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RESUMO

Em um contexto histórico pré-iluminismo, a pena era vista unicamente como uma devolução do mal que o indivíduo infrator causara a sociedade. 
Hoje, à tal pena é atribuída uma gama de outras funções, incluindo a ressocialização. As teorias da finalidade da pena dividem-se, grosso modo, 
em dois grandes blocos: O das Teorias Absolutas, e o da teoria relativa. Segundo o primeiro bloco, a punição tem por finalidade a retribuição do 
mal que o indivíduo infrator causou à sociedade, sem se preocupar com a prevenção de delitos, enquanto a teoria relativa preocupa-se com a 
prevenção de novos delitos, geral ou específica, sem tratar a pena como retribuição do mal. A função preventiva da pena divide-se em duas: 
geral, buscando a intimidação ou apelo à racionalidade da sociedade, e especial, que em seu sentido positivo trabalha com a ressocialização, 
procurando evitar que o indivíduo volte a delinquir, bem como o neutralizando, separando da sociedade, a prevenção negativa. Por intermédio da 
ressocialização buscar-se-ia oferecer àquele que delinquiu a oportunidade de uma socialização não oferecida no momento de sua formação 
enquanto cidadão, de forma a prepará-lo para o convívio social após sua saída da prisão. No Brasil, os parâmetros legais utilizados para aplicação 
e execução das penas são o Código Penal, bem como a Legislação Penal Extravagante, o Código de Processo Penal, e a Lei de Execuções Penais, 
devendo haver consonância entre estas leis e submissão destas à Constituição Federal, já traz em sua denominação, a essência da mesma no que 
diz respeito às demais Leis, haja vista, a sua irradiação de eficácia frente às demais, posto que a Lei Maior é hierarquicamente superior nos planos 
material e formal. Deve o ordenamento jurídico de qualquer Estado Constitucionalizado prezar pela guarida e aplicação da Constituição, 
salientando-se que, a constituição ao garantir direitos e estipular deveres aos cidadãos, limita o poder de ação do Estado, de forma que ele não 
aja de forma arbitrária. A Lei das Leis assegura um Estado Democrático de Direito, estatuindo um Estado regido por normas democráticas no qual 
deve ser firmado um sistema garantista, que vise efetivar o combate aos excessos do Estado (Übermassverbot), e também, combater a proteção 
deficitária oferecida pelo ente estatal (Untermassverbot). Neste cenário, se dá a constitucionalização do Direito, fenômeno que visa garantir que 
a criação e a interpretação das normas infraconstitucionais sejam feitas à luz da Constituição e a difusão dos valores contidos nos seus princípios 
e regras por todo o ordenamento, resultando, desta maneira, na aplicação direta da Constituição a diversas situações. A Lex Mater passa a ser o 
centro das normas infraconstitucionais, desempenhando um papel principiológico e axiológico: processo imprescindível no que diz respeito a 
aplicação das normas constitucionais no Estado Democrático de Direito. Tal influência deve ser analisada na fixação das funções das penas. Tal 
influencia existe em virtude de a função da pena hoje estar atrelada não mais à uma vingança, mas ao cumprimento das determinações 
constitucionais, posto que muito mais ampla. E desta forma, seja no que concerne à função preventiva geral ou especial, a prevenção não pode 
ocorrer de maneira arbitrária. E todo limite de aplicabilidade da legislação  são destinados ao cumprimento e guarda do que estatui a 
constituição, visto que, a imposição de toda sanção, assim como sua função e aplicabilidade deve ser interpretado à luz da constituição, pois dela 
emana todo poder coercitivo, visto que fonte de legalidade. Partindo deste contexto, procura-se observar com a presente pesquisa, a influência 
da Constitucionalização do Direito no que diz respeito às funções da pena, de forma a aprofundar o estudo concernente à função das penas, 
demonstrando  as relações entre estas e a o fenômeno da Constitucionalização do Direito.
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