares sejam aplicadas isolada ou 

cumulativamente, ou seja, é possível aplicar uma ou várias medidas 

cautelares. 
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6.4. As Medidas Cautelares Diversas da Prisão em Espécie 

 

 

As medidas cautelares diversas da prisão estão previstas no art. 319 

do Código de Processo Penal e, sem sombra de dúvidas, são as mudanças mais 

profundas sofridas pelas prisões nos últimos anos. 

 

 

“Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:          (Redação 
dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas 
pelo juiz, para informar e justificar atividades;         (Redação dada pela 
Lei nº 12.403, de 2011). 
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, 
por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado 
permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas 
infrações;        (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por 
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela 
permanecer distante;         (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 
conveniente ou necessária para a investigação ou 
instrução;           (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando 
o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;          (Incluído 
pela Lei nº 12.403, de 2011). 
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de 
natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua 
utilização para a prática de infrações penais;         (Incluído pela Lei nº 
12.403, de 2011). 
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem 
ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver 
risco de reiteração;          (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o 
comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu 
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem 
judicial;         (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
IX - monitoração eletrônica.  – (sem grifos no original)” 

 

A prática vem demonstrando que as medidas cautelares mais aplicadas 

tem sido as previstas nos incisos I e IV. Via de regra, elas são suficientes para 

garantir que o agente fique solto e vinculado ao processo. 

A monitoração eletrônica é uma interessante inclusão da Lei 

12.403/2011, mas o que se tem visto é que o Poder Público ainda não conseguiu 

introduzi-la de forma eficaz, eis que falta verba para adquiri-la e mantê-la. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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Por derradeiro, insta salientar que, na realidade em que vivemos em 

todo o país, as medidas cautelares, quando bem aplicadas, podem ser eficazes 

medidas para diminuir a superlotação de presídios e casas de detenção. E, 

principalmente, para garantirem um tratamento mais justo e proporcional a 

indivíduos com baixo grau de periculosidade e a crimes que não ensejarão a prisão 

ao término do processo. 

Neste seara, o uso do monitoramento eletrônico seria uma forma de 

melhorar a superlotação dos presídios e permitir que os presos sejam tratados à 

luz dos princípios constitucionais. 

Não se deve pois, tratar o Direito Penal como um sistema de vingança. 

A mídia e a sociedade todos os dias, vociferam por vingança e não é dessa forma 

que se conseguirá resolver as mazelas criminais brasileiras. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O monitoramento eletrônico de presos já é uma realidade em todo o 

mundo, sendo adotado em muitos países de primeiro mundo. No Brasil, somente 

no ano de 2010, houve a lei federal nº 12.258, que dispôs sobre o tema. 

No que tange a esse assunto, cabe ressaltar que o monitoramento 

eletrônico não surgiu para ferir a dignidade da pessoa humana, muito menos para 

violar a intimidade, à vida privada, à honra e a imagem do condenado, até porque, 

qualquer que seja a tentativa para inovar em algum aspecto na área do direito 

penitenciário, sempre haverá aqueles que rejeitarão a proposta com esses 

mesmos argumentos. 

O que se deve é destacar que o sistema carcerário, como se apresenta 

hoje me dia, degrada por si só a dignidade de qualquer ser humano. Os presídios 

superlotados, a total falta de higienização e a falta de respeito à individualização 

da pena permite que condenados de diferentes graus de periculosidade se 

enfrentem, assim como também há o elevado índice de reincidência, nestes 

quesitos já há uma clara e grave violação à dignidade da pessoa humana e que 

obviamente inviabiliza qualquer tentativa de ressocialização. 

Com base nisso que surgiu a ideia de implantação do sistema de 

monitoramento eletrônico, exatamente para aliar a modernidade do século XXI 

com a falência da pena privativa de liberdade cumprida em degradantes 

penitenciárias. 

Assim, o monitoramento eletrônico seguramente não irá ferir mais a 

dignidade da pessoa humana do que os presídios que já realizam esse papel. 

A implantação da vigilância eletrônica representa um avanço tecnológico 

de grande relevância jurídica, social e científica, posto que permite fiscalizar o 

cumprimento das medidas judiciais impostas, conhecer a localização do indivíduo, 

seja este um indiciado, denunciado ou, até mesmo, condenado, e utilizar a prisão 

eletrônica como um eficiente meio alternativo, capaz de substituir a prisão física. 

Há de se reconhecer que o principal benefício que pode ser alcançado 

pelo monitoramento eletrônico de presos é o afastamento dos efeitos das 

diferentes mazelas que são produzidas pela inclusão do homem no sistema 



123 
 

 

penitenciário: a superpopulação carcerária, o contágio criminal, a transmissão de 

doenças, e, entre outros efeitos negativos, a destruição de valores éticos. 

São trágicos os prejuízos causados ao homem que se submete à 

experiência do cotidiano prisional. O cárcere corrompe impiedosamente o cidadão, 

afastando do caminho da reeducação e obstando o processo de reinserção social.  

Desta forma, é de se considerar que as recentes modificações legislativas, 

respondem à necessidade de se adotar medidas no sentido de fomentar 

alternativas à prisão. E, neste aspecto, o monitoramento eletrônico se apresenta 

como uma eficiente medida com o propósito de colaborar com o processo de 

vigilância e de recuperação social do preso. 

Em linhas conclusivas, é importante destacar que o monitoramento 

eletrônico, objeto desse estudo, consiste em um método eficaz de controle acerca 

da localização do indivíduo monitorado, consistindo em importante ferramenta 

para o Estado fiscalizar o cumprimento de suas decisões judiciais e, também, para 

evitar o desnecessário encarceramento de seres humanos. 

Portanto, em resumo, se pode concluir que, com o avanço tecnológico, a 

monitoração eletrônica ganha terreno, consolidando-se como uma eficiente 

medida substitutiva ou alternativa ao sistema prisional brasileiro tradicional. 
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