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RESUMO

O tema cujo título é denominado “O sistema prisional da Bahia: a vida reduzida a menos de 
seis metros quadrados” tem como foco a questão do sistema prisional no Estado da Bahia, a 
partir  da  análise  da  situação  prisional  em  comarcas  e  cidades  de  pequeno  porte,  como 
Brumado,  cuja  criminalidade  gafanhoto  alimenta  uma  situação  jurídico-social  de 
encarceramento preocupante, considerando-se, inclusive, a péssima situação atual do sistema 
prisional. Assim, a importância de se trabalhar a questão, posto que revela vários pontos de 
análise e, sobretudo, busca de soluções, a saber, uma mudança de cultura jurídica e judiciária, 
inclusive por parte dos Poderes públicos envolvidos com a questão. Visa-se, por meio de um 
debate entre as teorias e os dados produzidos, demonstrar que as penas alternativas são a 
medida mais indicada na resolução do problema do encarceramento, em que pese algumas 
críticas. O presente trabalho, vinculado à linha de pesquisa direito público e evolução social, 
estuda o processo de redemocratização e a finalidade da sanção no Direito Penal; analisa a 
criminalidade  gafanhoto  e  a  migração  de  policiais  na  Bahia,  bem como a  fragilidade  da 
carceragem da DEPOL de Brumado, explicitando o excesso de presos, a insalubridade da 
carceragem e a negligência do Estado da Bahia; ressalta o contexto da mudança de cultura 
jurídica  e  judiciária,  tendo  como  elementos  de  análise  a  criminologia  crítica,  o 
neoconstitucionalismo, a politização da justiça, a violação à Constituição e à lei, bem como a 
análise das penas alternativas dentro de um diálogo entre as fontes e teses pesquisadas.

Palavras-chave: Sistema  prisional  da  Bahia.  Homem  na  jaula.  Cultura  jurídica.  Penas 
alternativas. Neoconstitucionalismo.



ABSTRACT

The report  titled called "The prison system of Bahia: life reduced to less than six square 
meters" focuses on the issue of prisons in the state of Bahia, from the analysis of the prison 
situation in counties and small cities as Brumado, whose grasshopper crime feeds a legal and 
social situation of concern imprisonment, considering even the bad current situation of the 
prison system. Thus, the importance of working the matter, since it reveals several points of 
analysis  and, above all,  find solutions,  namely a  change in  the legal and judicial  culture, 
including by the public  authorities  involved with the issue.  The aim is,  through a debate 
between the theories and the data produced to show that the alternative sentences are far more 
suitable in solving the problem of incarceration, despite some criticism. This work, linked to 
the research line public and social evolution law studies the process of democratization and 
the purpose of the penalty in criminal law; analyzes the grasshopper crime and migration 
police  in  Bahia,  as  well  as  the fragility of  the jail  Depol  of  Brumado,  explaining  excess 
prisoners in jail,  the unhealthiness and the Bahia state neglect;  emphasizes the context of 
change in the legal and judicial culture in which the analysis of elements critical criminology, 
the neoconstitutionalism, the politicization of justice, the violation of the Constitution and the 
law,  and  the  analysis  of  alternative  sanctions  within  a  dialogue  between  sources  and 
researched thesis.

Keywords:  Bahia  prison  system.  Man  in  the  cage.  Legal  culture.  Alternative  sanctions. 
Neoconstitutionalism.
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INTRODUÇÃO

Diversos fenômenos, como a crise da democracia representativa, o crescente número 

de  jovens  envolvidos  com  drogas  e  o  crime  organizado,  o  desajuste  das  famílias,  a 

vulnerabilidade social, o baixo índice de participação popular nos assuntos de interesse geral, 

e  os  efeitos  da globalização,  estão mudando a maneira  de  ser  e  de pensar  dos  cidadãos,  

reduzindo a solidariedade e elevando o espírito de competição e deslealdade.

O resultado desses fenômenos é o aumento do índice de violência, em suas variadas 

espécies, merecendo destaque os crimes contra o patrimônio, o tráfico de drogas e as mortes 

violentas. Recentemente, pelo Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Ministério 

da Saúde, baseado em dados colhidos pela Área de Estudos da Violência da Faculdade Latino-

Americana de Ciências Sociais, foi divulgado resultado de pesquisa no sentido de que no 

Brasil, entre 2002 e 2012, o número total de homicídios registrados passou de 49.695 para 

56.337. Pessoas entre quinze e vinte e nove anos são as maiores vítimas, representando 53,4% 

dos casos. Nessa faixa, as taxas de homicídio passaram de 19,6, em 1980, para 57,6 em 2012,  

a  cada  cem  mil  jovens.  Esses  dados  foram  obtidos  em  2  de  julho  de  2014,  pelo 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/

Outra má notícia é que não se trata de um passageiro surto ocorrido em 2012, mas de 

um aumento desenfreado no número de mortes violentas. Naquele período, na região norte 

foram registrados 6.098 homicídios em 2012, mais que o dobro dos 2.937, verificados em 

2002. O Amazonas, Pará e Tocantins tiveram o dobro de assassinatos registrados no mesmo 

intervalo. No nordeste, o Maranhão, a Bahia e o Rio Grande do Norte mais que triplicaram os 

homicídios.  Todos  esses  dados  encontram-se  disponíveis  no  site 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/p-2brasil

Ainda de acordo com aqueles dados, em 2012 cento e doze mil, setecentas e nove 

pessoas morreram em situações de violência no país, número equivalente a 58,1 habitantes a 

cada grupo de cem mil. Desse total, 56.337 foram vítimas de homicídio, 46.051 de acidentes 

de transporte e 10.321 de suicídios.

Em 2014, durante o “Seminário Sustentável”, realizado em Salvador, pelo Instituto 

Pensar, foram apresentados diversos quadros da violência no país. Segundo dados do Mapa da 

Violência 2014, mesmo com o aumento e estruturação do efetivo policial, a Bahia ocupa o 

quinto lugar no ranking nacional de homicídios por cem mil habitantes. O Estado tem uma 

taxa  de  41,9  mortes  violentas  para  cada  grupo de  cem mil  pessoas.  Em 2012 o  número 

representou um aumento de 221,6% em relação a 2002. Os estudos mostram que a região 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/p-2brasil
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Nordeste possui a maior taxa de homicídios, com um índice similar ao da Guatemala, quinto 

país mais violento do mundo, segundo estudo da ONU.

Consequência inevitável de tudo o que foi acima exposto é o inchaço da população 

carcerária; ademais, esse sempre foi um grave problema em todo o Brasil, que atualmente, 

segundo dados do ICPS - Centro Internacional de Estudos Prisionais, do King’s College, de 

Londres, divulgado em 5 de junho de 2014, pelo Destaquebahia.com.br, tem a terceira maior 

população carcerária do mundo. São aproximadamente 715.655 presos, conforme relatório do 

Conselho Nacional de Justiça, divulgado em 04 de junho de 2014, nele incluídas cerca de 

147.937 pessoas em prisão domiciliar, benefício previsto nos arts. 317 e 318, do Código de 

Processo Penal,  e que,  em regra,  é concedido a presos com problemas de saúde que não 

podem ser tratados na prisão, ou quando não há unidade prisional própria para o cumprimento 

em determinado regime, como o semiaberto.

O levantamento  foi  feito  mediante  consulta  aos  juízes  de  todos  os  Estados  e  do 

Distrito Federal, responsáveis pelo monitoramento do sistema carcerário. Se computadas as 

prisões domiciliares, o Brasil ultrapassa a Rússia, que tem 676.400 presos.

No Estado da Bahia a população carcerária, incluída a prisão domiciliar, beira 14.397 

(quatorze mil, trezentos e noventa e sete). Ocorre que, a exemplo dos demais Estados, os 

governantes pouco têm investido na construção de estabelecimentos prisionais, ou na reforma 

e ampliação dos já existentes.

Conforme apontado, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de países 

com maior população carcerária, mas o número de presos deveria ser bem maior. No país, 

cerca de 373.991 pessoas possuem mandados de prisão em aberto – número superior ao de 

357.219 lugares vagos em presídios. Os dados são de um levantamento inédito, recentemente 

elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. Caso os foragidos fossem presos, o total de 

detidos ultrapassaria 1 milhão de pessoas – o que faria com que o déficit de vagas chegasse a 

732 mil lugares. Apesar do levantamento não trazer dados regionais, em alguns Estados o 

número de foragidos é até superior à população carcerária, como é o caso do Maranhão. No 

ranking da população carcerária, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos e da China, 

que têm, respectivamente, 2.228.424 e 1.701.344 presos.

Pelo Conselho Nacional do Ministério Público foi divulgado relatório no sentido de 

que os 1.598 presídios do país registraram 20.310 fugas de presos no período entre março de 

2012  e  fevereiro  de  2013.  Os  dados  foram  obtidos  após  inspeção  dos  MPs  em  1.598 

estabelecimentos em todos os Estados e no Distrito Federal. Juntos, segundo o CMMP, esses 

presídios reúnem 448.969 presos, que representam 81% da população carcerária do país.
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De acordo com a coluna Satélite, do Correio da Bahia, o Estado aparece em terceiro 

lugar  no  ranking  dos  Estados  com  maior  percentual  de  presos  aguardando  julgamento. 

Segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 64% da população carcerária baiana 

está em condição provisória, ou seja, existem cerca de 13.913 pessoas mantidas nas unidades 

prisionais estaduais, e destas, 8.904 são réus que ainda não tiveram sentença definitiva. Ainda 

segundo o CNJ, as “medalhas de ouro e prata” ficaram com outros dois Estados do Nordeste: 

Sergipe, com 76%, e Piauí, com 68%. Na outra ponta está o Distrito Federal, que aparece em 

último lugar na pesquisa, com apenas 26% de presos aguardando decisão do Judiciário.

A finalidade deste trabalho é demonstrar algumas das consequências decorrentes da 

escassez  de  estabelecimentos  prisionais,  ou  da  absoluta  falta  de  estrutura  dos  poucos 

existentes; também será demonstrado que a falta de esclarecimentos, ou o preconceito, faz 

com que a população baiana, que tanto se queixa da falta de segurança, por vezes, de forma 

egoística, cria embaraços à construção de estabelecimentos prisionais, com base em supostos 

riscos que esses, por muitos denominados “vizinhos indesejáveis”, representam à população 

de  determinada  localidade,  a  exemplo  do  que  ocorreu  em Brumado/BA.  Por  fim,  serão 

expostas a situação carcerária na capital e no interior do Estado, e propostas algumas medidas 

que, sob nossa ótica, poderiam reduzir a crise e a violência estabelecidas no sistema prisional 

deste Estado, evitar tão graves violações a direitos dos presos, provisórios ou condenados, e, 

sobretudo,  fazer  com que a pena atinja sua finalidade e  a  sociedade não fique exposta  a 

constantes ataques de delinquentes incorrigíveis.
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1 O HOMEM NA JAULA

O fenômeno global  que possibilitou a  superação das  barreiras  espaciais  produziu 
simultaneamente a universalização das situações de risco. Nos tempos modernos o processo 
penal tem despertado maior interesse da opinião pública. Frequentemente várias páginas dos 
jornais são dedicadas à crônica policial; diariamente o rádio e a televisão noticiam, da forma 
mais  espetacular  possível,  a  prática  de  delitos,  e  apontam  (ou  condenam)  suspeitos.  Há 
inequívoca disputa por audiência, e a divulgação de crimes, por vezes de forma assombrosa e 
deturpada, desperta a curiosidade do público, transformando a plateia de homens comuns, de 
curta  visão,  em  momentâneos  “juristas”,  movidos  pela  emoção,  que  equivocadamente 
imaginam que encarcerado é sinônimo de delinquente. Imaginam, ainda, que a severidade do 
sistema legal poderia intimidar os criminosos; entretanto, todos sabem que os delinquentes 
não fazem prévia consulta às leis penais antes de infringi-las.

Se a espada e a balança, conforme preconizado por Rudolf Von Iering na clássica 
obra “A Luta pelo Direito”, representam a força e o equilíbrio do Direito, as algemas servem 
para descobrir o valor do homem, que é a razão e a função do direito. Por mais feroz que seja 
considerado um homem, tão logo seja algemado transforma-se no mais carente dos humanos, 
e  faz  surgir  a  compaixão,  faz  com  que  seus  semelhantes,  os  momentâneos  julgadores, 
percebam que cada um de nós é prisioneiro enquanto esteja fechado em si, em uma prisão que 
não se vê, mas é sentida. Zygmunt Bauman, autor de variadas obras, entre elas Globalização, 
Capitalismo Parasitário, Vidas Desperdiçadas e Vida a Crédito, retrata as consequências do 
individualismo acima  mencionado,  gerador  do  que  ele  denomina consumidores  falhos  ou 
refugo humano, ou, mais propriamente, de seres humanos refugados, produto inevitável da 
modernidade. Em uma de suas obras aquele sociólogo leciona: 

Mas assim como o desaparecimento das pessoas descalças representa um problema 
para  a  indústria  de  calçados,  o  desaparecimento  de  pessoas  não  endividadas 
representa um desastre para a indústria de crédito.  E a famosa previsão de Rosa 
Luxemburgo mostrou-se novamente verdadeira: mais uma vez, o capitalismo esteve 
perigosamente perto de um suicídio indesejado, conseguindo exaurir o estoque de 
novas terras lucrativas (…). O Estado assistencial para os ricos (que, ao contrário de 
seu homônimo para os pobres, jamais teve sua racionalidade questionada e, ainda 
mais, nunca sofreu tentativas de desmantelamento) voltou aos salões, deixando as 
dependências de serviço a que seus escritórios estiveram temporariamente relegados, 
para evitar  comparações desagradáveis.  O Estado voltou a exibir e  flexionar sua 
musculatura como não fazia há muito tempo, com esses propósitos: agora, porém, 
pelo bem da continuidade do próprio jogo que tornou sua flexibilização difícil e até - 
horror! - insuportável; um jogo que, curiosamente, não tolera Estados musculosos, 
mas ao mesmo tempo não pode sobreviver sem eles.1

1 BAUMAN, Zygmunt. Vida a crédito. Trad.: Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2010, p. 32-
33.
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Os sentimentos de angústia e insegurança, atrelados ao crescente índice de violência, 
têm  levado  ao  Estado  ao  aprofundamento  incessante  das  formas  de  controle  social.  As 
políticas de encarceramento em massa atingem a todos. A partir da década de 90 o Brasil 
intensificou  o  recrudescimento  das  normas  penais,  aumentando  os  encarceramentos  e 
apostando  em uma maior  severidade  das  formas  de  execução.  Entretanto,  a  história  tem 
demonstrado  que  as  instituições  prisionais,  idealizadas  como  centros  do  controle  social-
disciplinar,  em  verdade  são  locais  de  eliminação  dos  sujeitos  redundantes  da  sociedade 
contemporânea, ou do refugo, para usar a expressão de Bauman.

1.1 O processo de redemocratização e as incertezas cotidianas

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu primeiro artigo, consagra que 
“Todos os Homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.

A referida  Declaração,  além  de  pontificar  esses  direitos,  contempla  o  chamado 
“direito de resistência”, invocável sempre que não forem cumpridos seus demais preceitos. 
Entende-se que o indivíduo só estaria obrigado a obedecer às normas e curvar-se aos poderes 
constituídos dentro dos ditames ali elencados, ou seja, respeitando aquelas garantias gerais. 
Norberto Bobbio, ao tratar da efetivação dos direitos humanos, destaca:

Juridicamente,  o direito de resistência é um direito secundário,  do mesmo modo 
como são normas secundárias as que servem para proteger as normas primárias: é 
um direito secundário que intervém num segundo momento, quando são violados os 
direitos de liberdade, de propriedade e de segurança, que são direitos primários. E 
também é diverso porque o direito de resistência intervém para tutelar os outros 
direitos, mas não pode, por sua vez, ser tutelado, devendo, portanto ser exercido com 
todos os riscos e perigos. Num plano rigorosamente lógico, nenhum governo pode 
garantir o exercício do direito de resistência, que se manifesta precisamente quando 
o cidadão já não reconhece a autoridade do governo, e o governo, por seu turno, não 
tem mais nenhuma obrigação para com ele. Com uma possível alusão a esse artigo, 
Kant dirá que, ''para que um povo seja autorizado à resistência, deveria haver uma 
lei pública que a permitisse'', mas uma tal disposição seria contraditória, já que - no 
momento em que o soberano admitisse a resistência contra si mesmo - renunciaria à  
sua própria soberania e o súdito tornar-se-ia soberano em seu lugar. É impossível 
que  os  constituintes  não  tivessem  percebido  a  contradição.  Mas,  como  explica 
Georges Lefebvre, a inserção do direito à resistência entre os direitos naturais devia-
se à recordação imediata do 14 de julho e ao temor de um novo assalto aristocrático;  
tratava-se, portanto, de uma justificação póstuma da luta contra o Antigo Regime. 
Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, não aparece o direito de 
resistência;  mas,  no  preâmbulo,  lê-se  que  os  direitos  do  homem,  que  seriam 
sucessivamente enumerados, devem ser protegidos, ''se se quer evitar que o homem 
seja obrigado, como última instância, à rebelião contra a tirania e a opressão''.  É 
como dizer que a resistência não é um direito, mas - em determinadas circunstâncias  
- uma necessidade. 2

2 BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 14-15.
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A CF/88,  ao  assegurar  vários  direitos  sociais,  entre  eles  a  educação,  a  saúde,  o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância,  e  a  assistência  aos  desamparados,  inequivocadamente  veio  garantir,  ainda  que 
implicitamente, o direito à felicidade. A concretização desse direito depende, basicamente, do 
método  escolhido  para  a  sua  obtenção.  No  Brasil,  há  tempos  a  Suprema  Corte  vem 
considerando  o  ideal  de  felicidade  do  povo.  Existe,  ainda,  a  Proposta  de  Emenda  à 
Constituição (PEC), de autoria do senador Cristovam Buarque, conhecida como a PEC da 
Felicidade,  cujo  objetivo  é  incluir,  na  Constituição,  a  expressão  “busca  da  felicidade”. 
Certamente  esse  formalismo  representará  mais  um  inchaço  da  legislação,  do  que, 
efetivamente,  a  garantia  expressa  de  um  direito  que  já  vem  sendo  reconhecido  com  a 
legislação  em  vigor.  Ademais,  muitos  são  os  direitos  expressamente  contemplados  na 
Constituição, e que não são efetivamente garantidos ao povo.

Embora o processo de redemocratização tenha culminado com a proclamação da 
Constituição Federal de 1988, que representa a esperança de uma cura, de uma contribuição 
institucional capaz de afastar da sociedade todos os fatores ou motivos da crise, ela traz uma 
interminável lista de direitos, que, na prática, não passam de meras promessas, de impossível 
realização, tornando-a mais poética do que instrumento de pacificação social. Se mudanças na 
legislação  resolvessem o  problema  da  criminalidade,  hoje  o  Brasil  seria  um paraíso,  em 
decorrência do vasto complexo normativo que já produziu.

De qualquer modo, podemos afirmar que o Constituinte, ao inserir tantas garantias, 
almejou a felicidade de toda a nação. E não se pode negar que a felicidade de uma pessoa está 
diretamente relacionada à sua dignidade. 

Sobre o tema, Vicente de Paulo Barretto afirma que:

(...)  considerado como pessoa, como sujeito de uma razão moralmente prática,  o 
homem encontra-se acima de qualquer preço;  assim,  como tal,  ele  não pode ser 
considerado unicamente como um meio para o fim dos outros, e nem para os seus 
próprios,  mas  sim como um fim em si  mesmo,  quer  dizer  que  ele  possui  uma 
dignidade (um valor interior absoluto), através do qual ele obriga o respeito de si 
mesmo por todas as outras criaturas racionais e que lhe permite comparar-se com 
todas as criaturas da espécie e de se considerar em pé de igualdade3.

A Constituição representa a base e o instrumental jurídico de todo Estado. Com a 

passagem do Estado absolutista para o Estado de Direito, a segurança foi consagrada como 

valor moral, e o Estado chamou para si essa atribuição. A segurança pressupõe a possibilidade 

de  punição,  e  os  direitos  fundamentais  e  alguns  princípios  constitucionais  podem  ser 

invocados para reforçar ou para limitar a repressão penal. Ocorre que há muito se concluiu 

3 BARRETTO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. 
Livraria do Advogado, 2013, p. 71.
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que seria mais proveitoso a toda a sociedade o Poder Público reprimir menos e prevenir mais.  

Manter-se o foco exclusivamente na repressão penal é mecanismo falho e ineficiente. Não se 

pode focar unicamente a consequência e olvidar-se das suas causas. Há décadas a crise do 

sistema  penal  repressivo  tornou-se  evidente  e  generalizada,  merecendo  destaque  as 

incessantes  rebeliões  em  estabelecimentos  penais,  a  reincidência  criminal  e  o  crescente 

número  de  menores  e  mulheres  envolvidos  com  o  tráfico  de  drogas  e  em organizações 

criminosas.

Thomas Hobbes, o primeiro contratualista, em sua obra  Leviatã já defendia a ideia 

de  que  os  homens  só  podem viver  em paz  se  concordarem em submeter-se  a  um poder 

absoluto  e  centralizado.  Em  todas  as  sociedades  existem  homens  mais  fortes  e  mais 

inteligentes, por isso há constante desequilíbrio ou guerra de todos contra todos, com ofensas 

a preciosos bens jurídicos. Ainda segundo aquele filósofo, toda sociedade necessita de uma 

autoridade à qual todos os membros devem render o suficiente da sua liberdade natural, de 

forma a que a autoridade possa assegurar a paz interna e a defesa comum.

Deve-se distinguir, entretanto, os meios formais de combate à criminalidade, no caso, 

as leis, o ordenamento jurídico, dos meios instrumentais aptos a colocá-los em prática, tais 

como presídios, polícias, estruturação do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, etc..  No 

Brasil o que se nota é o inchaço da legislação, que tudo prevê, tudo assegura. Existe, ainda, 

forte tendência à expansão da criminalização, ao aumento das penas, à antecipação da punição 

e à relativização de garantias fundamentais. Porém, temos um sistema instrumental deficiente, 

inclusive no que tange ao acesso ao Poder Judiciário, Órgão incumbido de apreciar e corrigir 

as  lesões  ou  ameaças  aos  direitos.  Cite-se,  como  exemplo,  a  situação  da  Comarca  de 

Brumado, cidade localizada no sudoeste baiano, e que possui cerca de oito mil processos na 

Vara Cível, e dois mil processos na Vara Criminal, do Júri, Execuções Penais e Infância e 

Juventude;  há  cerca  de  tres  anos  os  dois  Defensores  Público,  que  nela  atuavam  -  Dra. 

Angélica  Coelho  e  Dr.  Hamilton  Gomes,  foram  promovidos  a  Salvador.  Desde  então  a 

Comarca  não  possui  Defensor  Público.  A  assistência  aos  necessitados  é  feita  com  a 

colaboração de advogados pagos pelo Município de Brumado, e que integram a assistência 

judiciária  por  ele  custeada.  Embora  de  grande  valia,  não  de  pode  olvidar  que  esses 

profissionais não podem atuar em diversos casos, em especial quando o Município é uma das 

partes, ou  terceiro interessado. O flagelo do complexo carcerário nacional também comprova 

a  absoluta  carência  de  instrumentos  aptos  a  dar  eficácia  às  leis  penais  e  impedir  que  a 

sociedade seja alvo de repetidos ataques.
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1.2. O Direito Penal e a finalidade da sanção

No  Estado  organizado  o  Direito  Penal  veio  tutelar  bens  ou  interesses  jurídicos 

fundamentais,  a  exemplo  da  honra,  da  segurança  e  da  liberdade,  preciosos  direitos  de 

personalidade. Na antiguidade a punição tinha concepção religiosa, pois consideravam que o 

condenado degradava-se como cidadão, e era excluído da comunidade. A punição tinha por 

finalidade restabelecer o equilíbrio rompido pelo ato criminoso.

Ao longo dos tempos a teoria da pena passou a humanizar o sistema punitivo, concluindo-se 

que não se deve punir por prazer, e a punição não deve ser retaliação destinada a corrigir atos 

passados; sua finalidade é a defesa preventiva em face de futuros crimes, a defesa da vítima e 

recuperação da racionalidade do infrator. Osmar Mellin Filho leciona: 

Sabe-se que, no sistema jurídico brasileiro, procura-se difundir o princípio de que a 
liberdade é a regra; a prisão, a exceção. Quando, porém, a exceção se faz regra? Em 
situações pontuais, amoldáveis aos genéricos dizeres da lei processual penal (art.  
312,  do  CPP),  especificamente,  com  maior  frequência,  a  chamada  “garantia  da 
ordem pública”.  Tudo  em nome da  compatibilização  da  presunção  de  inocência 
(princípio constitucional garantista) e do direito à segurança e necessidade de defesa 
da sociedade. A prisão visa, comumente, aquietar parte da população atingida por 
determinada prática delituosa, especialmente nas situações de reprodução midiática. 
Para justificar a exceção, exige o Direito Processual Penal que o ato judicial seja  
devidamente fundamentado, de forma a legitimar-se a prisão como medida jurídica 
necessária.4

No  Brasil,  a  Constituição  Federal  de  1988,  ao  elencar  como  um  dos  seus 

fundamentos a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), evidenciou que o Estado 

não é um fim em si mesmo, mas existe em prol de seu elemento humano, o povo, o titular do 

poder. Em 1940, época da edição do atual Código Penal, a sociedade brasileira já valorizava 

sobremaneira o patrimônio, em detrimento de outros bens jurídicos. Ao que tudo indica, por 

esse motivo os bens protegidos pelo Direito Penal foram selecionados por critérios político-

criminais que, ao longo das décadas, ainda não foram revistos. A função do Direito Penal não 

se esgota na fixação da pena e da medida de segurança. Uma de suas finalidades é motivar o 

cidadão  a  não delinquir.  A atuação do sistema penal  de  controle  social  pressupõe  prévia 

investigação,  que  traga  elementos  de  prova  sobre  os  fatos  praticados  e  os  seus  autores. 

Pressupõe, ainda, um sistema acusatório com ampla defesa e um julgamento isento de paixões 

despertadas  pelo  fato.  O combate  à  criminalidade  não  é  apenas  uma  questão  apenas  de 

segurança, mas, também, de exercício de cidadania.

4 MELLIM FILHO, Osmar.  Criminalização e seleção no Sistema Judiciário Penal.  São Paulo: IBCCRIM 
2010, p. 131.
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O Estado, na edição das normas penais vigentes, se imiscuiu em situações da vida do 

cidadão nas quais hoje não se encontram as razões de ser dessa interferência. Outras vezes o 

Estado  comina  sanções  insuficientes  à  punição  e  prevenção  de  novos  delitos.  Há  um 

descompasso  entre  as  normas  penais  e  a  estrutura  social  aceita,  e  as  novas  teorias  que 

fundamentam e delimitam o âmbito de interferência do Direito Penal. Atualmente chega-se, 

por exemplo, à esdrúxula situação: uma grave difamação, que pode gerar profundas sequelas 

no ofendido, desmoralizando-o perante a sociedade e  seus familiares,  é punida com mera 

detenção de três meses a um ano, e multa; ao passo que a supressão ou alteração de marca em 

animais, crime previsto no art. 162, do CP, possui pena em abstrato que varia de detenção, de 

seis  meses  a  três  anos,  e  multa.  Inequivocadamente,  o  legislador,  à  época,  valorizou 

demasiadamente o patrimônio, em detrimento da honra e de outros diretos de personalidade. 

Frise-se  que  a  sanção  penal  deverá  incidir  quando  se  verificar  a  indispensabilidade  da 

proteção a ser dada ao bem jurídico essencial, ou seja, a necessidade concreta de proteção pela 

via  sancionatória  penal.  A função  de  indispensável  proteção  de  bens  jurídicos  essenciais 

reforça o princípio da intervenção mínima (subsidiariedade e fragmentariedade), que permeia 

o Direito Penal, reservando a atuação deste para os casos indispensáveis, onde realmente se 

revelam  insuficientes  as  tutelas  extrapenais.  Referida  função  se  apresenta  como  um 

fundamento autêntico do regime estatal social e democrático, e isso traz como consequência 

que  o  tipo  penal  incriminador  que  não contenha  um bem jurídico  claramente  definido  e 

delimitado é nulo por ser materialmente inconstitucional, e a sanção ligada à ofensa ao bem 

jurídico somente poderá incidir quando indispensável e necessária à sua proteção.

A segunda função do Direito Penal é a função garantidora. A garantia se expressa na 

proteção da dignidade do indivíduo considerado autor de um delito, frente ao Estado, ficando 

este  adstrito  a  atuar  somente  de  acordo  com  a  legalidade  e  a  cumprir  os  princípios 

garantidores do Direito Penal elencados na CF/88 e na legislação inferior.

A visão simplificada em torno do problema da violência tem levado o Estado adotar medidas 

de urgência, inclusive por meio da supressão de garantias; mencione-se, como exemplo, a 

situação  em  que  vivem  os  encarcerados  em  todo  o  país.  Outro  exemplo  marcante  é  a 

dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, como ocorre na Comarca de Brumado/BA, em que 

há  cerca  de  três  anos  os  dois  Defensores  Públicos  foram  promovidos  a  Salvador,  e  a 

Defensoria Pública Geral ainda não providenciou a substituição.

Ao tempo em que a Constituição Federal atribuiu ao Poder Judiciário a incumbência 

de sanar as lesões ou ameaças a direitos, o que se nota é um grande descompasso, pois muitos 

ofendidos sequer têm acesso àquele Poder.  O Estado deve adotar ações que,  pelo menos, 
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reduzam a violência, orientadas não por políticas repressivas urgentes, mas sim por políticas 

de longo prazo, sólidas e, acima de tudo, efetivas. Criminalidade e violência são resultados e 

não  causas.  Essas  questões  não  devem ser  tratadas  por  meio  da  supressão  de  direitos  e 

garantias fundamentais em tese assegurados pelo Estado, para o atingimento de seus fins. 

Portanto,  qualquer  ato não pode se desviar  do que prevê a Constituição,  à  qual  devemos 

atribuir a maior força normativa. Sobre o tema, Lenio Luiz Streck observa que:

No  Brasil,  a  “baixa  constitucionalidade”  que  atravessa  os  séculos  é  fator 
preponderante  para  a  inefetividade  da  Constituição  que  estabeleceu  o  Estado 
Democrático de Direito. A falta de uma pré-compreensão (Vorverständnis) acerca da 
revolução  copernicana  pela  qual  passou  o  constitucionalismo  contemporâneo 
engendrou uma tradição inautêntica acerca do valor representado pela Constituição. 
O acontecer da Constituição não foi tornado visível porque, no prévio des-velamento 
-  que  é  condição  de  possibilidade  desde-tornar-visível  impregnado  pelo  senso 
comum teórico – não foram criadas as condições propiciadoras da abertura (clareira) 
necessária e suficiente para a manifestação do sentido do ser do ente “Constituição” 
(e  de  seus  desdobramentos  jurídico-políticos,  como a   igualdade,  a  redução  das 
desigualdades, a erradicação da pobreza, a função social da propriedade, o direito à 
saúde, o respeito aos direitos humanos fundamentais, etc.).5

Necessita-se buscar uma resposta racional para o problema, nessa sociedade onde 
predomina a  cultura da falta  de punição,  que origina-se no relativismo radical  e  avalia  o 
comportamento  humano em virtude  de suas  causas  econômicas,  sociais  ou culturais,  sem 
considerar os valores morais.

No Estado Democrático de Direito, e diante da evolução social,  faz-se necessária 
urgente reforma, para que o Direito Penal possa melhor tutelar não apenas o patrimônio, mas 
tantos outros bens, a exemplo da honra, a liberdade individual e a família. Verifica-se, ainda, 
que  o  processo  de  ressocialização  do  indivíduo  em  condições  de  privação  da  liberdade 
representa  uma das  principais  reivindicações  da  sociedade,  e  vem ganhando,  nos  últimos 
tempos, uma maior atenção dos governos, embora poucas ações tenham sido desenvolvidas 
nesse sentido. Na Bahia, o sistema penitenciário está sob a administração da Secretaria da 
Justiça e Direitos Humanos,  e vem buscando a ressocialização por intermédio de práticas 
organizacionais que envolvem a reeducação e a reintegração social. Qualquer medida que vise 
aprimorar uma situação prescinde, inicialmente, de informações que conduzam a um conhecer 
da realidade que se pretende alterar.  Deve-se priorizar  a questão penitenciária,  dando-lhe, 
principalmente,  um enfoque social  e  não  somente repressivo.  Portanto,  esse objetivo será 
atingido apenas se houver mudanças culturais e de valores, e, em especial, a incrementação 
das políticas voltadas à ressocialização do homem que cumpre pena no Sistema Penitenciário 
baiano.

5 STRECK, Lênio Luiz.  Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 926.
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1.3. A criminalidade gafanhoto e a migração de policiais

Verifica-se, com facilidade, que no Estado da Bahia o melhor aparelhamento estatal, 

a  exemplo  de  viaturas  e  contingente  policial,  é  direcionado  à  capital  ou  a  cidades  mais 

populosas, em detrimento de outras comunidades, que ficam descobertas. Popularmente se diz 

que “quando a polícia está nas ruas, os bandidos ficam na toca”; mesmo que este axioma 

possa ser anacrônico no atual contexto de uma sociedade mais conturbada, em Brumado/BA 

ele não deixa de ter um significado e, o que é pior, traz em seu bojo uma nova espécie de 

delinquência, a “criminalidade gafanhoto”, cujos ciclos migratórios tornam-se cada vez mais 

intensos e frequentes.

O déficit no atual contingente policial da cidade de Brumado é inquestionável. Seus 

efeitos são sentidos por toda a população, urbana ou rural, porém, muito pouco se tem feito 

para se reverter essa situação. Há cerca de cinco anos era expressivo o número de policiais nas 

ruas, em combate ostensivo à criminalidade; porém, um grande número deles acabou indo 

para  outros  Municípios,  resultado  direto  de  ações  políticas,  como  aconteceu  com  a 

transferência, às vésperas das eleições de 2010, de dezenas de policiais lotados na 34ª CIPM, 

sob ordem expressa  do governo,  para  preencher  a  lacuna do policiamento  em Vitória  da 

Conquista,  já que lá a permanência no poder era tida como estratégica na região.  Muitos 

policiais se foram, e, em contrapartida, muitos criminosos vieram de outras cidades, numa 

“migração gafanhoto”, já que as ruas ficaram muito mais convidativas para os assaltantes, que 

poderiam agir com muito mais facilidade. Essa tendência se confirmou e os criminosos de 

toda  a  região  começaram  a  se  alocar  mais  intensamente  na  cidade,  elevando,  de  forma 

vertiginosa, os índices da criminalidade, especialmente o tráfico de drogas e os crimes contra 

o patrimônio.

Não obstante os esforços dos bravos policiais,  a situação continua cada vez mais 

crítica. Recentemente, uma loja de aparelhos eletrônicos, localizada no centro da cidade, foi o 

alvo de assalto; o delinquente, que portava arma de fogo, foi capturado logo em seguida e 

revelou que, com o intuito de roubar, veio de Barra do Choça, cidade localizada próximo a 

Vitória da Conquista, pois sabia que em Brumado é reduzido o número de policiais militares. 

Esse  é  o  efeito  “gafanhoto”,  um  inseto  conhecido  por  devastar  plantações,  e  muitas 

autoridades  parecem  muito  mais  preocupadas  em  atuar  somente  no  campo  eleitoral.  O 

desprezo  com  que  o  tema  vem  sendo  tratado  até  agora,  mesmo  em  período  eleitoral, 

demonstra a falta de compromisso para com os brumadenses, que querem ver mais policiais e 

viaturas nas ruas; entretanto, por ora acabam trancafiados em suas residências, com receio de 
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serem devorados pelos “gafanhotos” que continuam agindo devastando “as plantações”.

Em 2012  e  2013  a  34ª  Companhia  Independente  de  Polícia  Militar  (CIPM)  de 

Brumado perdeu cerca de 60 policiais militares, que foram deslocados para companhias de 

outros Municípios. Como não houve reposição, a companhia brumadense ficou defasada e 

com um pequeno contingente responsável por cobrir doze municípios da região. A situação é 

semelhante  na  20ª  Coordenadoria  de  Polícia  do  Interior  (COORPIN).  Na  polícia  civil,  a 

substituição de investigadores afeta o trabalho de elucidação de crimes. Em 2014 ocorreu 

mais uma baixa, pois a Secretaria de Segurança Pública do Estado publicou no Diário Oficial 

a exoneração do chefe de investigadores da delegacia local. O setor já é carente, vez que os 

investigadores são desviados de suas funções para vigiar e escoltar os presos da custódia, e o 

pouco trabalho  de  rua  que  ainda  era  feito  ficará  mais  escasso  com a  perda  do  chefe  de 

investigação. Para muitos, o que falta ao Município é uma forte representatividade política, 

pois, enquanto Municípios de porte menor estão recebendo reforço policial, Brumado possui 

uma segurança pública deficiente.

Em agosto  de  2014 foi  divulgada  a  boa  notícia  de  que  os  setecentos  candidatos 

aprovados no último concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia foram convocados para 

preencher as vagas disponíveis na corporação. O concurso foi aplicado em dezembro de 2012, 

e 3.295 novos policiais já foram convocados nos últimos dez meses. A previsão é de que os 

novos  soldados  bombeiros  e  policiais  militares  estejam  nas  ruas  a  partir  de  2015.  Os 

convocados  devem  entregar  os  documentos,  realizar  de  exames  médicos,  passar  pela 

avaliação psicológica, teste de aptidão física e investigação social. Todos eles passarão pelo 

Curso de Formação de Soldados (CFS). Durante o curso, que tem duração de nove meses, o 

convocado recebe uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo, além de 10% desse 

valor para custeio do fardamento. Formado, o novo PM receberá durante um ano o saldo de 

725,21; GAP 3 (1.687,58); auxílio alimentação e os 10% do saldo para custeio do fardamento.

Essa boa notícia veio acompanhada de outra, completamente diversa, relativa à greve 

da Polícia Civil deste Estado, cujo movimento iniciou-se em 18 de agosto de 2014. Dois dias 

após, o Tribunal de Justiça declarou ilegal a paralisação da polícia civil da Bahia. Segundo o 

TJ,  a  categoria  deve  retornar  imediatamente  às  atividades.  Os policiais  declararam que o 

movimento será encerrado dia vinte e um. Em caso de desobediência da decisão, o Sindicato 

dos  Policiais  Civis  e  Servidores  da  Secretaria  de  Segurança  Pública  do  Estado  da  Bahia 

(Sindpoc), que lidera o movimento, deverá pagar multa de R$ 30 mil por dia. Segundo o 

presidente  do  Sindpoc,  Marcos  Maurício,  a  paralisação  foi  iniciada  após  a  onda  de 

assassinatos a policiais que acontece no Estado. O movimento foi acatado em assembleia no 
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mês de julho. Os agentes também reivindicam publicação do plano de carreira para as classes 

I e II e a melhoria da estrutura dentro das unidades policiais. Esses fatos demonstram que na 

Bahia, embora se note tímido avançando e aprimoramento da segurança pública, ainda há 

muito descontentamento e lacunas a serem preenchidas.

1.4. Neoconstitucionalismo e o Direito Penal: premissas na construção de um novo 
modelo de cultura jurídica e judiciária a partir da criminologia crítica

Como ensina Francesco Carnelutti, cuja lição tem a ver com a necessidade de cons-

trução de um novo modelo de cultura jurídica e judiciária:

A verdade intuída é que o remédio para o passado está no futuro. Não outra que esta  
verdade intuída guia os homens para reconstruir a história. Uma vez esta intuição te-
ria encontrado sua fórmula quando se dizia que a história é mestra da vida. Hoje não 
se diz mais; e parece um passo à frente no caminho do saber que, como todos os ca-
minhos que conduzem para cima, tem os seus falsos planos e os seus traçados des-
cendentes. Certo é que, tendo perdido, para assim dizer, o contato entre o passado e 
o futuro, nós nos temos distanciado ao invés de estarmos avizinhados do topo, quiçá 
uma das características da crise é justamente esta que chamarei o desinteresse do fu-
turo.6

Analise-se que o tema envolve, inclusive, a questão de que o Direito é um fenômeno 

social, necessariamente ligado a um complexo de fatores de ordem política, econômica e cul-

tural, em que se destacam os seguintes argumentos:

Somente sob esse prisma, aliás, é possível compreender a própria construção da base 
principiológica do Direito Penal e do Direito Processual Penal contemporâneos, por 
parte do pensamento ilustrado liberal do século XVIII, como uma forma de resistên-
cia ideológica ao arbítrio punitivo do absolutismo. Lembra Ferrajoli que foi justa-
mente através da crítica dos sistemas penais e processuais do Ancien Régime, duran-
te os séculos XVII e XVIII, que se foram construindo os valores da cultura jurídica 
moderna em geral, como o respeito à pessoa humana, a liberdade, o nexo entre liber-
dade e legalidade, os limites à atividade do Estado frente aos cidadãos, a separação 
entre direito e moral, etc.
Essa união entre direito penal e filosofia política reformadora, todavia, é rompida na 
segunda metade do século XIX, quando, consolidado o poder da burguesia, e instala-
do o Estado liberal, foi-se afirmando uma concepção conservadora e autoritária do 
direito penal como técnica de controle social, que trouxe, paulatinamente, uma peri-
gosíssima relativização dos postulados construídos no século anterior.7

Do panorama jurídico-ideológico do Direito Penal, nos referidos séculos, é de se ana-

lisar que houve influências positivas e negativas em relação aos fins desse ramo do direito, de 

forma que surge um importante pensamento penal contemporâneo, a saber, a criminologia crí-

tica, na sistemática de Alessandro Baratta, que pode ser definida como um novo grande para-
6 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. 3. ed. Leme: Edijur, 2013. 91p.
7 DIDIER JUNIOR,  Fredie;  WAMBIER,  Luiz  Rodrigues;  GOMES JUNIOR,  Luiz  Manoel.  Constituição  e 
processo. Salvador: Edições JusPodivm, 2007. 712p. 
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digma do pensamento criminológico moderno, em substituição à chamada criminologia tradi-

cional ou etiológica, que se despreocupa com o estudo das causas do comportamento crimino-

so.8

Dentre as características desse pensamento, destaca-se o de que:

Em suma, com a criminologia crítica, criam-se condições para a denúncia do sistema 
penal como instrumento de dominação que se exerce mediante a criminalização de 
certas pessoas através do próprio direito penal, que funciona na medida em que dis-
ponibilize e legitime as formas mais violentas de intervenção estatal a serviço de 
grupos hegemônicos, em detrimento de todo e qualquer ideal democrático e socialis-
ta de justiça e igualdade.
É fácil compreender, portanto, a esta altura, por que razões as normas de proteção à 
liberdade não conseguem acolhida na legislação infraconstitucional e na prática dos 
operadores do direito, e porque é tão importante recuperar, como faz Ferrajoli, o sis-
tema ilustrado de direito e processo penal, a partir da crítica e resgatar as garantias  
individuais em sua maior abrangência possível, como única forma de proteger as 
classes subalternas contra a voracidade punitiva de nossas elites burguesas.9

Das afirmativas acima, advirta-se que no atual Estado democrático de Direito nacio-

nal, houve grandes e importantes avanços penais e processuais penais; contudo, ante a dinâmi-

ca do sistema, e a necessidade ontológica e finalística de contínua imbricação e harmonia en-

tre setores do mesmo, como, por exemplo, na crise do sistema prisional, pode-se colocar a 

perder todos os avanços.

Outro ponto importante sobre a criminologia crítica, do ponto de vista da mudança 

de perspectiva, é destacado por Luciano Santos Lopes, através dos fundamentos de Alessan-

dro Baratta:

Uma dupla contraposição à criminologia positivista faz-se necessária. Há o desloca-
mento do enfoque teórico do criminoso para as condições objetivas, estruturais e 
funcionais presentes na origem do desvio. Em segundo plano, verifíca-se o desloca-
mento dos estudos das causas do desvio criminal para os mecanismos sociais e insti-
tucionais, pelos quais é construída a realidade social do desvio, e também para os 
mecanismos criadores das definições do desvio e da criminalidade.
[...]
A linha de pensamento de Baratta parece ser a mais coerente com as necessidades 
criminológicas em um pensamento crítico, frente ao marxismo atual.10

E, nesse sentido, Elmir Duclerc faz duras críticas ao panorama atual:

A novidade, contudo, é que a lógica da exclusão e a ação extremamente desumana 
do sistema penal parece estar chegando, no Brasil, a um verdadeiro ponto de estran-

8 Cf. DUCLERC apud DIDIER JUNIOR, ibid., nota 7. 
9 Ibidem, p. 106, nota 7. 
10 LOPES, Luciano Santos.  A criminologia crítica: uma tentativa de intervenção (re) legitimadora no sistema 
penal. Disponível em: <https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/332/criminologia%20

critica_Lopes.pdf?sequence=1>. Acesso em: 15 mar. 2015.
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gulamento. Como era de se esperar, a repressão violenta à criminalidade, estimulada 
em grande parte por uma imprensa pouco escrupulosa, ávida em vender a notícia 
sangrenta, acaba se convertendo, ela mesma, num elemento extraordinário de repro-
dução da violência, pois ninguém em sã consciência pode imaginar que alguém tra-
tado com extrema desumanidade possa manter vivo por muito tempo suas caracterís-
ticas e valores humanos mais elementares.11

Daí a problematização, através das proposições trazidas pela criminologia crítica, se-

rem tão atuais:

Assim, são proposições criticas: o direito penal não defende todos os bens essenciais 
de todos os cidadãos, a lei não é igual para todos, sendo o status de criminoso distri-
buído de modo desigual entre as pessoas. O direito penal não é menos desigual que 
outros ramos do direito, antes, é o direito desigual por excelência.12

Ademais, finalizando, há destaque para o fenômeno da inefetividade normativa, que 

ocorre, de acordo com os estudos de Elmir Duclerc, a partir de um processo de racionalização 

e redução de sentido das garantias construídas pelo pensamento ilustrado liberal do século 

XVIII,  incorporadas nos textos constitucionais e documentos internacionais sobre Direitos 

Humanos, que culmina “com a produção de uma legislação infraconstitucional autoritária”.

Veja-se que o posicionamento crítico pode conduzir a interpretações radicais que des-

consideram os avanços já obtidos, ignorando, algumas vezes, as características técnico-cientí-

ficas advindas do Direito Penal. Assim é que um posicionamento crítico há de ser adotado, 

mas com bom-senso e técnica.13

Outrossim, ao lado dessa criminologia crítica, pode-se mencionar o pós-positivismo, 

concebido como:
O pós-positivismo é um “novo paradigma concebido, no âmbito da teoria jurídica, 
de contestação às insuficiências, aporias e limitações do juspositivismo formalista 
tradicional, que reflete em larga medida uma ideologia jurídica herdada do Estado de 
Direito do século XIX.”
Trata -se, portanto, de um rompimento com a conclusão positivista de que qualquer 
conteúdo pode ser direito. Ao reduzir o direito à lei, o positivismo era a expressão 
jurídica do Estado de Direito Liberal, fundado nos dogmas da segurança jurídica e 
da separação dos poderes.  Nesse contexto,  a lei  era fruto unicamente do Estado, 
mais especificamente do poder legislativo, enquanto o juiz nunca criava direito, ape-
nas aplicava a legislação.
O pós-positivismo é uma doutrina que ainda vem sendo desenvolvida. Suas bases 
encontram-se no pensamento de autores como Gustav Radbruch, John Rawls, Otfri-
ed Höffe, Jürgen Habermas, Chaïm Perelman, Carlos Santiago Nino, Neil MacCor-
mick, Ronald Dworkin e Robert Alexy, assim como na hermenêutica filosófica de 
Heidegger e Gadamer.14

11 Cf. DUCLERC apud DIDIER JUNIOR, op. cit., p. 105, nota 7. 
12 Cf. LOPES, op. cit., nota 10. 
13 Cf. DUCLERC apud DIDIER JUNIOR, op. cit., p. 106, nota 7. 
14 OLIVEIRA, André Gualtieri de. Filosofia do direito: saberes do direito. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 40.
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É de se ressaltar que os autores pós-positivistas, em geral, não deixam de reconhecer 

que o positivismo deu relevantes contribuições ao pensamento jurídico, a saber: uma adequa-

da compreensão da norma jurídica, do funcionamento do direito e da importância da seguran-

ça jurídica; assim, “demonizar o positivismo jurídico não é a postura mais correta.”15

Uma vez ressaltados os pontos harmônicos entre as duas correntes, observe-se que o 

pós-positivismo possui, como características, a de que diverge do positivismo jurídico quanto 

à exclusividade das fontes sociais no direito, posto defender que as noções morais e as ideias 

de justiça são também admitidas como fontes do direito; em consequência, o pós-positivismo 

discorda do positivismo jurídico quanto à separação entre direito, moral e política, já que,  o 

que existe, é uma articulação entre estes campos do conhecimento; outra característica deste 

movimento é com relação à sua finalidade, em que se entende que a mola mestra da atividade 

jurídica deve ser uma aspiração moral, visando à justiça, ao invés de estar orientada para ob-

tenção de êxito ou vantagem.16

Por fim, é de se relembrar, de acordo com as lições de Eros Roberto Grau17 que, no 

contexto atual, a interpretação do direito adquire um status de importância ímpar, razão pela 

qual se destacam algumas de suas mais importantes características:

A começar pela característica de que o texto é diferente da norma, ou seja, as normas 
jurídicas são o resultado da interpretação dos textos normativos. Assim, não inter-
pretamos normas, e sim textos. Isso explica por que o texto pode permanecer o mes-
mo, mas a norma, isto é, a interpretação que é dada a respeito do texto, pode mudar. 
O próprio ordenamento jurídico é visto, então, como um conjunto de interpretações. 
O conjunto de todos os textos normativos é apenas ordenamento em potência: um 
conjunto de possibilidades de interpretação ou normas potenciais. 2) Há a norma ju-
rídica e há a norma de decisão, que é aquela que efetivamente dá solução a um de-
terminado caso, concretizando a norma jurídica. Todos os operadores do direito o in-
terpretam e, nesse sentido, podem criar norma jurídica, mas apenas os juízes podem 
produzir a norma de decisão, pois detêm a competência de decidir a lide. Na medida 
em que está autorizado a ir além da simples interpretação para produzir normas de 
decisão, o juiz é aquele que Kelsen chama de o intérprete autêntico (não confundir 
isso com a lei interpretativa, também chamada de interpretação autêntica). 18

Ademais,  Lembra  Maria  Helena  Diniz19 que  interpretar  é  descobrir  o  sentido  e 

alcance da norma, procurando a significação dos conceitos jurídicos, sendo que o magistrado, 

a  todo  instante,  ao  aplicar  a  norma  ao  caso  sub  judice,  a  interpreta,  pesquisando  o  seu 

significado. Explica que a letra da norma permanece, mas seu sentido se adapta a mudanças 
15 Ibid., p. 40.
16 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 40, nota 14. 
17 Ibid., p. 103.
18 Ibidem, p. 103.
19 DINIZ,  Maria Helena.  Lei de Introdução ao Código Civil  Brasileiro interpretada. 12.  ed.  São Paulo: 
Saraiva, 2007,  p. 151.
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que a evolução e o progresso operam na vida social,  uma vez que interpretar é, portanto, 

explicar, esclarecer, dar o verdadeiro significado do vocábulo; extrair, da norma, tudo o que 

nela se contém, revelando seu sentido apropriado para a vida real e conducente a uma decisão:

O  órgão  aplicador  do  direito,  obrigado  a  solucionar  o  caso  sub  judice,  recebe 
informação normativa  dos  órgãos  superiores  mediante  as  normas  gerais  que  lhe 
estão dirigidas e escolhe uma dentre as várias possibilidades interpretativas que lhe 
oferece uma norma geral. Este ato volitivo do órgão, que decide em favor de uma 
das alternativas possíveis, estaria fundado em parte no conhecimento dos fatos e em 
parte em razões axiológicas.
[...]
Interpretar  autenticamente  não  é  apenas  desvendar  o  sentido  contido  atrás  da 
expressão legal,  mas é a  arte  jurídica de eleger,  dentre os  significados possíveis 
albergados pela lei, o decisivo para cada caso concreto, por exteriorizar o sentido 
mais favorável ou adequado20.

Tecnicamente, os argumentos acima se apoiam na teoria objetiva, que aponta como 

seus representantes Kohler, Wach, Binding, Larenz21, dentre outros, em que se defende a tese 

de  que  na  interpretação,  deve-se  ater  à  vontade  da  lei,  que,  enquanto  sentido  objetivo, 

independe do querer subjetivo do legislador, porque após o ato legislativo, a lei desliga-se de 

seu elaborador, adquirindo existência objetiva. A norma seria uma “vontade” transformada em 

palavras, uma força objetiva independente do seu autor; por isso deve-se procurar o sentido 

imanente no texto e não o que seu prolator teve em mira.22

Veja-se que o problema do encarceramento não pode ser objeto de jogos de poder, 

em que um aponta a responsabilidade ao outro sem que haja um equacionamento a respeito; 

ademais, o Poder Judiciário, no desempenho de suas funções, como visto acima, pode e deve 

dar a sua contribuição institucional a respeito, razão pela qual o tema vem sendo desenvolvido 

de forma a procurar soluções em seu âmbito.

Afinal de contas, ainda considerando o aspecto hermenêutico, é de se destacar que:

O intérprete produz norma jurídica, mas não tem poder ilimitado de criá-la, ou seja, 
essa norma não é fruto simplesmente da vontade do juiz. Com efeito, ele retira do 
texto normativo a norma que lá está potencialmente. O juiz não produz normas livre-
mente, pois está sempre vinculado aos textos normativos, encontra -se limitado pela 
legalidade, pela constitucionalidade e também por condições fáticas. A norma, então, 
é produzida pelo intérprete não só a partir de elementos do mundo do dever-ser que 
se encontram no texto mas também a partir de elementos do mundo do ser, isto é,  
elementos do caso ao qual a norma será aplicada. A criação da norma envolve uma 
interpretação dos textos e da realidade.
A interpretação do direito é, ao mesmo tempo, sua aplicação. Não há como separar 
esses dois momentos, na medida em que o intérprete estabelece o sentido do texto a  

20 Cf. DINIZ, op. cit., p. 155, nota 19.
21 Ibid., p. 156.
22 Ibidem, p. 151.
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partir e em virtude de uma situação concreta. A separação entre interpretação e apli-
cação do direito é fruto de um entendimento equivocado da primeira como mera 
operação de subsunção
Aliás, se a atividade judicial se esgotasse na operação lógica da subsunção, possivel-
mente ela já poderia ser obra de máquinas desenvolvidas para realizá -la. 23

Para Cezar Roberto Bitencourt24, interpretação e aplicação da lei são conceitos que, 

embora distintos, não deixam de interpenetrar-se e de se complementar mutuamente, uma vez 

que o processo interpretativo deve expressar com clareza e objetividade o verdadeiro sentido e 

o alcance mais preciso da norma legal, considerando todas as suas relações e conexões dentro 

de um contexto jurídico e político-social; ou seja, o raciocínio do autor, na órbita penal, não 

afasta a questão político-social na interpretação das normas penais.

Pois a interpretação, além do explicado acima, é um método técnico em que:

Interpretar é descobrir o real sentido e o verdadeiro alcance da norma jurídica. Não 
bastassem  as  frequentes  ambiguidades  do  texto  legal,  imperfeição  e  falta  de 
terminologia  adequada ou  redação  obscura,  o  aplicador  do direito  sempre  estará 
interpretando a norma, para encontrar seu melhor significado. Não se pode esquecer 
que  os  textos  legais  são  e  devem  ser  gerais  e  genéricos,  pois  é  impossível  ao 
legislador abranger todas as hipóteses que o quotidiano social pode nos oferecer. No 
entanto,  advertia  Bettiol,  “as  normas,  na  verdade,  não  vivem  como  ‘mônadas’ 
isoladas, como meras individualidades entre as quais não há nenhuma relação de 
parentesco, mas se reagrupam entre si com base em critérios teleológicos superiores 
aos escopos singulares próprios de cada uma das normas”.  Incontáveis situações 
fatalmente surgirão, sem que haja uma previsão legal específica e que reclame sua 
adequação à ordem jurídica pelo aplicador da lei. E essa adequação o magistrado 
deverá fazer por meio da interpretação25.

Pela importante relação com o tema, verifica-se que no âmbito do Direito Penal, para 

atingir  suas  finalidades,  a  interpretação  socorre-se  de  alguns  métodos  ou  processos 

interpretativos  que,  longe  de  serem  excludentes,  podem  vir  a  se  complementar.  Uma 

importante  razão  é  a  de  que  o  Direito  Penal  não  exige  nenhum  método  particular  de 

interpretação, diferente da interpretação jurídica geral; assim, qualquer processo idôneo de 

hermenêutica pode ser aplicado, levando-se em conta, para isto, os limites determinados pelo 

princípio  da  legalidade,  cujos  resultados  poderão  ir  até  onde  uma  legítima  e  idônea 

interpretação  os  conduza26.  Ademais,  como  se  verá  a  seguir,  não  se  pode  esquecer  de 

mencionar também uma constitucional interpretação e aplicação da norma. 

Dentre as técnicas hermenêuticas, que orientam a tarefa do intérprete e do aplicador, 

23 Cf. OLIVEIRA, op. cit., p. 104, nota 14.
24 BITENCOURT, Cezar Roberto.  Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
207.
25 Cf. BITENCOURT, op. cit., p. 207, nota 24.
26 Ibid., p. 208.
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e que se diferenciam pelo método e foco, a saber, gramatical ou literal, lógico, sistemático, 

histórico  e  sociológico  ou  teleológico,  destacar-se-á,  com  mais  detalhes,  o  teleológico, 

considerados  meios  técnicos,  lógicos  ou  não,  utilizados  para  desvendar  as  várias 

possibilidades de aplicação da norma27.

Veja-se, que pela técnica ou interpretação gramatical:

O hermeneuta busca o sentido literal do texto normativo, tendo por primeira tarefa 
estabelecer  uma  definição,  ante  a  indeterminação  semântica  dos  vocábulos 
normativos, que são, em regra, vagos ou ambíguos, quase nunca apresentando um 
sentido unívoco.
[...]
Deve o hermeneuta ter sempre em vista as seguintes regras: 1ª) as palavras podem 
ter significado comum e técnica, caso em que se deve dar preferência ao sentido 
técnico;  2º)  deve  ser  considerada  a  colocação  da  norma  (p.ex.,  uma  disposição 
incluída no capítulo sobre curatela está indicando que se destina a regular essa forma 
de incapacidade); 3º) havendo antinomia entre o sentido gramatical e o lógico, este 
deve prevalecer; 4º) o significado da palavra deve ser tomado em conexão com o da 
lei; 5º) o termo deve ser interpretado em relação aos demais; e 6º) havendo palavras 
com sentido diverso, cumpre ao intérprete fixar-lhes o adequado ou o verdadeiro. 
Não podendo, ainda, olvidar que o elemento linguístico nem sempre é idôneo de per 
si  para  desvendar  o  conteúdo  legal.  É  análise  linguística  apenas  um  dos  atos 
interpretativos28.

Sobre esta técnica, é de se ressaltar que, no entanto, somente a própria interpretação 

poderá esclarecer quando determinada expressão aparece na lei em seu sentido comum ou em 

sentido técnico-jurídico:

Com  efeito,  não  raro  as  palavras  são  utilizadas  não  no  sentido  técnico  que 
apresentam em outros ramos do direito, mas com específico significado jurídico-
penal, como ocorre, por exemplo, com a definição de funcionário público (art. 327 
do CP). Nessas hipóteses, é secundário o sentido que referido termo tem para este ou 
aquele ramo do direito; importa o significado mais adequado aos fins pretendidos 
pelo Direito Penal29.

Por outro lado, a interpretação lógica visa desvendar o sentido e o alcance da norma, 

através de raciocínios lógicos, no sentido de analisar os períodos da lei e combiná-los entre si, 

com a finalidade de atingir perfeita compatibilidade30.

Já a interpretação sistemática tem o seguinte alcance e significado:

É o que considera o sistema em que se insere a norma, relacionando-a com outras 
normas concernentes ao mesmo objeto. O sistema jurídico não se compõe de um 
único sistema normativo, mas de vários que constituem um conjunto harmônico e 
interdependente, embora cada qual esteja fixado em seu lugar próprio. Poder-se-á 

27 Cf. DINIZ, op. cit., p. 160, nota 19.
28 Ibid., p. 161.
29 Cf. BITENCOURT, op. cit., p. 213, nota 24. 
30 Cf. DINIZ, op. cit., p. 162, nota 19.
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dizer que se trata de uma técnica de apresentação de atos normativos,  em que o 
hermeneuta  relaciona  umas  normas  a  outras  até  vislumbrar-lhes  o  sentido  e  o 
alcance.  É  preciso  lembrar  que  uma  das  principais  tarefas  da  ciência  jurídica 
consiste  exatamente  em estabelecer  as  conexões  sistemáticas  existentes  entre  as 
normas. Horst Bartholomeyczik aconselha: na leitura da norma nunca se deve ler o 
segundo parágrafo sem antes ter lido o primeiro, nem deixar de ler o segundo depois 
de ter  lido o primeiro;  nunca se deve ler  um só artigo,  leia-se também o artigo  
vizinho. Deve-se, portanto comparar o texto normativo, em exame, com outros do 
mesmo diploma legal ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto, pois por 
umas  normas  pode-se  desvendar  o  sentido  de  outras.  Examinando  as  normas, 
conjuntamente, é possível verificar o sentido de cada uma delas31.

Observe-se que, no campo penal, através da crítica de Cezar Roberto Bitencourt32, 

que a ciência jurídico-penal constrói sistemas e microssistemas que auxiliam e facilitam a 

aplicação da lei penal; porém, o legislador, por vezes, tem-se mostrado como um péssimo 

sistematizador;  ou  seja,  desde  o  início  da  última  década  do milênio  passado,  ele  tem se 

encarregado de destruir  a harmonia que o sistema penal brasileiro apresentava; mas ainda 

assim, ressalva, o intérprete não pode ignorar esse importante aspecto da interpretação, que 

deve encontrar seu norte dentro do sistema como um todo. Um importante reflexo positivo 

dessa sistematização é a constitucionalização do direito penal e processual penal, que visa 

harmonizar todo o ordenamento jurídico a partir do sistema constitucional, como se verá no 

tópico seguinte.

Em  relação  à  interpretação  teleológica,  Carlos  Maximiliano  ensina  que  toda 

prescrição legal tem provavelmente um escopo, uma finalidade e que considera-se o Direito 

como uma ciência primariamente normativa ou finalística, razão pela qual a interpretação de 

suas normas há que ser teleológica33.

E finaliza o autor explicando que:

O hermeneuta sempre terá em vista o fim da lei, o resultado que a mesma precisa 
atingir  em  sua  atuação  prática.  A norma  enfeixa  um  conjunto  de  providências, 
protetoras,  julgadas  necessárias  para  satisfazer  a  certas  exigências  econômicas  e 
sociais;  será  interpretada  de  modo  que  melhor  corresponda  àquela  finalidade  e 
assegure plenamente a tutela de interesse para a qual foi regida34.

E é  neste  ponto,  conforme  explica  Maria  Helena  Diniz35,  que  se  extrai  um dos 

fundamentos do raciocínio, a saber, o método teleológico objetiva, de acordo com Ihering, 

adaptar  a  finalidade  da  norma às  novas  exigências  sociais,  sendo que  tal  adaptação  está 

prevista no art. 5º da LINDB:

31 Ibid., p. 164.
32 Cf. BITENCOURT, op. cit., p. 215, nota 24.
33 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
34 Ibid;, p. 125.
35 Cf. DINIZ, op. cit., p. 164, nota 19.
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A interpretação, como nos diz Ferrara, não é pura arte dialética, não se desenvolve 
como método geométrico num círculo de abstrações, mas perscruta as necessidades 
práticas da vida e da realidade social. O aplicador, nas palavras de Henri de Page, 
não deverá quedar-se surdo às exigências da vida, porque o fim da norma não deve 
ser a imobilização ou a cristalização da vida, e, sim, manter contato íntimo com ela,  
segui-la em sua evolução e a ela adaptar-se. Daí resulta, continua ele, que a norma se 
destina a um fim social, de que o magistrado deve participar ao interpretar o preceito 
normativo36.

Em outras palavras, há que se considerar, também, as lições de Rogério Greco no 

sentido de que:
Na interpretação teleológica o intérprete busca alcançar a finalidade da lei, aquilo ao 
qual  ela  se  destina  regular.  “A interpretação  lógica  ou  teleológica  consiste  na 
indagação da vontade ou intenção realmente objetivada na lei e para cuja revelação 
é, muitas vezes, insuficiente a interpretação gramatical.” Segundo Jean-Luis Bergel, 
“O método  teleológico  fundamentado  na  análise  da  finalidade  da  regra,  no  seu 
objetivo social, faz seu espírito prevalecer sobre sua letra, ainda que sacrificando o 
sentido terminológico das palavras”. Quando, v.g., analisamos a Lei 8.069/90, que 
dispõe  sobre  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  podemos  verificar  que  o 
legislador criou uma série de tipos penais incriminadores. A pergunta que se faz, 
quando se interpreta esses tipos penais, é a seguinte: com que finalidade o legislador 
criou  essas  novas  infrações  penais?  Por  meio  de  uma  interpretação  teleológica, 
conclui-se que essas infrações foram criadas com o fim de proteger as crianças e os  
adolescentes.  Da mesma forma deve ser  interpretado o art.  59 do Código Penal, 
cujas circunstâncias judiciais devem ser analisadas com o fim de fixar a pena que 
seja necessária e suficiente para reprovaçação e prevenção do crime. A interpretação 
teleológica busca, portanto, os fins propostos pela lei.37

Já no campo da execução penal, Renato Marcão explica, de forma objetiva, que a 

execução penal  deve  objetivar  a  integração social  do  condenado ou do internado,  já  que 

adotada a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza retributiva da pena não busca 

apenas a prevenção, mas também a humanização. Objetiva-se, por meio da execução, punir e 

humanizar.38 Observa-se,  assim,  que o autor  destaca a finalidade das normas da execução 

penal,  que consideradas  sistematicamente,  visam à  integração social  do condenado ou do 

internado.

É de se concluir, neste ponto que, em matéria penal, a interpretação teleológica pode 

ser aplicada por ocasião do exame e da valoração das provas, da finalidade do tipo penal, bem 

como no momento da fixação da pena, inclusive ao se aplicar o artigo 59, do Código Penal, e, 

ainda, na fase da execução da pena, respeitadas as características da norma penal, como se 

verá a seguir, que, tendo em vista sua finalidade, possui natureza diferenciada.

Tratar  sobre  o  sistema  prisional  é  tratar,  além  dos  demais  aspectos,  igualmente 

importantes e fundamentais, sobre a questão da norma penal, que possui estreita ligação com 

36 Ibid., p. 164.
37 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 8. ed. Niterói: Impetus, 2007, p. 40.
38 MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 29.
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o tema,  de  forma que  os  principais  aspectos,  eminentemente  doutrinários,  serão  a  seguir 

discutidos.

Por meio de um raciocínio crítico, mas não menos importante, Alberto Jorge Lima39 

explica  que  a  norma  penal  não  difere  das  demais  normas  jurídicas;  entretanto,  guarda 

características  próprias;  para  ele,  a  doutrina,  embora  distinguindo  normas  penais  que 

incriminam condutas das que não incriminam, as chamadas “normas de aplicação”, sempre 

destacou as características das primeiras, havendo um certo desleixo para com as segundas.

De forma geral,  tem-se  que  a  norma penal  está  contida  na  lei  penal,  sendo que 

através da lei penal, o legislador enuncia as normas incriminadoras, definindo a infração penal 

e  cominando  a  respectiva  sanção  e,  também,  normas  não  incriminadoras,  estabelecendo 

pautas  e  limites  para  o  exercício  do  jus  puniendi estatal  através  de  normas  permissivas, 

complementares ou explicativas.40

Ademais, há que se considerar, ainda, a argumentação trazida no sentido de que:

Por outro lado, como quer Jakobs, as normas penais mostram-se como necessidade 
sistêmica de estabilização de expectativas sociais, embora reduzi-las somente a esta 
perspectiva  funcional  é,  no  mínimo,  um  erro  de  perspectiva,  considerando  a 
necessidade de avaliação da subjetividade do indivíduo e do plano axiológico.
A aplicação das normas penais pelos juízes deriva da obrigação funcional que têm 
estes de cumprir com sua função jurisdicional e não, parece, do fato de que eles são 
os destinatários da norma, muito embora sua atuação seja demarcada pelas balizas 
estabelecidas nas normas penais de aplicação ou não incriminadoras. 41

Verifica-se que este argumento soa condizente com o fim social da norma, previsto 

na lei  de introdução às  normas do direito  brasileiro,  já  que situadas  no plano axiológico 

defendido por Jakobs; ademais, a finalidade social, ou o valor social também deve servir de 

baliza na interpretação e aplicação das normas penais.

Observe-se que a lei de introdução não é parte integrante do Código Civil ou de 

qualquer outra norma, mas uma lei anexa para tornar possível “uma mais fácil aplicação das 

leis”. Ainda sobre seu conteúdo, é de se destacar que a lei em questão abrange princípios 

determinativos da aplicabilidade das normas, questões de hermenêutica jurídica relativas ao 

direito privado e ao direito público e normas de direito internacional privado, sendo, portanto, 

autônoma ou independente, posto, inclusive, que seus artigos têm numeração própria42.

Tomando por base o direito alemão, dentro do raciocínio sobre a natureza da lei de 

39 LIMA, Alberto Jorge Correia de Barros. Direito penal constitucional: a imposição dos princípios constitucio-
nais penais. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 55.
40 Idem, p. 201
41 Cf. LIMA, op. cit., nota 39.
42 Cf. DINIZ, op. cit., p. 4, nota 19.
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introdução, constata-se que é uma lex legum, ou seja, um conjunto de normas sobre normas, 

constituindo um direito sobre direito (“ein Recht der Rechtsordenung”, “Recht uber Recht”  

Überrecht, “surdroit”, “jus supra jura”), um superdireito, um direito coordenador de direito. 

Não rege as relações de vida, mas sim as normas, uma vez que indica como interpretá-las ou 

aplicá-las,  determinando-lhes  a  vigência  e  a  eficácia,  suas  dimensões  espaço-temporais, 

assinalando suas projeções nas situações conflitivas de ordenamentos jurídicos nacionais e 

alienígenas,  evidenciando os  respectivos  elementos  de conexão.  Engloba não só o direito 

civil, mas também os diversos ramos do direito privado e público43.

Assim, parte-se para a análise do artigo 5º da lei de introdução às normas do direito 

brasileiro, cuja redação se encontra destacada da seguinte forma, “na aplicação da lei, o juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”44. Sobre a referida 

norma, explica Regina Beatriz Tavares da Silva que a interpretação, como pressuposto da 

aplicação da lei,  deve observar  as circunstâncias  concretas  de cada época,  as  conjunturas 

históricas  do  momento,  que  podem  mudar  a  direção  do  texto  legal,  considerando, 

especialmente, as exigências de um Estado Democrático de Direito. Para ela, ainda dentro da 

análise  do  fim  social  da  lei,  o  sentimento  social,  as  aspirações  do  povo  repercutem  no 

significado contemporâneo da lei e o contexto legal não precisa ser alterado materialmente 

para que se renove, posto que o legislador, nem sempre, age com presteza e determinação45.

Não obstante a questão da lei de introdução prescrever que na aplicação da lei o juiz 

atenderá ao fim social, é de se ponderar que existem limites na sua aplicação, como na própria 

característica da lei penal, o que não afasta, em absoluto, o artigo 5º da LINDB:

Isso não quer dizer que o magistrado deva atuar com indolência, abatimento, flaci-
dez, indulgência excessiva ou brandura sem limites, como se fosse Madre Tereza de 
Calcutá numa toga, e estivesse distribuindo filantropia, favores, esmolas. A proposi-
ção de fazer justiça com frouxura ou complacência pode até ser sincera ou altruísta 
na base, mas é marota, cruel e perversa na consequência, pois tem aumentado a im-
punidade, estimulado o generalizado descumprimento das leis; essa moleza, essa las-
sidão é a alegria do crime organizado, o contentamento dos maus pagadores, o delei-
te dos escroques, a animação dos traficantes, a felicidade dos ladrões de dinheiro pú-
blico. Se é certo que a justiça não se alcança com rudeza, ódio ou vingança, no final 
das contas, entre os extremos, é fácil encontrar a fórmula ideal e salvadora: justiça se 
faz com justiça46.

43 Ibidem, p. 4.
44 BRASIL. Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de set. 1942.  Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 
Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/  l11343.htm>.  Acesso  em:  16 
mar. 2015.
45 SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord.). Código civil comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 60.
46 Ibid., p. 60.
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Por outro lado, pode-se observar que não há sanção expressa, prevista na norma do 

artigo 5º da LINDB, em relação à sua inobservância, pelo magistrado, tendo em vista as ga-

rantias do Poder Judiciário previstas na Constituição de 1988 e, ainda, a questão de que o Su-

premo Tribunal Federal considera a LINDB uma lei ordinária, razão pela qual se encontra 

submetida, inclusive, ao controle de constitucionalidade:

EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do devido pro-
cesso legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensas reflexas. Direito adquirido, 
ato jurídico perfeito e coisa julgada. Limites objetivos. Ofensas igualmente reflexas.  
Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e 
do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando 
depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, 
configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. É pacífi-
ca a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verifi-
cação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de ín-
dole infraconstitucional. 3. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, 
do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se en-
contra na Constituição Federal, mas, sim, na legislação ordinária (Lei de Introdução 
ao Código Civil, art. 6º). 4. Agravo regimental não provido47.

Portanto, valendo-se dos pressupostos acima destacados, bem como dos demais a se-

rem desenvolvidos abaixo, vê-se que o fim social, dogmaticamente instituído no artigo 5º, da 

LINDB, encontra algumas balizas, devendo ser interpretado, no âmbito do tema, à luz dos 

princípios constitucionais-penais ou constitucionais-processuais penais, o que não afasta sua 

importância como instrumento hermenêutico.

Na análise do tema, importante destacar como o fim social se encontra delineado, 

através dos seguintes fundamentos:

Não há lei que não contenha uma finalidade social imediata. Por isso o conhecimen-
to do fim é uma das preocupações precípuas da ciência jurídica e do órgão aplicador 
do direito. O princípio da finalidade da lei norteia toda a tarefa interpretativa na bus-
ca da autêntica mens legis, por estar, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, 
contido no princípio da legalidade, logo a aplicação da lei em desconformidade com 
seus fins, constitui ato de burlar a lei, pois quem desatende ao fim legal está desvir -
tuando a própria lei. É na finalidade da lei que está presente o critério de sua correta 
aplicação a um dado caso. Se o direito consiste em atingir os fins sociais, sua com-
preensão encontrar-se-á nesses objetivos. Em virtude disso, urge atribuir importância 
a tais finalidades, animando-se os interesses contidos nas fórmulas abstratas do di-
reito.
[...]
Os fins sociais, como bem observa Tércio Sampaio Ferraz Jr., são do direito, pois a  
ordem jurídica, como um todo, é um conjunto de normas para tornar possível a soci-
abilidade humana; logo dever-se-á encontrar nas normas o seu fim (telos), que não 
poderá ser anti-social. A legislação tornou-se um dos meios mais eficazes para atin-

47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº  858968, da Primeira 
Turma. Data do Julgamento: 08 out. 2014. Agravante: Mália Lúcia Werner. Agravada: União. Relator: Min. Dias 
Toffoli.  Disponível  em  <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28  LINDB 
%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/lto9fpf>. Acesso em: 10 jan. 2015.
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gir fins precisos no domínio social. Para Vander Eycken os fins sociais têm valor de-
sigual, havendo uma hierarquia entre eles:  subsistência da sociedade, liberdade, 
segurança, igualdade, abundância. O aplicador deverá ter por escopo a felicidade 
da sociedade política (grifo). 48

Neste ponto, e transpondo o raciocínio para o campo do Direito Penal, destacam-se e 

se identificam alguns fins sociais, como o da subsistência da sociedade, liberdade, segurança, 

igualdade e abundância, ao lado do fim das normas penais que, como visto acima, consideran-

do as incriminadoras, visam proteger bens jurídicos selecionados através de critérios de políti-

ca criminal e observados os parâmetros estabelecidos pelos princípios penais, como o da lega-

lidade, que se encontra na Constituição Federal, inclusive. Não é demais lembrar que, além 

disso, existe a perspectiva individual do encarcerado, a partir de sua dignidade, que é potenci-

alizada ao se tangenciar com os referidos fins sociais.

Pois, como afirma Maria Helena Diniz:

A busca desse fim social será a meta de todo o aplicador do direito. Com isso a tele -
ologia social terá um papel dinâmico e de impulsão normativa. Se assim não fosse, a 
norma jurídica seria, na bela e exata expressão de Rudolf Von Ihering, um “fantasma 
de direito”, uma reunião de palavras vazias. Sem conteúdo substancial esse “direito 
fantasma”, como todas as assombrações, viveria uma vida de mentira, não se reali-
zaria, e a norma jurídica é ainda o mestre de Gottingen quem diz- foi feita para se re-
alizar. A norma não corresponderia a sua finalidade; seria, no seio da sociedade, ele-
mento de desordem e instrumento de arbítrio. Viveria numa “torre de marfim, isola-
da, à margem das realidades, autossuficiente, procurando em si mesma o seu próprio 
princípio e o seu próprio fim. Abstraindo-se do homem e da sociedade, alhear-se-ia 
de sua própria finalidade e de suas funções, passaria a ser uma pura ideia, criação 
cerebrina e arbitrária. Deveras, a norma se encontra no meio social, ora sofrendo in-
junções de fatores sociais,  ora sobre eles reagindo e orientando. Os fins a serem 
atendidos são impostos à norma jurídica pela realidade social concreta. Sociologica-
mente, poder-se-ia até dizer que são os fins sociais que criam a norma jurídica. A 
norma jurídica está imersa no social e uma simbiose se opera entre ambos. Parece 
útil lembrar, como o faz Leonardo van Acker, que, uma vez gerada, não fica a norma 
estagnada, mas continua a sua vida própria, tendendo à autoconservação pela inte-
gração obrigatória em que mantém os fatos da sua alçada e os valores com que os 
pretende reger.49

Considerando o tema sobre o sistema prisional da Bahia, pode-se dizer que é um 

exemplo  de  envolvimento,  pelo  Poder  Judiciário,  inclusive,  de  interpretação  da  norma 

penal/processual penal e a realidade, no referido Estado-membro da Federação, de forma que 

deve abranger os fins sociais da norma que, como se verá nos parágrafos abaixo, se encon-

tram, inclusive positivados no ordenamento.

48 Cf. DINIZ, op. cit., p. 4, nota 19. 
49 Idem, p. 172.
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1.4.1 Direito Penal-Constitucional: um importante reflexo 

Seguindo os estudos de Luís Roberto Barroso, a constitucionalização do direito está 

associada a um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo se irradia, com 

força normativa, por todo o sistema jurídico; na doutrina francesa, utiliza-se o termo impreg-

nar e impregnação, conforme as lições de Louis Favoreu, que, em célebre frase, afirma que a 

constitucionalização dos direitos e liberdades “conduz a uma impregnação dos diferentes ra-

mos do direito, ao mesmo tempo que levam à sua transformação50”.

Em sentido mais objetivo, esta postura metodológica, técnica interpretativa ou fenô-

meno jurídico-ideológico importa em que os valores, fins públicos e comportamentos contem-

plados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de 

todas as normas de direito infraconstitucional e, de forma evidente, a constitucionalização re-

percute sobre a atuação dos três Poderes, bem como nas relações entre particulares. Em rela-

ção ao Legislativo, por exemplo, a constitucionalização limita sua discricionariedade ou liber-

dade de conformação na elaboração das leis em geral: tome-se, como exemplo, as comissões 

de Constituição e Justiça das respectivas casas do Congresso Nacional; em relação ao Execu-

tivo, um deles é fornecer fundamento de validade para a prática de atos de aplicação direta e 

imediata da Constituição, independentemente da interposição do legislador ordinário; por fim, 

em relação ao Poder Judiciário, é instrumento e parâmetro para o controle de constitucionali-

dade por ele desempenhado (incidental e ação direta), bem como condiciona a interpretação 

de todas as normas do sistema, papel este de grande importância para a unidade e coerência 

do sistema51.

Ademais, como explica Marcelo Neves, no contexto do constitucionalismo, o concei-

to de Constituição está relacionado com o de Estado Constitucional,  contrapondo-se,  com 

isso,  os  Estados  Constitucionais  aos  não-constitucionais,  falando-se,  até  mesmo,  em uma 

“Constituição constitucional do Estado”, em que o problema da Constituição é limitado, en-

tão, à sua dimensão axiológica, sendo Constituição verdadeira apenas aquela que correspon-

desse a um determinado padrão valorativo ideal, a exemplo do artigo 16 da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que preceitua que qualquer sociedade em que não 

esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem 

Constituição. Por outro ângulo de visão do raciocínio, ainda que se rejeite ou tente afastar a 

visão liberal do constitucionalismo em favor de uma concepção democrática do Estado consti-
50 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 351.
51 Ibid., p. 352.
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tucional, ainda assim permanece como núcleo do conceito a garantia dos direitos fundamen-

tais e a limitação jurídica do poder estatal52, o que importa afirmar que o Direito Penal é obje-

to deste contexto, posto que está envolvido com um dos direitos fundamentais que é a liberda-

de, bem como é instrumento do poder estatal de limitação da liberdade e de outros direitos 

fundamentais.

Veja-se que, no âmbito do constitucionalismo, a Constituição do Estado da Bahia 

dispõe, em seu artigo 4º, que além dos direitos e garantias, previstos na Constituição Federal 

ou decorrentes do regime e dos princípios que ela adota, é assegurado, pelas leis e pelos atos 

dos agentes públicos, que as autoridades são obrigadas a adotar providências imediatas a pedi-

do de quem sofra ameaça à vida, à liberdade e ao patrimônio, sob pena de responsabilidade 

bem como de que aos detidos, presos e condenados, ficam preservados todos os direitos não 

atingidos pela sentença ou pela lei, devendo ser alojados em estabelecimentos dotados de ins-

talações salubres, adequadas e que resguardem sua privacidade53.Outrossim, um ponto que 

merece ser destacado é o de que as Constituições dos Estados membros, como a da Bahia, de-

vem, por simetria, dispor sobre a organização estatal com fundamento na Constituição Fede-

ral54,  de forma que seja  um referencial  dessa referida constitucionalização,  respeitando as 

competências e não sendo uma mera formalização constitucional, de forma que os poderes 

públicos não as utilizem para fins meramente políticos ou eleitorais. 

A questão da aplicação do direito constitucional sobre o direito penal é tida, pela 

doutrina e jurisprudência, como ampla, direta e imediata, apesar de que, há cerca de uma dé-

cada para cá vem sendo explorada de maneira mais sistemática pela doutrina e jurisprudência, 

posto que a Constituição da República tem impacto sobre a validade e a interpretação e apli-

cação das normas de direito penal. Verifica-se a interligação ao analisar várias garantias pre-

vistas no artigo 5º, de natureza penal, além do que a Constituição impõe ao legislador o dever  

de criminalizar algumas condutas, como nos casos de racismo, tortura, ação de grupos arma-

dos contra a ordem constitucional, crimes ambientais e violências contra a criança. Noutro as-

pecto, a Constituição impede a criminalização de outras condutas, como as inviolabilidades 

dos Deputados e Senadores55. 

Nessa ordem de ideias, o Direito Penal se reveste das seguintes características:

52 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Editora Acadêmica, 1994, p. 58.
53 BAHIA. Constituição do Estado da Bahia. Disponível em: <http://www.legislabahia.ba.gov.br /verdoc.php?
id=73273>. Acesso em: 15 mar. 2015.
54 Conforme está previsto no artigo 25 da Constituição Federal:  Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições  e  leis  que  adotarem,  observados  os  princípios  desta  Constituição.  BRASIL.  Constituição  da 
República Federativa do Brasil. 1988.
55 Cf. BARROSO, op. cit., p. 377, nota 50. 
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O Direito Penal não é senão um subsistema de normas que devem, por imperativo de 
supremacia, obediência às normas constitucionais, as quais por meio de princípios e 
regras,vão condicionar, como será verificado, o próprio legislador e o juiz a se porta-
rem consoante as diretrizes por elas estabelecidas. Parafraseando Nuvolone, pode-se 
dizer que a Constituição brasileira deve ser considerada como alicerce do Direito Pe-
nal. Nela estão contidos princípios fundamentais que devem ser observados por to-
dos os subsistemas; é o caso, por exemplo, do princípio da igualdade, o qual, ainda 
que não seja uma norma constitucional penal, é princípio constitucional influente em 
matéria penal.
A Constituição contém os comandos superiores quanto à operacionalização do Direi-
to Penal, como também encerra, explícita e implicitamente, a possibilidade de crimi-
nalização e descriminalização de condutas, regulando assim direito fundamental dos 
indivíduos: a liberdade. É a Constituição, pois, que traça os contornos da possibili-
dade ou impossibilidade da criação de infrações penais, além de fixar marcos que 
impedem e os marcos que possibilitam a descriminalização.
Demais, é a Constituição que dispõe as linhas mestras quanto à possibilidade de san-
ções penais, determinando, de modo geral, quais são as possíveis em nosso Sistema 
e quais as sanções que não podem ser aplicadas. Dentre as primeiras, a Constituição 
delimitará, em algumas, como a pena privativa de liberdade, por exemplo, os limites 
máximos de sua aplicação56.

Assim é que a aplicação formal do Direito Penal ou das penas por ele normatizadas 
atualmente já não encontra guarida, posto que há um conteúdo constitucional em sua ontolo-
gia, que impelem os poderes públicos a adotarem condutas em sintonia entre eles e com a 
Constituição de forma a efetivar a liberdade com dignidade.

Aponta-se como principal fundamento a dignidade da pessoa humana que, neste con-
texto argumentativo, é conceituado pelos seguintes fundamentos:

Dogmaticamente,  é  isso que aqui  nos interessa.  A dignidade pode ser  concebida 
como referência constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais, conso-
ante atentam Canotilho e Vital Moreira: “o conceito de dignidade da pessoa humana 
obriga a uma densificação valorativa que tenha em conta seu amplo sentido normati-
vo-constitucional”.
[...]
No Direito Penal, é correto afirmar que o cometimento do crime não retira do agente 
o valor de ser humano, da posição que ele ocupa junto aos seus semelhantes, não faz 
desaparecer a sua dignidade e, assim, a reação penal deve, necessariamente, partir 
deste axioma normativo. Por outro lado, se for correta a tese de que a construção do 
crime passa, em última análise, pela verificação de afetação aos direitos fundamen-
tais, a garantia de observância do princípio estende-se à pessoa da vítima, exatamen-
te em razão das reduções possíveis de direitos fundamentais impostas ao condenado. 
A pena, nessa lógica, não deixa de ser a reafirmação da dignidade da pessoa huma-
na.57

Observe-se que esta mudança de postura metodológica implica, ainda, no fato de que 
alguns tipos penais serem questionáveis à luz dos novos valores constitucionais ou da trans-
formação dos costumes, como é o caso do escrito obsceno (art. 234), bem como os crimes de 
sedução e adultério (artigos 217 e 240), que foram revogados pela Lei 11.106/2005. Nesta or-
dem de ideias, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus em favor de um jovem 

56 Cf. LIMA, op. cit., p. 42, nota 39.
57 Ibid., p. 23.
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acusado de estupro por haver mantido relação sexual com uma menina de 12 anos, sendo que, 
por maioria, decidiu que a presunção de violência do art. 224 do Código Penal é relativa e que 
o crime não se configurava, à vista de elementos do caso concreto, a saber, o consentimento 
da vítima, bem como sua aparência e conduta, faziam crer tivesse ela mais de 14 anos, o que 
tornaria extremamente injusta a aplicação literal da referida norma do Código Penal.58

Ademais, é nesse contexto jurídico-ideológico em que se suscita um conjunto ora 
controvertido de ideias que são submetidos, ao debate doutrinário e da jurisprudência, em que 
setores do pensamento jurídico não acreditam nas potencialidades das penas privativas de li-
berdade, que somente deveriam ser empregadas em hipóteses extremas, quando não houvesse 
meios alternativos eficazes para a proteção dos interesses constitucionalmente relevantes: as-
sim, os bens jurídicos constitucionais obedecem a uma ordenação hierárquica, de modo que a 
gravidade da punição deve ser graduada em função dessa lógica, sendo que a disciplina jurídi-
ca dada a determinada infração ou a pena aplicável não deve ir além nem tampouco ficar 
aquém do necessário à proteção dos valores constitucionais; se for além, haverá inconstitucio-
nalidade por falta de razoabilidade ou proporcionalidade; se for aquém, por atuar de forma 
omissiva em face da Constituição59.

Assim é que de acordo com Alberto Jorge Correia de Barros Lima60, valendo-se dos 
estudos de Cezar Roberto Bittencourt,  o Direito Penal, por ter como principal resposta no 
mundo contemporâneo a pena privativa de liberdade, de extremo rigor para o indivíduo, prin-
cipalmente por afetar direito fundamental da mais alta densidade e se achar questionada em 
sua legitimidade, e com permanentes problemas, há de se cercar de vários instrumentos que li-
mitem a aplicação da sanção somente para casos mais graves.O presente raciocínio, além de 
estar consentâneo com os fundamentos da constitucionalização do direito tem como função 
servir de premissa para o raciocínio da aplicação das medidas alternativas, de forma que uma 
das consequências pode ser o equacionamento da população carcerária na Bahia.

De forma específica, a postura da constitucionalização do direito penal traça determi-
nações ao Poder Legislativo, ao exercer sua liberdade de conformação para definir crimes e 
penas, com fundamento e nos limites da Constituição, para o que deverá respeitar os direitos 
fundamentais dos acusados, tanto no plano material como no processual; noutro sentido, tem 
o legislador o dever de proteção para com a sociedade, cabendo-lhe resguardar valores, bens e 
direitos fundamentais de seus integrantes, devendo, inclusive, valer-se dos princípios da razo-
abilidade e da proporcionalidade, com a função de critério da aferição da validade das restri-
ções a direitos fundamentais e proibição do excesso e de insuficiência.61

58 STF, DJU, 20 set., 1996, HC 73.662/MG, Rel. Min. Marco Aurélio apud BARROSO, op. cit., p. 378, nota 50.
59 Cf. BARROSO, op. cit., p. 379, nota 50.
60 Cf. LIMA, op. cit., p. 24, nota 39.
61 Idem, p. 381.
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Em consequência, os princípios constitucionais penais são, é possível dizer, uma exi-
gência de racionalização e legitimação, imposta pela Carta Constitucional, para elaboração e 
operacionalização do Direito Penal em um Estado Democrático de Direito. São limites demo-
cráticos que estreitam e condicionam tanto as possibilidades de formulações legislativas pe-
nais referentes à privação da liberdade e da vida humana, direitos fundamentais, quanto à atu-
ação judicial concernente à interpretação das regras criminais existentes62.

No campo do Poder Judiciário, é na seara da interpretação e aplicação das leis cuja 

postura metodológica da constitucionalização do direito penal é mais sentida; em outras pala-

vras,  há uma série de condicionamentos na aplicação e interpretação das normas editadas, 

uma vez que por outro lado, os juízes não podem ter em mente que, quando punem, não são 

responsáveis pela punição,  isolando o problema apenas para quem cometeu o delito,  para 

quem violou a lei. As agências criminalizadoras podem até pretender restaurar o equilíbrio de-

sestabilizado pelo crime, todavia, não há como negar sua função constitutiva em face da cri-

minalidade63. Todavia, como vem sendo destacado neste trabalho, se não há um entrosamento 

entre os demais Poderes, que leva ao desequilíbrio de responsabilidades, sobrecarregando o 

Poder Judiciário, há um déficit de constitucionalidade nas atuações do Executivo e Legislati-

vo, muitas vezes por omissão, que desafia o exercício das funções judicantes.

Um desses condicionamentos está em relação ao princípio da ofensividade, em que é 

garantidor da impossibilidade da construção do ilícito penal senão quando o fato for ofensivo, 

lesivo, ou simplesmente perigoso ao bem jurídico tutelado. Em outras palavras, impõe, por 

isso, ao legislador e ao juiz que só sejam incriminados aqueles comportamentos que lesionem 

ou ameacem de lesão bens jurídicos alheios64:

A intervenção penal não pode prosperar para impor padrões morais de condutas, 
para meter em brios as pessoas. Essa moral, afirma Roxin, “não é nenhum bem jurí-
dico - no sentido em que temos precisado tal conceito, deduzindo-o do fim do Direi -
to Penal”. Ao Direito Penal somente é possível a garantia da ordem pacífica externa 
da comunidade, não está ele legitimado, tampouco é adequado, para a educação mo-
ral dos cidadãos. A separação do direito da moral, com consequente autonomia do 
primeiro em relação à segunda, é uma construção do utilitarismo jurídico iluminista 
que pôde fixar não haver possibilidade da intervenção coercitiva do Estado na vida 
dos cidadãos em razão de uma conduta imoral. A imoralidade é uma das condições 
necessárias para tal intervenção, mas nunca, pó si só, suficiente.65

Observe-se que o utilitarismo jurídico, de fundo racional, equaciona uma questão an-

tiga, a saber, a separação do direito e da moral, no campo penal, podendo influenciar a atua-

62 Idem, p. 44.
63 Idem, p. 55.
64 Idem, p. 55. 
65 Idem, p. 55.
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ção dos poderes públicos nessa seara; a presente doutrina se encontra nas ideias de doutrina-

dores como Grocio, Hobbes, Pufendorf, Thomasius, Beccaria e Bentham, cuja premissa é a de 

que o Direito Penal não tem a missão de impor ou reforçar qualquer moral; todavia, somente 

impedir comportamentos danosos a terceiros.66

No campo do Poder Judiciário, o princípio condiciona o juiz para além da obrigatória 

verificação da constitucionalidade do delito, através do legislador, a descriminalizar compor-

tamentos que, apesar de formalmente típicos, concretamente são inofensivos ao bem jurídico 

tutelado. Na lição de Zaffaroni, a tipicidade, um dos núcleos integrantes do fato típico (o ou-

tro é a conduta), não se esgota na relação de adequação da conduta humana ao tipo penal (tipi-

cidade formal), mas exige, em cada caso, uma concreção da ofensa ao bem jurídico tutelado 

(tipicidade material). Inexistindo ofensa ao bem jurídico, ou mesmo sendo tal ofensa insignifi-

cante, por mais clara que seja a adequação entre a conduta e o tipo, não se pode falar mais em 

tipicidade e, portanto, em crime:67

Claus Roxin, segundo ele próprio, preocupado com a manutenção do Direito Penal 
nos estreitos limites da proteção ao bem jurídico, erigiu o critério da insignificância 
num princípio válido para a definição do injusto desde escritos de 1964, entendendo-
o, como no Brasil entende, seguindo-o, Assis Toledo, como causa de exclusão da ti-
picidade. Preferimos qualificar a insignificância, em vista da polissemia já referida 
neste trabalho, como um subprincípio, uma ferramenta interpretativa derivada dos 
influxos do princípio constitucional da ofensividade.68

Além de técnica ou instrumento de interpretação e adequação típica, a ofensividade é 

um comando constitucional que visa fazer justiça ou orientar o juiz a aplicá-lo, sendo que o 

próprio Supremo Tribunal Federal o reconhece (STF, RHC 66.869-1/PR, Rel. Min. Aldir Pas-

sarinho. Brasília, 6-12-1988).69 Em outras palavras, é uma forma de controle, pelo Judiciário, 

de processos e de condenações originados em fatos que não possuíam a ofensividade necessá-

ria a despertar a máquina penal e processual.

Outro importante fundamento, dessa ordem, é o princípio da humanidade, que possui 

aplicação direta no sistema das penas, na atualidade:

O princípio da humanidade, concebido como imposição restritiva, é, aqui, vinculado 
ao fundamento de que a pena deve sempre considerar a característica de que todo 
condenado é humano, não podendo ser estabelecida nenhuma sanção visando sofri-
mento em demasia a ele, pois o Direito não pode desconhecê-lo como pessoa huma-
na. Implica, assim, uma concepção livre das sanções que, por seu conteúdo (v.g. na-
tureza, duração) ou condições de execução, maltratem a dignidade do ser humano.

66 Idem, p. 55.
67 Idem, p. 55.
68 Idem, p. 58.
69 Idem, p. 55.
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[...]
Contudo, os comandos do princípio são barreiras intransponíveis em um Estado De-
mocrático de Direito. Penalizar é possível, todavia, não se pode fazer da pena a vio-
lência contra a violência, mesmo porque a história revela que a violência das penas 
sempre foi mais ignominiosa para a humanidade que a história da violência dos cri-
mes.

E como se expõe neste trabalho, as condições em que os instrumentos de execução 

da pena, com destaque para o sistema prisional da Bahia, vem se revestindo dessas caracterís-

ticas inconstitucionais, contra o que buscam-se soluções as mais técnicas e adequadas possí-

veis. Pois como afirma Luigi Ferrajoli, enquanto no delito a violência costuma ser ocasional e, 

às vezes, impulsiva e necessária, a violência da sanção é programada, consciente, organizada 

por muitos contra um70. E com a sabedoria que lhe é inerente, Evandro Lins e Silva questiona: 

“se não é tolerável a vingança privada, porque seria a vingança pública?”71

No seu aspecto prático, é de se destacar a importante relação com o princípio da 

proporcionalidade. Na atualidade, como visto, verifica-se que além do direito penal, o proces-

so penal também é garantista, já que encontra seu fundamento de legitimidade na tutela ampla 

dos direitos fundamentais, tanto na dimensão individual quanto na difusa, como se vê na preo-

cupação com a vedação das provas ilícitas, por exemplo.72

    Para tanto, observa-se que realização dos direitos representa garantia do cidadão 

contra abusos do Estado, funcionando como instrumento hábil para limitar o seu direito/dever 

de punir, em respeito à dignidade da pessoa humana, princípio norteador e confluente de todos 

os  demais  direitos  e  valores  em nosso  ordenamento  jurídico,  revelado,  dentre  eles,  pelo 

parâmetros  do  equilíbrio  normativo,  alicerçado  na  proporcionalidade  e  razoabilidade 

processuais, evitando formalismos inúteis, buscando efetividade processual por meio de um 

processo regular, com tutela jurisdicional prestada de acordo com a ordem jurídica, em prazo 

razoável, de forma a proporcionar acesso universal ao jurisdicionado, “resultados concretos e 

o pleno gozo da específica utilidade a que faz jus o interessado pelo ordenamento jurídico.”73

Não é demais lembrar que a proporcionalidade não se encontra prevista expressamente 

na Constituição da República; porém, como é pacífico na doutrina, se encontra no aspecto 

material do devido processo legal.74

Sobre seus contornos, é de se destacar, ainda, que:

70 Idem, p. 79. 
71 Idem, p. 79.
72 MESSA, Ana Flávia. Curso de direito processual penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 138.
73 Ibid., p. 139.
74 Cf. LIMA, op. cit., p. 85, nota 39.
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Essa é a razão pela qual a doutrina, após destacar a ampla incidência desse postulado 
sobre os múltiplos aspectos em que se desenvolve a atuação do Estado - inclusive 
sobre  a  atividade  estatal  de  produção  normativa  -  adverte  que  o  princípio  da 
proporcionalidade, essencial  à  racionalidade do Estado Democrático de Direito e 
imprescindível à tutela mesma das liberdades fundamentais, proíbe o excesso e veda 
o arbítrio do Poder,  extraindo a sua justificação dogmática de diversas cláusulas 
constitucionais, notadamente daquela que veicula, em sua dimensão substantiva ou 
material, a garantia do due process of law.75

Outro ponto importante a se destacar é que o princípio da proporcionalidade que, antes 

de  ter  um conceito  definido,  deve  ter  pressupostos  e  requisitos  para  sua  interpretação  e 

aplicação balizada dentro do ordenamento jurídico-processual76:

O  princípio  da  legalidade  processual,  desdobramento  do  princípio  geral  da 
legalidade (CF, art. 5e, incs. II e LIV), demanda tanto a regulamentação, por lei, dos 
direitos  exercitáveis  durante  o  processo,  como  também  a  autorização  e  a 
regulamentação  de  qualquer  intromissão  na  esfera  dos  direitos  e  liberdades  dos 
cidadãos, efetuada por ocasião de um processo penal. Logo, por força do princípio 
da  legalidade,  todas  as  medidas  restritivas  de  direitos  fundamentais  deverão  ser 
previstas  por  lei  {nulla coactio sine lege),  que deve ser  escrita,  estrita  e  prévia. 
Evita-se, assim, que o Estado realize atuações, arbitrárias, a pretexto de aplicar o 
princípio da proporcionalidade.

A questão da proporcionalidade comporta, além dos referidos pressupostos, a análise 

dos requisitos extrínsecos, que são a judicialidade e a motivação e os intrínsecos, ou seja, 

inerentes  ao  preceito:  a  adequação  (ou  idoneidade),  necessidade  e  proporcionalidade  em 

sentido estrito.77

Quanto  aos  requisitos  extrínsecos,  a  judicialidade  pode  ser  conceituada  como  a 

exigência que as limitações aos direitos fundamentais somente possam ocorrer por decisão do 

órgão  jurisdicional  competente;  em  outras  palavras,  ligada  à  cláusula  de  reserva  de 

jurisdição78.  Veja-se que este requisito,  ao condicionar a limitação dos direitos e garantias 

fundamentais ao Poder Judiciário, se liga também à ideia de segurança jurídica.

O segundo requisito extrínseco, o da motivação, previsto, inclusive como garantia 

constitucional,  em se tratando de decisões das quais resulte, de alguma forma, restrição a 

direitos fundamentais,  será por meio da fundamentação da decisão judicial  que se poderá 

aferir quais os motivos de fato e de direito levados em consideração pelo magistrado para a 

formação  de  seu  convencimento,  “permitindo  ao  cidadão  impugnar  o  ato  se  o  entender 

inconstitucional ou ilegal”79. Este requisito é construído tendo em vista, por lógica jurídica, 

75 Ibid., p. 86.
76 Ibidem, p. 86.
77 Idem, p. 87.
78 Idem, p. 86.
79 Idem, p. 86.
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que a motivação das decisões é parâmetro de avaliação do ato processual do juiz.

Enfim, abordando os requisitos intrínsecos é de se destacar, em primeiro lugar, o 

requisito da adequação, também classificado como da idoneidade ou da conformidade. Por 

força da adequação,  a medida será considerada adequada quando for apta a  atingir  o fim 

proposto.  Não  se  deve  permitir,  portanto,  o  ataque  a  um direito  fundamental  se  o  meio 

adotado  não  se  mostrar  apropriado  à  consecução  do  resultado  pretendido,  havendo  uma 

relação de meio e fim; neste raciocínio, deve-se questionar se o meio escolhido contribui para 

a obtenção do resultado pretendido.80 

Trata-se, por assim dizer, de um puro raciocínio de ponderação, posto que a escolha 

do meio deve ser o mais adequado na realização do resultado: um raciocínio positivo.

Continuando, o raciocínio deve passar, ainda, pelo requisito da necessidade:

Por  força  dele,  entende-se  que,  dentre  várias  medidas  restritivas  de  direitos 
fundamentais  idôneas a  atingir  o  fim proposto,  deve o Poder Público escolher  a 
menos gravosa, ou seja, aquela que menos interfira no direito de liberdade e que 
ainda seja capaz de proteger o interesse público para o qual foi instituída. Como 
aponta  a  doutrina,  o  princípio  da  necessidade  é  princípio  constitucional  porque 
deriva da proibição do excesso; é princípio comparativo porque induz o órgão da 
persecução penal à busca de medidas alternativas idôneas; tende à otimização da 
eficácia dos direitos fundamentais porque obriga a refutar as medidas que possam 
ser substituídas por outras menos gravosas, com o que se diminui a lesividade da 
intromissão na esfera dos direitos e liberdades do indivíduo.Assim, entre diversas 
opções  idôneas a  atingir  determinado fim,  deve  o magistrado buscar  aquela que 
produza menos restrições à obtenção do resultado. Deve-se indagar, então, acerca da 
existência de outra medida menos gravosa apta a lograr o mesmo objetivo.81

Outro  raciocínio  ponderativo,  a  necessidade  vem  complementar  o  requisito  da 

adequação, fornecendo parâmetros ao magistrado na formação de sua convicção: como se vê, 

apesar  do  princípio  da  proporcionalidade  não  estar  previsto  de  forma  explícita  na 

Constituição,  sua  força  e  seus  contornos  se  encontram  definidos  na  doutrina  e  na 

jurisprudência.

O terceiro requisito, o da proporcionalidade em sentido estrito, impõe um juízo de 

ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, a fim de se constatar se se justifica a 

interferência na esfera dos direitos dos cidadãos; noutro sentido, é a verificação da relação de 

custo-benefício da medida, ou seja, da ponderação entre os danos causados e os resultados a 

serem obtidos.82

Assim é  que o raciocínio que será  desenvolvido adiante,  acerca  da utilização de 

80 Idem, p. 87.
81 Cf. LIMA, op. cit., p. 87, nota 39. 
82 Ibid., p. 87.
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penas alternativas ao encarceramento,  como uma das principais medidas que o Judiciário, 

com apoio, em destaque, da Defensoria e Ministério Públicos, dentre os demais operadores do 

Direito, pode e deve adotar diante do custo-benefício da medida ser maior e mais viável do 

que o encarceramento a todo o custo, no estado da Bahia.

Dessa  forma,  as  principais  características,  requisitos  e  contornos  do  princípio  da 

proporcionalidade foram expostos, de forma a se obter uma visão geral bem como perceber a 

importância que este princípio tem no ordenamento, a partir da Constituição, ora servindo de 

instrumento  para  o legislador  construir  suas  normas,  ora  como auxílio  na  interpretação e 

aplicação de normas já construídas, ou então, como meio de resolução de questões às vezes 

tormentosas, como na das provas ilícitas.

Enfim,  do  ponto  de  vista  jurídico-histórico,  é  de  se  destacar  aqui  a  questão  do 

neoconstitucionalismo,  que,  nos  dizeres  de  Francisco  Segado,  após  a  Segunda  Guerra 

Mundial  e  o  holocausto  houve  uma  releitura  da  dogmática  constitucional  centrada  na 

dignidade da pessoa humana, que se torna o núcleo central do constitucionalismo, atrelado à 

base dos direitos fundamentais, bem como do Estado Democrático de Direito83.

Observe-se que do ponto de vista do autor,  é de se esclarecer a amplitude dessa 

releitura e as implicações para o Direito Penal-Constitucional.

A questão que se coloca, a princípio, é a de que o neoconstitucionalismo se trata de 

um novo constitucionalismo, de cunho contemporâneo, chegando ao Brasil, nos últimos anos, 

por derivação da doutrina constitucional espanhola e italiana.84 

Ocorre que existem vários neoconstitucionalismos, com suas respectivas teses, como 

adverte Daniel Sarmento:

Os  adeptos  do  neoconstitucionalismo  buscam  embasamento  no  pensamento  de 
juristas que se filiam a linha bastante heterogênea, como Ronald Dworkim, Robert 
Alexy, Peter Häberle, Gustavo Zagrebelsky, Luigi Ferrajoli e Carlos Santiago Nino,  
e  nenhum  deles  se  define  hoje,  ou  já  se  definiu,  no  passado,  como 
neoconstitucionalista.  Tanto  os  referidos  autores,  como  entre  aqueles  que  se 
apresentam  como  neoconstitucionalistas,  constata-se  uma  ampla  diversidade  de 
posições  jusfilosóficas  e  de  filosofia  política:  há  positivistas  e  não  positivistas, 
defensores da necessidade do uso do método na aplicação do direito e ferrenhos 
opositores do emprego de qualquer metodologia na hermenêutica jurídica, adeptos 
do liberalismo político,  comunitaristas e  procedimentalistas.  Nesse quadro, não é 
tarefa singela definir o neoconstitucionalismo, talvez porque, como já revela o bem 
escolhido  título  da  obra  organizada  por  Carbonell,  não  exista  um  único 
neoconstitucionalismo, que corresponda a uma concepção teórica clara e coesa, mas 
diversas visões sobre o fenômeno jurídico na contemporaneidade, que guarda, entre 
si alguns denominadores comuns relevantes, o que justifica que sejam agrupadas sob 

83 apud FERNANDES, Bernardo  Gonçalves.  Curso de direito  constitucional.  5.  ed.  Salvador:  JusPodivm, 
2013, p. 58.
84 Ibid., p. 58.
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o  mesmo  rótulo,  mas  compromete  a  possibilidade  de  uma  compreensão  mais 
precisa85

Em que pese a salutar advertência do autor acima, o fato é que há um consenso, ain-

da que não unânime, ou seja, de forma majoritária, sobre os fundamentos, características e 

consequências do neoconstitucionalismo para a sistemática jurídico-constitucional dos dias 

atuais, até porque o movimento de uma tese, partindo do sistema filosófico-jurídico, para o ju-

rídico-sistemático ou dogmático não é linear ou segue um caminho pré-traçado, ou pré-orde-

nado: ele vai seguir os fluxos e influxos do sistema em que transita, ora influenciando, ora 

sendo repelido por ele.

Assim é que se pode traçar um panorama, em relação aos marcos característicos da 

seguinte forma:
Mas quais seriam esses pontos comuns? Ou seja, esse conjunto de cânones que per-
mite (não sem divergências!) a boa parte da doutrina brasileira, por influência do 
constitucionalismo do pós-Segunda Guerra Mundial que se descortinou na Europa, 
trabalhar e afirmar a existência de um novo e diferenciado constitucionalismo (con-
temporâneo).
Para Luís Roberto Barroso, adepto fervoroso e um dos precursores do neoconstituci-
onalismo na doutrina pátria, teríamos como características principais para o surgi-
mento desse fenômeno, os seguintes marcos:
1) marco histórico: a formação do Estado Constitucional de Direito, cuja consolida-
ção se deu ao longo das décadas finais do século XX;
2) marco filosófico: o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais 
e a reaproximação entre o direito e a ética;
3) marco teórico: o conjunto de mudanças que incluem a força normativa à Consti-
tuição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova 
dogmática da interpretação constitucional, em que se atribui à norma constitucional 
o status de norma jurídica, superando-se, assim, o modelo que vigorou na Europa até 
meados do século passado, no qual a Constituição era vista como um documento es-
sencialmente político, um convite à atuação dos Poderes Públicos.86 

Uma vez traçados os principais pontos, acontecimentos ou limites que contribuíram 

para o surgimento do neoconstitucionalismo, passar-se-á a analisar as principais perspectivas, 

como a da constitucionalização do direito, com a irradiação das normas constitucionais e va-

lores constitucionais, como já tratado acima, sobretudo os relacionados a direitos fundamen-

tais, no que se refere à busca pela efetividade dos direitos fundamentais, tendo em vista sua 

eficácia irradiante, para todos os ramos do ordenamento, inclusive o direito penal e processual 

penal, não é demais dizer, no sentido de que as normas constitucionais dotadas de força nor-

mativa devem percorrer todo o ordenamento e condicionar a interpretação e aplicação do di-

reito, com destaque para os direitos e garantias fundamentais que tratam das penas, inclusi-

ve.87

85 Idem, p. 59.
86 Cf. FERNANDES, op. cit., p. 58, nota 83.
87 Idem, p. 62.
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Outro ponto é a perspectiva neoconstitucional do reconhecimento da força normativa 

dos princípios jurídicos e a valorização de sua importância no processo de aplicação do Direi-

to88, que vem ganhando destaque, quando se analisam princípios como o da proporcionalida-

de, dignidade da pessoa humana, humanidade, dentre outros, de aplicação direta no campo do 

Direito penal.

Ademais, é de se ressaltar, também, a rejeição do formalismo e a busca mais frequen-

te a métodos ou estilos mais abertos de raciocínio jurídico, como a ponderação, tópica, teorias 

da argumentação, metódica estruturante, dentre outros89, o que contribui para a evolução do 

Direito  como  ciência,  bem  como  no  seu  aspecto  dogmático,  cujo  raciocínio  de 

construção/desconstrução ou o contrário permite-se tanto uma construção normativa quanto 

uma evolução na interpretação e aplicação das normas, em função do tempo e das contingên-

cias sociais.

Outrossim, há uma reaproximação entre o direito e a moral, defendido por setores do 

neoconstitucionalismo, que defendem um moralismo jurídico ou uma leitura moral da Consti-

tuição, que se traduz numa nova relação entre o direito e a moral de cunho pós-positivista 

“com a penetração cada vez maior da Filosofia nos debates jurídicos”.90

Outro ponto de grande importância, advindo em sua grande parte do neoconstitucio-

nalismo, é a judicialização da política e das relações sociais, em que há um significativo des-

locamento de poder da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário, passando 

este a ser um poder protagonista das ações, sendo motivo de várias críticas e posturas neo-

constitucionalistas que podem conduzir  a um decisionismo e subjetivismo exacerbado por 

parte do Poder Judiciário que, na busca pela efetivação dos direitos fundamentais, bem como 

suprir a omissão de outros poderes, e, ainda, por tentar proibir o excesso de outros poderes, 

pode se tornar ele mesmo o excesso ilimitado91 .

Ainda sobre a judicialização da política, Habacuque Wellington Sodré explica que o 

Poder Judiciário torna-se um órgão de fiscalização da constitucionalidade não só de normas 

jurídicas, mas também de políticas públicas e da operação funcional das instituições político-

democráticas, o que implica um aumento considerável das competências do Poder Judiciário, 

que passa a ser visto não apenas como um órgão de decidibilidade, mas também como uma 

arena política, na qual os magistrados funcionam como veto players da construção da gover-

nabilidade. Em outras palavras, explica Sodré, que o próprio exercício das instituições demo-

88 Idem, p. 62.
89 Idem, p. 62.
90 Idem, p. 58.
91 Idem, p. 62.
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cráticas depende de uma avaliação do Poder Judiciário para verificar se as suas ações possu-

em enquadramento ou não nas normas constitucionais e, nesse contexto, afirma que se verifi-

ca uma ampliação dos poderes do Judiciário, servindo esse poder como uma espécie de siste-

ma imunológico, “reagindo de forma contramajoritária em face das distorções dos demais po-

deres político-representativos”92. 

Ademais, esse processo se torna cada vez mais prevalente na experiência nacional, e 

não parece ter sido, ademais, um resultado imprevisto do novo arranjo constitucional; afirma 

Veríssimo que, ao revés, parece ser um resultado previsível e talvez desejado por esse mesmo 

arranjo, na medida em que, além de traduzir o compromisso de democracia social para dentro 

do léxico do direito, a Constituição também cuidou de criar novos mecanismos de tutela judi-

cial capazes de viabilizar a implementação dos direitos e princípios de transformação social 

incorporados à nova carta93.

Em outras palavras, este ponto tangencia o tema de forma mais próxima, já que a 

omissão dos Poderes Executivo e Legislativo, no que se refere à questão do encarceramento, 

contribui para colocar o Judiciário na posição ora mencionada, sendo que este Poder se encon-

tra numa situação extremamente complexa, de nítida situação desarmônica entre os poderes, o 

que, por outro lado, fere a cláusula republicana do artigo 2º da Constituição da República. 

Ademais, como já visto neste trabalho, cria-se uma situação insustentável de depen-

dência dos poderes e da sociedade em relação ao Judiciário, uma vez que relegam, de forma 

omissiva e irresponsável, o equacionamento da questão do encarceramento a ele.

Porém, Cristina Queiroz aduz que o problema se afigura mais complexo, posto que, 

no fundo, o que se discute não seria o direito ou a obrigação de julgar, mas a relação entre o  

juízo normativo e o juízo político, ou seja, a relação entre o direito e a política; afirma que não 

compete à justiça constitucional tomar a iniciativa quanto às atividades de direção política, 

ainda que sempre possa vir a paralisar ou a corrigir as opções nesse campo tomadas94.

Por fim, o neoconstitucionalismo conduz a uma releitura da teoria da norma, como 

no campo do reconhecimento da normatividade dos princípios, a exigência de procedimentos 

complexos como o da ponderação para o solucionamento de colisões entre eles, bem como da 

teoria das fontes, em que há o desenvolvimento e fortalecimento do papel do judiciário, bem 

92 SODRÉ, Habacuque Wellington. As deficiências da atuação legislativa como fator de ativismo: hipertrofia e 
omissão legislativa. Uma análise da Sociologia Jurídica sobre o caso brasileiro de ativismo judicial.  Direito 
Público. Porto Alegre: Síntese, fev. 2012, 8v., p. 162.
93 VERÍSSIMO, Marcos Paulo. A Constituição de 1988, vinte anos depois: Suprema Corte e ativismo judicial “à 
brasileira”. Revista Direito GV, São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, jul. 2008.4v., p.408.
94 QUEIROZ, Cristina M.M. Os actos políticos no Estado de Direito: o problema do controle jurídico do poder. 
Lisboa: Almedina Coimbra, 1990, p. 212.



47

como dos Tribunais Constitucionais para a concretização da Constituição, o que leva a uma 

ampliação da judicialização das questões político-sociais assumindo, como já foi mencionado, 

o Judiciário um papel central e, também, uma releitura da teoria da interpretação, como a ne-

cessidade de novas posturas interpretativas à luz do papel assumido pela Constituição, tais 

como a filtragem constitucional e a interpretação das normas jurídicas, conforme a Constitui-

ção.95 

1.4.2 A constitucionalização simbólica e a cultura jurídico-penal 

Como bem explica Marcelo Neves, com fundamento nos estudos de Müller, Peter 

Häberle e Jeand’Heur, da exposição sobre a relação entre o texto da Constituição e a respecti-

va realidade constitucional, retira-se o primeiro elemento caracterizador da constitucionaliza-

ção simbólica, que é o elemento negativo, em que se identifica no fato de que o texto constitu-

cional não é suficientemente concretizado, de forma generalizada,  considerando o aspecto 

normativo-jurídico; ademais o raciocínio se fundamenta no pressuposto da metódica normati-

vo-estruturante de Müller de que do texto normativo mesmo, ao contrário da opinião domi-

nante , não resultaria nenhuma normatividade96.

Ademais, como pressuposto histórico e ponto de partida jurídico-argumentativo, é de 

se destacar que:

 
A constitucionalização simbólica de orientação social-democrática é restabelecida e 
fortificada com o texto constitucional de 1988. Diante do esgotamento do longo pe-
ríodo de "constitucionalismo instrumental" autoritário iniciado em 1964, a identifi-
cação simbólica com os valores do constitucionalismo democrático deixou de ser re-
levante politicamente apenas para os críticos do antigo regime, passando a ser signi-
ficativa também para os grupos que lhe deram sustentação. À crença pré-constituinte 
na restauração ou recuperação da legitimidade" estava subjacente um certo grau de 
“idealismo constitucional”. O contexto social da Constituição a ser promulgada já 
apontava para limites intransponíveis à sua concretização generalizada. Nada impe-
dia, porém, uma retórica constitucionalista por parte de todas as tendências políticas; 
ao contrário, parece que, quanto mais as relações reais de poder afastavam-se do 
modelo constitucional social-democrático, tanto mais radical era o discurso constitu-
cionalista97.

Ainda que haja controvérsia sobre a presente tese, o fato é que ela exprime uma for-

ma de visão que em outras doutrinas ou teses filosóficas assumem feições diversas, mas, na 

essência, possuem alguns traços comuns. Assim, prosseguindo, para a presente doutrina, não 

se faz distinção entre realização e concretização constitucionais, sendo que tal distinção só te-

95 Cf. FERNANDES, op. cit., p. 62, nota 83.
96 Cf. NEVES, op. cit., p. 83, nota 52.
97 Ibid., p. 158.
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ria sentido se não se incluísse no processo concretizador todos os órgãos estatais, indivíduos e 

organizações privadas, restringindo-o à construção da norma jurídica e “da norma de decisão 

pelos órgãos encarregados estritamente da “interpretação-aplicação” normativa”98.

Noutro aspecto, a concretização constitucional abrange tanto os participantes diretos 

do procedimento de interpretação-aplicação da Constituição quanto o público, na filosofia de 

Peter Häberle; assim, envolve-se o conceito de realização constitucional. Porém, continuando 

o raciocínio, adverte Marcelo Neves que não se trata de um simples conceito sociológico, re-

levante apenas em uma perspectiva externa, tendo implicações internas, do ponto de vista da 

auto-observação do sistema jurídico, numa perspectiva luhmaniana; ademais, pode-se afirmar, 

daí, que a falta generalizada de concretização das normas constitucionais, como no caso da 

constitucionalização simbólica, pode significar a própria impossibilidade de uma distinção en-

tre abordagens internas e externas99.

Mas o raciocínio, dentro do presente ponto, que mais chama atenção, por tangenciar 

o tema deste trabalho, é o de que o problema não se restringiria tão somente à desconexão en-

tre disposições constitucionais e comportamento dos agentes públicos e privados, não sendo 

uma  questão  simplesmente  de  eficácia  como  direcionamento  normativo-constitucional  da 

ação. A sua importância ressalta, no âmbito da constitucionalização simbólica, ao nível da vi-

gência social das normas constitucionais escritas, caracterizando-se “por uma ausência gene-

ralizada de orientação das expectativas normativas conforme as determinações dos dispositi-

vos da Constituição”. Em outras palavras, valendo-se, inclusive, dos casos a seguir apresenta-

dos e do exemplo acima mencionado, não há uma integração suficiente ou efetiva entre pro-

grama normativo ou dados linguísticos e âmbito ou domínio normativo, ou seja, dados reais, 

concluindo-se no sentido de que:100

No caso da constitucionalização simbólica ocorre o bloqueio permanente e estrutural 
da concretização dos critérios/programas jurídico-constitucionais pela injunção de 
outros códigos sistémicos e por determinações do "mundo da vida", de tal maneira 
que, no plano constitucional, ao código “lícito/ilícito sobrepõem-se outros códigos-
diferença orientadores da ação e vivência sociais. Nessa perspectiva, mesmo se ad-
mitindo a diferença entre constitucional e inconstitucional como código autónomo 
no interior do sistema jurídico, "o problema reside não apenas na constitucionalidade 
do Direito, ele reside, primeiramente, já na juridicidade da Constituição”. Pode-se 
afirmar que a realidade constitucional, enquanto meio ambiente do Direito Constitu-
cional, tem relevância “seletiva”, ou melhor, destrutiva, em relação a esse sistema101.

Em outras palavras, a relevância destrutiva pode ser entendida como retirar a força 

normativa da Constituição pela inobservância, no caso, pelos poderes públicos, dos direitos ali 

98 Ibidem, p. 83.
99 Idem, p. 84.
100 Idem, p. 85.
101 Idem, p. 85.
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estabelecidos, não se resumindo a um binário ou sistemas binários, cuja solução é relegada 

para o Poder Judiciário; não obstante, considerando a importância deste Poder, através de suas 

funções, como se verá a seguir, a solução que pode imprimir no equacionamento do problema 

carcerário é de tal importância devido à dinâmica social ou a realidade constitucional que o 

desafia.

Importante salientar que, no contexto do tema, a concepção processual da Constitui-

ção, dentro dos fundamentos de Häberle, aduz-se que o problema da constitucionalização sim-

bólica está vinculado à não-inclusão de uma esfera pública pluralista no processo de concreti-

zação constitucional, porém, não se delimita a isso: as disposições constitucionais não são re-

levantes para os órgãos estatais vinculados estritamente à sua interpretação-aplicação102:

Nas situações de constitucionalismo simbólico, ao contrário, a práxis dos órgãos es-
tatais é orientada não apenas no sentido de "socavar" a Constituição (evasão ou des-
vio de finalidade), mas também no sentido de violá-la contínua e casuisticamente'''. 
Dessa maneira, ao texto constitucional includente contrapõe-se uma realidade cons-
titucional excludente do "público", não surgindo, portanto, a respectiva normativida-
de constitucional; ou, no mínimo, cabe falar de urna normatividade constitucional 
restrita, não generalizada nas dimensões temporal, social e material103.

Assim, focando-se, ainda, no raciocínio em questão, é de se ponderar que a prática 

política e o contexto social favorecem uma concretização restrita e excludente dos dispositi-

vos constitucionais, conforme, inclusive, consta desenvolvido no tema deste trabalho. Por ou-

tro ângulo, a questão não diz respeito apenas à ação da população e dos agentes estatais (efi-

cácia), mas também “à vivência dos institutos constitucionais básicos”104.

Ainda dentro da ótica de Marcelo Neves105, o panorama constitucional da questão as-

sume a seguinte forma:

A questão não diz respeito apenas à ação da população e dos agentes estatais (eficá-
cia), mas também à vivência dos institutos constitucionais básicos. Pode-se afirmar 
que para a massa dos “subintegrados” trata-se principalmente da falta de identifica-
ção de sentido das determinações constitucionais". Entre os agentes estatais e setores 
sobreintegrados", o problema é basicamente de institucionalização (consenso supos-
to) dos respectivos valores normativos constitucionais".
Nessas condições não se constrói nem se amplia a cidadania nos termos do princípio 
constitucional da igualdade (art. 5º, caput), antes se desenvolvem relações concretas 
de “subcidadania” e “sobrecidadania” em face do texto constitucional.

Veja-se que o problema do encarceramento se agrava analisando pelo prisma acima, 

já que há um elo de exploração e corrupção entre a subcidadania e a sobrecidadania que agra-

102 Cf. NEVES, op. cit., p. 86, nota 52.
103 Ibid., p. 86.
104  Ibidem, p. 159.
105  Idem, p. 160.
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va o problema do encarceramento no Brasil e na Bahia, conforme os estudos aqui feitos, tendo 

como exemplos clássicos os de que não havia, até pouco tempo, uma consciência clara dos di-

reitos humanos nas classes populares, como vinha pesquisando Lesbaupin; outrossim, o caso 

da queixa de um político quanto ao absurdo que seria o fato de o voto de sua lavadeira ter o 

mesmo valor que o seu, isso nos idos de 1980 e, por fim, o paradoxo do cidadão de primeira, 

segunda e terceira classe, na doutrina de Bendix.106

Em conclusão, é de se destacar a dedução, advinda das construções argumentativas, 

acima destacadas, no sentido de que: 

A falta de concretização normativo-jurídica do texto constitucional está associada à 
sua função simbólica. A identificação retórica do Estado e do governo com o modelo 
democrático ocidental encontra respaldo no documento constitucional. Em face da 
realidade social discrepante, o modelo constitucional é invocado pelos governantes 
como álibi: transfere-se a "culpa" para a sociedade desorganizada, "descarregando-
se" de "responsabilidade" o Estado ou o governo constitucional. No mínimo, transfe-
re-se a realização da Constituição para um futuro remoto e incerto. Ao nível da refle-
xão jurídico-constitucional, essa situação repercute ideologicamente, quando se afir-
ma que a constituição de 1988 é "a mais programática" entre todas as que tivemos e  
se atribui sua legitimidade à promessa e esperança de sua realização no futuro: "a 
promessa de uma sociedade socialmente justa, a esperança de sua realização". Con-
funde- se, assim, a categoria dogmática das normas programáticas, realizáveis den-
tro do respectivo contexto jurídico-social, com o conceito de constitucionalização 
simbólica, indissociável da insuficiente concretização normativa do texto constituci-
onal.107

Em síntese, é de se destacar o panorama com as seguintes características, numa leitu-

ra da questão por Bernardo Fernandes:

A discussão sobre a constituição simbólica tem lugar no debate entre norma e reali-
dade constitucional. Por isso mesmo, a constituição simbólica, por um lado, revela 
um aspecto negativo, que é, justamente, o seu déficit de concretização jurídico-nor-
mativa, o que leva à perda da capacidade da Constituição de generalizar expectativas 
de comportamento-função própria do Direito.
Por outro lado, acaba revelando também um aspecto positivo, no que concerne ao 
papel ideológico-político, o que faz com que a Constituição se transforme em uma 
instância reflexiva de um sistema jurídico, aproximando as expectativas sociais e ca-
nalizando argumentos em prol  da formação de um consenso discursivo.  O risco, 
contudo, é de que a constituição simbólica crie um simulacro de realidade, servindo 
para encobrir problemas sociais, obstruindo possíveis tomadas de atitude políticas 
que levariam a mudanças sociais.
Mas o desgaste do constitucionalismo simbólico também acaba servindo para a eclo-
são de movimentos sociais reformistas. Todavia, novamente, o elemento simbólico 
também pode revelar outra face, a condução a uma apatia das massas sociais e ao 
fortalecimento de um cinismo por parte da elite política,108

106 Idem, p. 159.
107 Idem, p. 161.
108 Cf. FERNANDES, op. cit., p. 58, nota 83. 
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Como mencionado nos tópicos anteriores, as políticas públicas no Brasil, referentes 
ao encarceramento, alimentam uma cultura que nem sempre vai atingir o fim social em rela-
ção à questão. Em primeiro lugar, parte-se do raciocínio de Jaeger, que explica que “a cultura 
se compõe de tudo aquilo que resulta das experiências simbólicas compartilhadas e de tudo o 
que é capaz de mantê-las”109. Noutro sentido, valendo-se das lições de Wolkmer110, é de se 
destacar que, na perspectiva da cultura jurídica, parte-se da premissa de que as instituições ju-
rídicas têm reproduzido, ideologicamente, em cada época e em cada lugar, fragmentos parce-
lados, montagens e representações míticas que revelam a retórica normativa, o senso comum 
legislativo e o ritualismo dos procedimentos judiciais. Tal condição se aproxima de uma pri-
meira noção de instituição jurídica, projetada como estrutura normativa sistematizada e per-
manente, atuando e coordenando determinados núcleos de ação que têm funções específicas 
(controle social, sanção, administração política e financeira, ordem familiar, satisfação das ne-
cessidades comunitárias), operadores profissionais (juiz, advogado, defensor público) e ór-
gãos de decisão (tribunais de justiça).

Outrossim, pode-se incluir neste campo a função hipertrofiante simbólica do texto 

constitucional que não se refere apenas à retórica legitimadora dos governantes, em sentido 

amplo, uma vez que, neste ambiente, também no discurso político dos críticos do sistema de 

dominação, a invocação aos valores proclamados no texto constitucional desempenha relevan-

te papel simbólico, em que, por exemplo, a retórica político social dos direitos humanos, para-

doxalmente, é tanto mais intensa quanto menor o grau de concretização normativa do texto 

constitucional, o que se percebe da construção do tema, ao se analisar os dados e resultados 

obtidos das respectivas pesquisas jurídico-sociais111.

Ainda dentro do raciocínio, vê-se que os profissionais do direito, desde a graduação, 

aprendem a raciocinar pelo sistema da contradição (dialético) que forma guerreiros. Ou seja, o 

curso ensina a interpretação das leis, o uso da doutrina e da jurisprudência, de modo a prepa-

rá-los para uma guerra, para uma batalha jurídica em torno de uma lide (visão estrita do con-

flito): “disputa de interesses qualificada por uma pretensão resistida”, em que duas forças 

opostas lutam entre si e só pode haver um vencedor. Todo caso tem dois lados polarizados. 

Quando um deles ganha, necessariamente o outro tem de perder ou se subjugar ao comando 

estatal.112

109 DUARTE, Paulina do Carmo A. Vieira; ANDRADE, Arthur Guerra de (org). Integração de competências 
no  desempenho da atividade judiciária  com usuários  e  dependentes  de  drogas.  Brasília:  Ministério  da 
Justiça, Secretaria Nacional de Política sobre drogas, 2011, p. 38.
110 Ibid., p. 37.
111 Cf. NEVES, op. cit., p. 160, nota 52. 
112 Cf. BACELLAR apud DUARTE, op. cit., p. 39, nota 109. 
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Como exemplo emblemático de mudança de cultura jurídica, ou de posicionamento 

ideológico dos poderes públicos, pode-se mencionar, em resumo, a questão da criminalização 

das drogas: a legislação, desde as Ordenações Filipinas (1603), passando pelo Código Crimi-

nal do Império (1830), pelo Regulamento de 1851, pelo Código Penal de 1890, por dezenas 

de decretos, pelo Código Penal de 1940, pela Lei 5.726/1971, até a Lei 6.368/1976, sempre 

transmitiu a ideia de que era necessário estabelecer uma “guerra contra as drogas”, apresen-

tando as normas o indicativo de prevenção geral por meio de penas privativas de liberdade 

destinadas a intimidar a sociedade e evitar o surgimento de delinquentes, além da prevenção 

especial dirigida ao criminoso, paradoxalmente determinando que o elemento deve ser afasta-

do da sociedade para ser ressocializado. A legislação representou um conjunto retórico de 

boas intenções sem efetividade alguma113. 

Ainda dentro deste panorama, é de se destacar as seguintes lições, que possuem las-

tro, inclusive, no exposto nos tópicos anteriores:

Foi essa a cultura prevalecente nas décadas de 1970 e 1980, sempre marcadas, como 
se disse, pela política de “guerra contra as drogas”, que repercutiu no preconceito de 
também combater, fazer mal e punir o usuário, considerado um vadio, vagabundo, 
malandro que poderia ser corrigido com uma boa surra pedagógica aplicada no am-
biente familiar.
Essa cultura de guerra e de repressão passou a orientar a postura política das institui-
ções jurídicas, projetadas no contexto daquela estrutura normativa punitiva, dirigin-
do suas funções (controle social, sanção, administração política e financeira, ordem 
familiar, satisfação das necessidades comunitárias) e treinando seus operadores pro-
fissionais (policiais, promotores de justiça, juízes, advogados, defensores públicos) e 
órgãos de decisão (tribunais de justiça) para atuar de acordo com o modelo repressi-
vo-punitivo.114

O fato é que se pode afirmar como uma cultura jurídica, aliada à uma política pública 

equivocada, pode gerar posturas e injustiças que vão ferir o fim social e a inefetividade do 

Direito  Penal.  É  possível  a  atuação  se  dê  em  sintonia  e  harmonia,  observando  a 

proporcionalidade das penas bem como a punição pelo encarceramento, uma vez que  esse 

ranço  cultural  discriminatório,  que  indica  pena  e  punição  para  todos  os  casos,  como  a 

panaceia,  de  modo  geral  pode  agravar  a  situação.  Não  se  defende  a  descriminalização 

generalizada, mas se a aplicação de pena pressupõe que o Estado, pela coerção, mudará ou 

não o ser  humano que descumpriu  a  lei  pelo castigo ou evitará  que outros  façam o mal 

(descumpram a lei)  pelo amedrontamento causado pelo mal  (pena,  castigo)  que o Estado 

poderá lhes  impor.  E o encarceramento,  da  forma como está  sendo operacionalizado,  em 

alguns tipos de crimes, não atinge essa finalidade.115

113 Ibid., p. 38. 
114 Ibidem, p. 39.
115 Idem, p. 39.
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Por fim, citando como exemplo dessa mudança de cultura jurídica:

O sistema atual, com a Lei 11.343/2006, estabeleceu, para o usuário de drogas, o 
correto afastamento de qualquer possibilidade de encarceramento, optando pela apli-
cação de medidas preventivas e com potencial restaurativo, como a advertência, a 
indicação de frequência a cursos educativos e prestação de serviços, com a atenção 
voltada à reinserção social do usuário (dependente ou não).
Nesse novo movimento de aplicação restaurativa do direito, o trabalho dos profissio-
nais (agora não mais só policiais, juízes, advogados, defensores e promotores de jus-
tiça) é buscar a visão de futuro com o desenvolvimento de uma visão holística, glo-
bal e transdisciplinar, abrangendo todos os prismas relacionais a fim de que possam 
resultar apenas vencedores (ganha-ganha).116

Outro exemplo de mudança de cultura jurídica e judiciária, que se pode destacar, 

tendo  em vista  importantes  fundamentos  filosóficos  e  de  combate  ao  constitucionalismo 

simbólico é a  da postura metodológica sobre o princípio da humanidade como imposição 

restritiva:

O princípio da humanidade, concebido como imposição restritiva, é, aqui, vinculado 
ao fundamento de que a pena deve sempre considerar a característica de que todo 
condenado é humano, não podendo ser estabelecida nenhuma sanção visando sofri-
mento em demasia a ele, pois o Direito não pode desconhecê-lo como pessoa huma-
na. Implica, assim, uma concepção livre das sanções que, por seu conteúdo (v.g. na-
tureza, duração) ou condições de execução, maltratem a dignidade do ser humano.
Ser pessoa é um atributo que não têm os seres irracionais, não obstante haver posi-
ções favoráveis à dignidade de alguns animais, levando em consideração que é a 
“senciência”, o sentir o prazer e a dor, representando-os, e não a razão que deveria 
conferir dignidade aos seres.117

Jorge Xifra Heras, com fundamento em pressupostos naturalistas, explica que o ser 

humano e  suas  características  únicas  e  fundamentais,  a  saber,  liberdade,  dignidade  e  fim 

próprio, são anteriores e superiores ao Direito que, “com o Estado constituem simples meios 

quando  se  consideram em relação  aos  valores  supremos  da  pessoa118.  Do  ponto  de  vista 

antropocêntrico,  numa perspectiva  kantiana,  o  homem é  o  único  ser  que  não poderia  ser 

considerado meio para qualquer fim, uma vez que é um fim em si mesmo: assim, o condenado 

não pode ser tratado como meio ou coisa, senão como um fim ou pessoa, sendo que o valor da 

pessoa  humana  implica,  assim,  “uma  limitação  fundamental  e  perene  da  constituição  e 

quantificação de toda e qualquer pena, independentemente das razões utilitárias ou quaisquer 

outras que venham a surgir”.119

Sobre  o  caráter  pedagógico  da  pena,  em  relação  ao  princípio  em  tela  e  às 

circunstâncias sociais, destaca-se que:

116 Cf. BACELLAR apud DUARTE, op. cit., p. 41, nota 109.
117 Cf. LIMA, op. cit., p. 78, nota 39. 
118 Ibid, p. 78.
119 Idem, p. 78.
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As emoções, inseparáveis do crime, não podem fazer perder de vista que as sanções,  
por mais duras que sejam, à luz de tantas pesquisas já realizadas, contribuem pouco 
para a redução da criminalidade e, definitivamente, não são instrumentos de ensino. 
Isso não implica deixar de lado a responsabilização do delinquente, tampouco que o 
cumprimento da pena, especialmente as penas privativas de liberdade, se dê sem 
dano, sem dor, sem angústia, o que seria utópico.120

Fundamentado em Luigi Ferrajoli e Evandro Lins e Silva, Alberto Jorge Correia de 

Barros Lima121 conclui, neste ponto, que os comandos do princípio são barreiras intransponí-

veis em um Estado Democrático de Direito. Para ele, penalizar é possível, todavia, não se 

pode fazer da pena a violência contra a violência, mesmo porque a história revela que “a vio-

lência das penas sempre foi mais ignominiosa para a humanidade que a história da violência 

dos crimes”; enquanto no delito, explica, a violência costuma ser ocasional e, às vezes, impul-

siva e necessária, a violência da sanção é programada, consciente, organizada por muitos con-

tra um e faz a seguinte pergunta: se não é tolerável a vingança privada, porque seria a vingan-

ça pública?

Neste ponto,  pode-se concluir  que o referido princípio tem a função de vetor  de 

interpretação e  aplicação das  normas  penais  e  processuais  penais,  mormente  na  etapa  da 

condenação  e  na  fixação  da  pena;  ocorre  que  a  dedução  acima  é  parcial,  incompleta, 

considerando o sistema jurídico como um todo, já que o princípio da humanidade deve ser 

balizado juntamente com o da proporcionalidade.

1.4.3 Os princípios da proporcionalidade e da humanização da pena

Antes de se iniciar o desenvolvimento deste tópico, é de se destacar os estudos de 

Humberto Ávila122 em relação à força normativa dos princípios, devido a importância que se 

tem, tanto como pressuposto, quanto como instrumento metodológico de análise:

Uma questão fundamental na Teoria do Direito concerne à força normativa dos prin-
cípios. Ela diz respeito à saber se os princípios podem ser definidos como normas  
“carecedoras de ponderação”, no sentido restrito de normas que se submetem a um 
sopesamento diante do caso concreto, por meio do qual podem ser derrotados por 
princípios colidentes. Nessa perspectiva, afirma-se que os princípios possuem força 
prima facie, no sentido de se irradiarem uma força provisória, dissipável em razão 
de princípios contrários.

120 JESCHECK, apud LIMA, op. cit., p. 78, nota 39.
121 Ibid., p. 78.
122 ÁVILA, Humberto.  Teoria dos princípios:  da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012. 215p.
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Esse trabalho, embora admita que alguns princípios possuem força normativa prima 
facie, sustenta que esse elemento não é definitório dos princípios, isto é, não é uma 
propriedade necessariamente presente em todos os tipos de princípios.
A esse respeito, convém recordar a tese sustentada nesta obra, para novamente con-
trapô-la às teorias hoje predominantes, especialmente de Dworkin e Alexy. Essas te-
orias diferenciam os princípios das regras  com base no modo de aplicação e no 
modo de colisão. Assim, enquanto as regras seriam aplicadas mediante “subsunção”, 
os princípios seriam aplicados mediante “ponderação”. A ponderação pode ter um 
sentido amplo, de sopesamento de razões, internas ou externas, presente na interpre-
tação de qualquer tipo de norma, quer regra, quer princípio. Esse é o conceito adota-
do neste trabalho. E pode ter um sentido restrito, de operação de balanceamento en-
tre princípios, por meio da qual se atribui uma dimensão de peso maior a um deles 
diante do caso concreto. Esse é o conceito empregado, direta ou indiretamente, pelas 
teorias acima referidas.123

Observe-se que no contexto do raciocínio de Ávila124 e do tema, já que possui inegá-

vel aplicação, um dos pressupostos ou premissas é o de que é preciso examinar a relação que 

os princípios mantêm entre si com a finalidade de demonstrar que nem todos são aplicados da 

mesma forma, no sentido de que a ponderação pressupõe a concorrência horizontal entre prin-

cípios, e nem todos os princípios mantêm uma relação paralela entre si, ou seja, para demons-

trá-lo, deve-se ater para a diversidade de princípios: num primeiro plano, nem todos os princí-

pios exercem a mesma função, sendo que existem princípios que prescrevem o âmbito e o 

modo da atuação do Estado, como os princípios republicano, federativo, democrático, do Es-

tado de Direito e, ademais, há princípios que conformam o conteúdo e os fins  da atuação es-

tatal, como os princípios do Estado Social, da liberdade e da propriedade. O raciocínio é o de 

que se os princípios dizem respeito a diferentes aspectos da atuação estatal, a relação entre 

eles não seria de concorrência, mas de complementação, não se podendo falar em oposição ou 

conflito, mas em complementaridade.

Num segundo lugar, nem todos os princípios se situam no mesmo nível: há princípios 

que se igualam por serem objeto de aplicação, mas se diferenciam por se situarem numa rela-

ção de subordinação, como é o caso dos sobreprincípios do Estado de Direito relativamente 

aos princípios da separação de poderes, da legalidade e da irretroatividade: se um princípio é 

uma norma de execução ou concretização de outra, a relação entre elas não é de concorrência, 

mas de subordinação.125

Em terceiro lugar126, estabelece-se a questão de que nem todos os princípios têm a 

mesma eficácia, ou seja, os princípios exercem várias funções neste campo, como a interpre-

tativa, em que um princípio será interpretado de acordo com outro; a integrativa, em que um 

123 Idem, p.131.
124 Idem, p. 132.
125 Cf. ÁVILA, op. cit., p. 133, nota 122.
126 Ibidem, p. 133.
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princípio atuará diretamente suprindo lacuna legal, e a bloqueadora, em que um princípio 

afastará uma norma legal com ele incompatível: nesses casos, também não se pode falar em 

conflito horizontal, mas apenas em vínculos de conformidade de um princípio em relação a 

outro, ou em atuação direta de um princípio sem a interferência de outro princípio.

Concluindo a análise dos parágrafos acima, é de se destacar que

Pois bem, em todas as situações anteriormente examinadas, os princípios não entram 
em colisão horizontal com outros e, também, por isso, não se submetem a uma pon-
deração que possa levar à sua restrição e ao seu eventual afastamento. A sua restri-
ção e o seu afastamento, precisamente porque a relação não é de conflito, nem de 
oposição, mas de imbricamento, ficam prejudicados. Pode-se afirmar que o modo de 
realização desses princípios, ou o modo de realização desses princípios nessas situa-
ções, não é a ponderação, em sentido restrito, assim entendida a operação mediante a 
qual é atribuída uma dimensão de peso aos princípios que entram em conflito e são 
criadas regras de prevalência entre eles diante do caso concreto. 
Esses casos demonstram, em outras palavras, que o modo de aplicação dos princípi-
os não é necessariamente a ponderação, nem é a ponderação o modo mais represen-
tativo da sua eficácia. Por isso, se afirmou, linhas acima, que os princípios podem 
apontar em várias direções, não necessariamente conflitantes.127

O princípio da proporcionalidade relaciona-se com todos os princípios constitucio-

nais penais, é de se afirmar, sendo que, especificamente com o princípio da humanidade, guar-

da estreita relação, pois é pertinente ao equilíbrio entre a salvaguarda da coexistência dos di-

reitos fundamentais, dos direitos econômicos e sociais e dos direitos individuais, especialmen-

te a vida, liberdade e “incolumidade fisiopsíquica do agente condenado pelo Estado”128.

Não é demais lembrar que o princípio da humanidade vem sendo observado e aplica-

do, em matéria de execução da pena, da seguinte forma, como bem explica Michel Foucault: 

Dentre  tantas  modificações,  atenho-me a  uma:  o  desaparecimento  dos  suplícios. 
Hoje existe a tendência a desconsiderá-lo; talvez, em seu tempo, tal desaparecimento 
tenha sido visto com muita superficialidade ou com exagerada ênfase como “huma-
nização” que autorizava a não analisá-lo. De qualquer forma, qual é sua importância, 
comparando-o às  grandes transformações institucionais,  com códigos explícitos e 
gerais, com regras unificadas de procedimento; o júri adotado quase em toda parte, a 
definição do caráter essencialmente corretivo da pena, e essa tendência que se vem 
acentuando sempre mais desde o século XIX a modular os castigos segundo os indi-
víduos culpados? Punições menos diretamente físicas, uma certa discrição na arte de 
fazer sofrer, um arranjo de sofrimentos mais sutis, mais velados e despojados de os-
tentação, merecerá tudo isso acaso um tratamento à parte, sendo apenas o efeito sem 
dúvida de novos arranjos com maior profundidade? No entanto, um fato é certo: em 
algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, amputado, 
marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como 
espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal.129

127 Idem, p. 134.
128 Cf. LIMA, op. cit., p. 79, nota 39.
129 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 27. ed. Petrópolis: Vozes, 1987. 288p.
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Deve-se ressaltar que o princípio da proporcionalidade assume feições e contornos 

conforme a área em que se relaciona e aplica; assim é que na dimensão do tema, iniciando-se 

do aspecto histórico para o atual panorama:

Sem embargo de ter expressão como limite do poder estatal no século XVIII, a pro-
porcionalidade, pode-se dizer, remonta a uma concepção jusnaturalista de que a pena 
deveria igualar-se ao crime praticado, consistindo em um mal de igual intensidade e 
natureza.
Trata-se aqui, especificamente, do talião, conceito já conhecido pelas culturas dis-
tantes (v.g., babilônicos, hebreus etc.) e entre os romanos, que, embora viesse a ser-
vir como limitação para as sanções, acabou por pretender justificar, com bases retri-
butivas, as penas corporais e capitais correspondentes à natureza do delito.
Atualmente, o princípio, entendido como proporcionalidade das penas, expressa uma 
garantia ao direito individual dos agentes criminosos e, embora encontre abrigo im-
plícito na Constituição, não existem diretrizes precisas sobre o seu conteúdo, care-
cendo, portanto, de reflexões axiológicas e jurídicas conectadas ao nosso contexto 
cultural para concretizar-se. Uma dessas reflexões, levadas a cabo por Silva Sán-
chez, retira o significado do princípio do seu conflito com a lógica da prevenção. Se 
a necessidade de prevenção conduzir a sanções superiores ao que determinar o valor 
da proporcionalidade, tem lugar o princípio, o que não se cogita quando aquela mes-
ma necessidade conduz a sanções inferiores. De modo algum, no entanto, poder-
se-ia punir, igualmente, infrações graves e menos graves, o que implicaria o maltrato 
ao princípio da igualdade, num desordenamento dos esquemas valorativos dos cida-
dãos e da coletividade e uma quebra da lógica dissuasória da pena130.

Em sentido mais objetivo, por meio do princípio, estabelece-se a conexão entre as fi-
nalidades do Direito Penal com o fato praticado pelo agente criminoso, não se admitindo a fi-
xação de prescrições penais (proporcionalidade abstrata) ou a aplicação de penas (proporcio-
nalidade concreta) que não tenham relação valorativa com o fato, visto na integralidade de 
seus aspectos, como explica Jesús-Maria Silva Sánchez. Assim em relação ao seu “significado 
global”, observa-se ser insuficiente, no Estado Democrático de Direito, para limitação das 
sanções penais131, apesar de ter importância consagrada, na doutrina e jurisprudência, inclusi-
ve em matéria processual penal132.

Assim, razão pela qual se defende como mudança de postura na cultura jurídica e ju-
diciária, e como forma de auxílio no equacionamento da questão do encarceramento:

Daí a importância de um princípio com mais especificidade em relação à cominação, 
aplicação e execução das penas. O princípio constitucional penal da humanidade, 
para além de ratificar e corrigir os resultados de uma aritmética penal talionária, dis-
sociando-se, mesmo, da dicotomia entre qualidade da pena e qualidade do crime, su-
pera e transcende a própria ideia de proporcionalidade, porquanto não só leva em 
conta o afastamento de determinadas penas e consequências jurídicas desumanas, 
mas também compreende o processo penal, a execução penal e, antes disto, a própria 
política criminal.133

130 Idem, p. 79.
131 Ibidem, p. 80.
132 LIMA, Renato Brasileiro de.  Manual de processo penal:  atualizado de acordo com a Lei  12.403/2011 
(prisão cautelar). Niterói: Impetus, 2011.
133 MOLINA apud LIMA, op. cit., nota 132.
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E  qual  seria  a  amplitude  de  aplicação  do  princípio?   No  campo  normativo,  a 

humanidade, como princípio constitucional penal, impõe ao legislador um limite restritivo na 

feitura  das  sanções  penais,  “fixado  na  proibição  de  cominações  desumanas”.  Em outras 

palavras,  conforme  o  art.  5º,  inciso  III,  da  Constituição,  ninguém pode  ser  submetido  a 

tratamento desumano ou degradante, não podendo haver cominações neste sentido.134 

Veja-se  que  esse  princípio,  ainda  que  não  tenha  sido  analisado  com  status 

constitucional, é analisado em seu conteúdo da seguinte forma:

O  afrouxamento  da  severidade  penal  no  decorrer  dos  últimos  séculos  é  um 
fenômeno bem conhecido dos historiadores do direito. Entretanto, foi visto, durante 
muito  tempo,  de  forma  geral,  como  se  fosse  fenômeno  quantitativo:  menos 
sofrimento,  mais  suavidade,  mais  respeito  e  “humanidade”.  Na  verdade,  tais 
modificações se fazem concomitantes ao deslocamento do objeto da ação punitiva. 
Redução de intensidade? Talvez. Mudança de objetivo, certamente. 
Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em suas formas mais duras, sobre o 
que, então, se exerce? A resposta dos teóricos - daqueles que abriram, por volta de 
1780, o período que ainda não se encerrou - é simples, quase evidente.  Dir-se-ia 
inscrita na própria indagação. Pois não é mais o corpo, é a alma. À expiação que  
tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o 
coração, o intelecto, a vontade, as disposições.

Do ponto de vista jurídico-filosófico, como destacado acima, não dogmático, num 

primeiro momento, verifica-se que o efeito psicológico da pena e de sua execução deve incidir 

no réu de forma que venha “colocar a tecnologia do poder no princípio tanto da humanização 

da penalidade quanto do conhecimento do homem”135,  razão pela  qual,  neste  processo ou 

sistema, como um dos pressupostos, uma política digna de encarceramento.

Aliás, outro ponto que merece destaque é o de que:

A própria pena privativa de liberdade deve limitar-se a um tempo razoável para ade-
quar-se ao princípio e à ideia de reinserção prevista pelo sistema. A garantia de cer-
teza de um tempo determinado da pena que já é, em si, um fator de suavização da  
execução penal, implica a liberdade interior do condenado, a convicção de suas ex-
pectativas e a preservação da sua identidade moral, com importantes reflexos na dis-
ciplina carcerária.
O tempo que se passa preso é bem mais longo do que quando se vive em liberdade e 
pior, a qualidade daquele, “por ser precisamente ‘o tempo da pena’, não pode ser a  
mesma da que se vive livre da pena, vive-se como um tempo que deve transcorrer e  
levar a outro tempo”.
Cumprida a pena, menos vida restará, a alegria pelo seu transcurso “é a tristeza pela 
vida consumida junto com a pena”.136

A questão da reinserção prevista pelo sistema denota o fim social da pena, que deve 

134 Cf. LIMA, op. cit., p. 80, nota. 132.
135 Cf. FOUCAULT, op. cit., p. 27, nota 129.
136 Cf. LIMA, op. cit., p. 81, nota 132.
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ser observado quando de sua estruturação normativa, já que o contexto social deve ser levado 

em  conta,  mormente  em  relação  às  estruturas  dos  poderes  públicos  e  suas  respectivas 

dinâmicas. 

Afinal de contas, como explica Alberto Lima:

Em um país como o Brasil, cuja expectativa de vida gira em torno de 72 anos, o li-
mite máximo da pena privativa de liberdade, mesmo havendo concurso de delitos, 
não pode exceder trinta anos, o que já é um exagero, considerando significar quase a 
metade do tempo de vida de um ser humano. Por isso mesmo, conforme verificamos 
com a imposição do princípio da culpabilidade, é necessária a progressão de regime, 
única hipótese em que o limite máximo previsto no Código Penal brasileiro (art. 75) 
torna-se compatível com o influxo do princípio da humanidade. Ao legislador é proi-
bido alterar esse limite, sob pena de macular a Constituição.137

Eis  que,  não  obstante  se  considerado  a  natureza  de  determinados  crimes,  como 

homicídios  qualificados,  estupros,  tortura,  latrocínio,  incitarem a  consciência  individua  e 

coletiva para a penalização e encarceramentos mais severos, o fato é que se deve equacionar a 

questão do encarceramento à luz do caráter proporcional da humanização da pena, de forma 

que o sistema normativo permita soluções ao magistrado, em seu trabalho de interpretação e 

aplicação da lei penal, que possa fazer a devida justiça, inclusive, na execução da pena.

Nessa esfera de atuação, devem ser destacadas as seguintes lições:

Quanto ao juiz, no nosso sistema, é-lhe imposto pelo princípio uma interpretação, de 
todo voltada para o condenado como sujeito, e não como objeto da controvertida in-
tervenção ressocializadora. Assim, não poderá ele, o juiz, permitir cumprimento de 
penas privativas de liberdade acima de trinta anos, considerando esse limite, inclusi-
ve, para obtenção de todos os benefícios oriundos da Execução Penal, e não a soma 
das penas totalizada na sentença condenatória como, equivocadamente, tem entendi-
do a maioria das decisões pretorianas.138

Ademais, de acordo com a lógica do presente princípio, veda-se o magistrado, na in-

dividualização da pena, o aumento das margens apenas por necessidade de intimidação geral, 

prescindindo das concretas exigências da prevenção especial: é a infalibilidade da punição, de 

acordo com Beccaria, e não sua crueldade, que trará maior eficácia preventiva139. E, sendo as-

sim, como se pode observar do presente trabalho, ressalta-se o destaque das várias falhas, es-

truturais e dinâmicas do sistema carcerário, que está levando à crueldade do sistema, e sua in-

constitucional ineficácia.

Por outro lado, do ponto de vista de uma ação mais positiva, verifica-se que:
137 Idem, p. 81.
138 Idem, p. 82.
139 Idem, p. 82.
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O princípio determina-lhe uma atuação fiscalizadora, com vista à diminuição dos 
gravíssimos descumprimentos das regras ordinárias de execução penal que experi-
mentamos cotidianamente no Brasil, embora saibamos que as possibilidades mais 
concretas radiquem em uma forte ação governamental voltada para esse fim, o que, 
lastimavelmente, parece-nos pouco provável. De todo modo, isso não retira as obri-
gações indicadas pelo princípio da humanidade ao juiz.
Finalmente, o princípio sinaliza para o juiz a imposição de declaração de inconstitu-
cionalidade quando as normas editadas forem com ele incompatíveis e, até antes, 
quando as propostas legislativas forem com ele incompatíveis, como projetos de lei, 
por exemplo, que tenham por escopo instituir a “pena de morte”. Neste caso, o con-
trole prévio atinge o próprio processo legislativo.140

Veja-se que o princípio, acima, tem natureza constitucional-penal, consentâneo com 

o constitucionalismo, e adquire, de acordo com a doutrina de Humberto Ávila, uma função 

normativa, alicerçado por seu conteúdo misto e abrangência interdisciplinar, de forma que aos 

operadores  do Direito,  mormente  os  Magistrados,  sua importância  e  aplicação podem ser 

formas de resolução dos problemas no campo do Poder Judiciário, bem como no do Poder 

Executivo, nas respectivas omissões judicializadas, em que o problema do encarceramento e o 

princípio da reserva do possível são postos à prova. 

Outra importante solução, que será objeto de desenvolvimento em item à parte, é a 

questão  das  medidas  alternativas  à  prisão,  como  efetivação,  inclusive,  do  princípio  da 

humanização da pena e, como visto, guardados os respectivos limites ontológicos de cada 

delito e os respectivos bens jurídicos que são protegidos, pelo menos em tese, o exemplo da 

mudança  de  cultura  jurídica  na  proteção  do  bem jurídico  saúde  pública  no  Brasil  é  um 

exemplo corajoso de postura anti-encarceramento, não no sentido pejorativo da expressão, 

mas no sentido de que alternativas diversas do encarceramento podem ser tomadas visando o 

combate ao crime ou à lesão a bens jurídicos, quando essa postura seja, inclusive, compatível 

com o direito penal-constitucional e os princípios do neoconstitucionalismo. 

1.5. Definição e efetivação dos direitos sociais no Brasil

Para  a  correta  análise  dos  direitos  sociais,  entre  eles  a  segurança,  é  conveniente 

fazermos  um breve  relato  histórico  acerca  de  sua  origem e  os  relevantes  movimentos  já 

ocorridos na busca pela efetivação destes, que, segundo José Afonso da Silva, são prestações 

positivas  proporcionadas  pelo  Estado,  direta  ou  indiretamente,  enunciadas  em  normas 

140 Idem, p. 82.
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constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 

tendem a realizar a igualização de situações desiguais. Em outras palavras, possibilitam ao 

indivíduo exigir do Estado prestações positivas e materiais para a garantia de cumprimento 

desses direitos.  Como dimensão dos direitos fundamentais do homem, se ligam ao direito de 

igualdade.  Destinam-se  a  garantir  aos  indivíduos  condições  materiais  tidas  como 

imprescindíveis ao pleno gozo dos seus direitos; eles exigem do Estado uma intervenção na 

ordem  social,  para  assegurar  os  critérios  de  justiça  distributiva,  demandam  alto  custo  e 

realizam-se em longo prazo.

Com a Revolução Industrial, no século XIX, o homem foi substituído pela máquina, 

e,  consequentemente,  agravaram-se o desemprego, a miséria e as desigualdades sociais;  o 

Estado  necessitou  assegurar  o  trabalho  e  outros  direitos,  como  a  saúde,  a  educação,  a 

segurança  e  o  lazer.  Entretanto,  foi  no  século  XX,  com  o  marxismo,  o  socialismo 

revolucionário e a divisão do trabalho e do capital, que os direitos sociais destacaram-se. Na 

atualidade vivemos os efeitos da globalização, muito bem retratada pelo sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman, em diversas obras, em especial “Globalização” e “Vidas a Crédito”, outro 

fenômeno que, conforme dito no início desse trabalho, agrava a situação de miséria e exige do 

Estado a adoção de várias providências, tendentes à efetivação dos direitos sociais.

Relevante deixar registrado que os direitos sociais não formam um grupo homogêneo 

no que se refere ao conteúdo e à positivação, pois encontram-se difusamente previstos no 

Texto Constitucional, tanto no citado artigo 6º, e, sobretudo, nos artigos 7º a 9º e 193 a 232, 

não  dependendo  de  alocação  de  recursos  e  de  concretização  legislativa  para  sua  plena 

eficácia. Assim, são exemplos de direitos sociais de defesa – liberdades sociais –, o direito de 

liberdade  de  sindicalização,  o  direito  de  greve,  bem como  os  direitos  fundamentais  aos 

trabalhadores,  tais  como  o  direito  de  férias,  repouso  semanal  e  limitação  da  jornada  de 

trabalho.

Constantemente  nota-se,  pelos  diversos  meios  de  comunicação,  a  insatisfação de 

diversas classes ou ramos da sociedade por não terem assegurados os seus direitos à saúde, à 

educação, segurança e outros. Contudo, historicamente notamos significativo avanço no que 

tange à concretização dos direitos sociais, nas diversas Constituições brasileiras: A de 1824 

apenas tratou de abolir as corporações de ofício, que atrapalhavam o exercício de ofícios e 

profissões.  A Constituição de 1891 reconheceu a  liberdade de associação,  permitindo que 

todos se reunissem, sem armas, não podendo a polícia intervir, salvo para manter a ordem 

pública. A Constituição Federal de 1934 teve importante destaque na área social, impondo 

jornada de trabalho de oito horas, garantias de liberdade sindical e proteção  ao trabalho de 
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mulheres  e  crianças,  entre  outros  benefícios  ao  trabalhador.  Já  a  Constituição  de  1937, 

outorgada  pelo  então  presidente  Getúlio  Vargas,  previu  o  sindicato  único,  vinculado  ao 

Estado, e estabeleceu a competência normativa dos Tribunais do Trabalho, que tinham por 

objetivo  principal  evitar  o  entendimento  entre  empregados  e  empregadores.  A de  1946 

assegurou  a  participação  dos  trabalhadores  nos  lucros  das  empresas,  repouso  semanal 

remunerado, direito de greve, estabilidade e outros direitos que se encontravam na norma 

constitucional anterior.

A atual  Constituição  Federal  inovou,  incluindo  o  trabalho  e  outros  direitos  no 

capítulo dos Direitos  Sociais,  valendo lembrar  que nas constituições anteriores o trabalho 

situava-se no âmbito da ordem econômica e social. Assim estabelece a CF/88: “São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta 

Constituição” (CF/88, art. 6º).

Os direitos sociais refletem a preocupação da Assembleia Constituinte no que tange 

aos direitos dos hipossuficientes, isto é, diante de um cenário de desigualdades, verificou-se a 

necessidade  de  proteção dos  direitos  dos  hipossuficientes;  para  tanto  se fundamentou em 

princípios básicos constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a igualdade.

Embora a constituição preveja aquela série de direitos, ainda não consegue garanti-

los aos cidadãos. Constantes são as notícias de pessoas morrendo em filas dos hospitais, por 

falta de condições básicas de atendimento.  Existe,  ainda,  uma grande falta de vontade do 

Estado em investir no setor carcerário, uma enorme omissão na concretização dos direitos 

fundamentais dos presos, provisórios ou condenados. E, por trás disso, é captada a imagem de 

uma sociedade que não perdoa, que não dá chances, que excluí quando deveria tentar incluir.

A  evolução  moral  necessária  não  foi  alcançada  pela  sociedade,  e  isso  resta 

comprovadamente  demonstrado  na  tolerância  que  existe  em  relação  à  caótica  situação 

prisional. Vários outros exemplos poderiam ser mencionados, para demonstração de que a 

CF/88, a exemplo de várias outras, de países latino-americanos, trazem infindável lista de 

direitos  que  não  são,  entretanto,  efetivados.  Em  um  Estado  Democrático  de  Direito,  e 

solidário,  é  fundamental  a  efetivação  da  dignidade  humana  para  todos  os  cidadãos, 

consubstanciada  na  realização  dos  Direitos  Humanos.  Um  Estado  preocupado  com  a 

realização do bem comum deve seguir  esta  linha,  não se distanciando desse caminho em 

hipótese  alguma,  sob  pena  de  reconhecimento  de  uma  inadmissível  desigualdade  de 

tratamento entre iguais seres humanos, todos dotados da mesma dignidade.

A  organização  do  Poder  Judiciário  brasileiro  encontra-se  estabelecida  na 
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Constituição Federal de 1988. Desde 1891 a divisão de poderes segue a orientação do sistema 

constitucionalista,  que prima pela  separação de poderes e  estabelece que o Legislativo,  o 

Executivo e o Judiciário são poderes autônomos e independentes. A atual Constituição não 

alterou essa organização básica dos poderes do Estado, e manteve a estrutura de organização 

do Poder Judiciário,  fixando as normas básicas de organização e os princípios do sistema 

Judiciário.

No regime democrático os cidadãos não são meros destinatários das normas jurídicas 

e decisões do Estado; são também coautores,  pois participam ou podem participar do seu 

processo  de  elaboração;  e  mais,  os  cidadãos  devem ter  meios  para  resistir  e  controlar  o 

exercício do poder. Com a expansão da globalização virtual, as culturas excluídas da lógica do 

Estado  moderno,  bem  como  de  seu  constitucionalismo,  voltado  para  a  unificação  pela 

igualdade  de  crenças,  houve  a  ascensão  de  um  novo  modelo  de  Estado,  de  matriz 

plurinacional,  cujo objetivo é a unificação pela diferença,  onde todos não só podem, mas 

devem ser reconhecidos como pertencentes a um mesmo povo.

No  modelo  da  tripartição  dos  poderes,  adotado  por  quase  todas  as  democracias 

contemporâneas, os membros do Poder Judiciário não são eleitos, e gozam de independência 

em relação aos demais Poderes. Por tal motivo, existem argumentos contrários ao controle 

judicial dos direitos sociais, sob o pretexto de que haveria ilegítima ingerência nas decisões 

administrativas  tomadas  por  representantes  populares,  mormente  naquelas  relativas  ao 

emprego dos recursos públicos.

No Brasil,  o Constituinte originário consagrou os direitos sociais  e estabeleceu o 

princípio da inafastabilidade do controle judicial, em caso de lesão ou ameaça a direito: “a lei  

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. (CF/88, art. 5º, 

XXXV).

Muito se tem debatido sobre a eficácia dos direitos sociais de caráter prestacional. A 

Constituição não é mera proclamação política, desprovida de eficácia imediata; ao contrário, 

ela desempenha papel muito mais relevante. É dever de todo intérprete, seja ele um particular 

ou um integrante de qualquer dos Poderes, extrair, em cada caso, a máxima força normativa 

da Constituição, permitindo que os seus preceitos e valores incidam sobre a realidade, isso 

sem se  descurar  que  ao  Órgão  de  cúpula  do  Poder  Judiciário  foi  atribuída  a  função  de 

guardião da Constituição.

Os defensores da tutela judicial dos direitos sociais costumam invocar o disposto no 

art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, que assim preceitua: “as normas definidoras dos direitos 

e  garantias  fundamentais  têm aplicação imediata”.  Não obstante  a  clareza  do  dispositivo, 
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devemos  considerar  que  ele  é  instituidor  de  um princípio,  não  de  regra,  daí  porque  não 

permite, irrestritamente, a tutela judicial de tais direitos, mesmo porque a própria Constituição 

não especificou em que medida eles devem ser concretizados. A efetivação daqueles direitos 

depende da redistribuição de riquezas - matéria suscetível às influências do quadro político de 

cada instante, de modo que a exigência de sua satisfação é mediada pela ponderação. Por 

outro  lado,  diante  da  unidade  da  Constituição,  não  se  pode  pretender  anular  uma  base 

principiológica constitucional, fundada na Democracia, no Estado de Direito e nos Direitos 

Fundamentais.

Interpretando-se teleologicamente o referido parágrafo, percebe-se que sua finalidade 

maior é a efetivação dos direitos fundamentais. Assim, no que se refere aos direitos sociais, 

pode-se perceber que a maneira mais eficaz de garanti-los não é, necessariamente, a tutela 

judicial subjetiva, isto é, uma proteção pontual caso a caso, mas, possivelmente, uma proteção 

objetiva, feita pelo legislador e pela Administração pública, com vistas a tutelar os direitos 

sociais de toda a coletividade.

Outro dado relevante, a ser analisando, é a obrigatoriedade de motivação de todas as 

decisões judiciais, conforme disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição. Em razão do 

imperativo constitucional, todo magistrado, ao conceder a tutela judicial dos direitos sociais, 

deverá  motivar  exaustivamente  suas  razões,  demonstrando  que,  no  caso  concreto,  foram 

afastados os obstáculos que, abstratamente, impedem ou restringem essa tutela.

A separação dos Poderes e a escassez de recursos não justificam a inércia do Estado 

no que tange à efetivação de direitos sociais. Diversos argumentos surgiram, no sentido de 

justificar,  e  até  recomendar,  a  intervenção  do  Poder  Judiciário  em  casos  de  omissões 

inconstitucionais,  mormente quando patente a necessidade de se assegurar a  dignidade da 

pessoa humana.

O primeiro deles refere-se ao déficit democrático das instituições representativas, em 

muitos casos motivado pelo abuso do poder econômico e político nas eleições, bem como 

pelo distanciamento dos cidadãos em relação às coisas públicas. Não raramente os cidadãos 

apenas votam, ou seja, essa é a única forma de participação no processo democrático. Eles 

deixam de deliberar, de efetivamente influírem nas decisões tomadas por seus representantes, 

pouco confiam em instituições como o Congresso Nacional e os Partidos Políticos.

Outro argumento é de que a democracia plena não se conquista apenas com eleições 

livres,  sufrágio universal e alternância no poder.  Necessário assegurar condições materiais 

básicas  de  vida  a  todos  os  cidadãos,  para  que  eles  formem suas  opiniões,  participem e 

fiscalizem o exercício do poder. A ausência dessas condições agrava a desigualdade social e 
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prejudica a possibilidade de os cidadãos efetivamente participarem dos assuntos de interesse 

geral. Portanto, é imprescindível que o Poder Judiciário e o Ministério Público garantam os 

direitos fundamentais  e  coíbam as  arbitrariedades  e  os  abusos praticados por aqueles que 

foram eleitos para representarem o povo, que é o titular do poder.

O terceiro argumento decorre da previsão constitucional de que ao Poder Judiciário 

cabe a aplicação das normas jurídicas em situações de litígio, ainda que, para isso, tenha de 

controlar a atividade de outros Poderes. Evidente que, em tais situações, o Judiciário deve agir 

com  moderação,  sem  esvaziar  as  instâncias  de  representação  democrática,  e  sempre 

considerando que o mais eficiente remédio contra os desvios da democracia brasileira é o 

maior envolvimento do cidadão na fiscalização e no efetivo desempenho das atividades dos 

representantes. Ademais, a constitucionalização dos direitos sociais não basta à sua garantia; a 

sua efetivação envolve várias ações estatais, formulação de políticas públicas, dispêndio de 

recursos públicos e outras atividades.

Considera-se, ainda, obstáculo à tutela judicial dos direitos sociais o fato de os juízes, 

naturalmente,  não possuírem conhecimentos técnicos e específicos  para tomarem decisões 

complexas, que envolvam aspectos macroeconômicos, políticos, sociais, médicos, etc. Esse 

inconveniente, embora não afaste o controle judicial dos atos dos demais Poderes, representa 

um alerta aos magistrados, para que sejam prudentes, a fim de que, ao garantirem direitos a 

um  indivíduo,  não  venham  a  violar  direitos  de  muitos  outros  e  alcançarem  resultados 

indesejáveis.

Vale  destacar  que  os  direitos  sociais  não  são  meras  normas  programáticas,  sem 

possibilidade de exigência de prestações positivas. Eles possuem aplicabilidade imediata, e 

gozam de proteção em face das  omissões  estatais.  Também não é correto afirmar que os 

direitos sociais, que são autênticos direitos fundamentais, não teriam dimensão subjetiva, e, 

por isso, seus titulares não poderiam exigir quaisquer prestações positivas. Um mero controle 

judicial,  voltado  ao  exame  da  razoabilidade  das  políticas  públicas  implementadas,  não 

proporcionaria aos titulares a proteção adequada.

O princípio da proporcionalidade pode ser, em alguns casos, limitador à concessão da 

tutela judicial, quando excessiva a prestação que se pretende, e, em outros, justificativa da 

concessão da tutela, por vedar a proteção insuficiente do indivíduo que demanda as prestações 

estatais  positivas.  Evidente  que  o  Poder  Judiciário,  em  cada  caso  concreto,  fará  uma 

ponderação  pautada  na  proporcionalidade,  considerando,  em  especial,  os  princípios  da 

dignidade  da  pessoa  humana,  da  igualdade  e  da  solidariedade,  bem como  os  obstáculos 

impeditivos ou restritivos da tutela.
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Diante da escassez de recursos, das variadas formas de concretização dos direitos, e 

da  primazia  do  legislador  para  adoção  das  decisões  sobre  o  que  deve  ser  priorizado,  os 

direitos sociais não podem, ainda, ser concebidos como direitos subjetivos definitivos. Assim, 

não basta que alguém precise de moradia ou de tratamento de saúde, para que conclua que há 

o dever incondicional do Estado, judicialmente exigível.

A questão  econômica  é  um dos fatores  que  dificultam a efetividade  dos  direitos 

sociais,  uma  vez  que  a  realização  de  programas  necessários  à  tutela  dos  direitos  sociais 

demandam muitos  recursos  financeiros,  recursos  estes  que  muitas  vezes  são  escassos  ou 

insuficientes.   Como  reflexo  disso,  grande  parte  da  população  permanece  alheia  a  tais 

programas, o que contribui negativamente no processo de efetivação. Nota-se, portanto, que a 

efetividade  dos  direitos  sociais  está  condicionada  à  disponibilidade  de  recursos  públicos 

destinados à realização de ações sociais positivas por parte do Estado.  Tal princípio veio a ser 

denominado  como  “reserva  do  possível”.  Essa  expressão  surgiu  na  Alemanha,  em 1972. 

Naquele  país  a  educação  não  é  consagrada  como direito  social,  e  expressivo  número  de 

interessados queria ingressar em universidades públicas. A Corte Constitucional decidiu que 

todos  têm  direito  à  educação,  porém,  a  efetivação  desse  direito  depende  de  algumas 

condições, inclusive do orçamento do Poder Público, havendo de se observar o princípio da 

proporcionalidade,  ou  o  que  o  indivíduo  razoavelmente  pode  exigir  da  sociedade.  Nesse 

sentido, devem ser analisados dois componentes: o fático e o jurídico.

O fático refere-se à  efetiva disponibilidade de recursos econômicos necessários à 

satisfação  do  direito  prestacional.  O  jurídico:  Relaciona-se  à  exigência  de  autorização 

orçamentária para o Estado incorrer nos respectivos custos.

Nos  últimos  anos  o  Brasil  tem  experimentado  crescente  intervenção  do  Poder 

Judiciário na tutela dos direitos sociais. Por exemplo, os valores gastos pelo Ministério da 

Saúde, para cumprir decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos de 

alto  custo,  aumentaram  em  mais  de  5.000%.  Vale  mencionar  que,  na  Comarca  de 

Brumado/BA, foi necessária a propositura de ação civil pública, com pedido de interdição da 

carceragem, para que ela fosse reformada.

Segundo a jurisprudência do STF, não é hábil a tese da reserva do possível a exonerar 

o Estado de garantir os direitos fundamentais da pessoa humana previstos na Constituição, 

notadamente o da vida e o da dignidade. É o que se extrai do julgamento da ADPF n. 45, da 

lavra do Ministro Celso de Melo:

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese, - mediante 
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indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar 
obstáculo  artificial  que  revele  o  ilegítimo,  arbitrário  e  censurável  propósito  de 
fraudar,  frustrar  e  inviabilizar  o  estabelecimento  e  a  preservação,  em  favor  dos 
cidadãos,  de  condições  materiais  mínimas  de  existência.  Cumpre  advertir,  desse 
modo, que a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo 
motivo,  objetivamente  aferível,  não  pode  ser  invocada,  pelo  Estado,  com  a 
finalidade  de  exonerar-se  do  cumprimento  de  suas  obrigações  constitucionais, 
notadamente  quando,  dessa  conduta  governamental  negativa,  poderá  resultar 
nulificação, ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de 
um sentido de essencial fundamentalidade. (…).
É certo que a formulação e a execução de políticas públicas dependem de opções 
políticas a cargo dos Poderes que, por delegação popular, receberam investidura em 
mandato  eletivo.  Cumpre,  todavia,  reconhecer  que  não  se  revela  absoluta,  nesse 
domínio,  a  liberdade  de conformação do legislador,  nem a de atuação  do Poder 
Executivo.  É  que  se  tais  Poderes  do  Estado  agirem  de  modo  irrazoável  ou 
procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos 
direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma 
injustificável  inércia  estatal  ou  de  um  abusivo  comportamento  governamental, 
aquele núcleo intangível consubstanciado de um conjunto irredutível de condutas 
mínimas necessárias a uma existência digna, e essenciais à própria existência do 
indivíduo,  aí,  então,  justificar-se-á,  como precedentemente  já  enfatizado,  -  e  até 
mesmo  por  razões  fundadas  em  imperativo  ético  jurídico,  a  possibilidade  de 
intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a todos o acesso aos bens 
cuja fruição lhe haja sido injustamente recusada pelo Estado.

O Poder  Judiciário,  cumprindo  seu  mister  constitucional,  pode  e  deve  impor  ao 

Executivo  o  cumprimento  da  disposição  constitucional  que  garante,  por  exemplo,  a 

integridade física e moral dos presos, sob pena de permitir, também por omissão, a ocorrência 

de penas degradantes, cruéis e desumanas, que não raramente conduzem à morte, violando, 

assim, o mais básico dos direitos humanos.

Em outras palavras, o Judiciário é convocado a fazer valer a norma constitucional, a 

mais pura expressão da vontade popular.  Assim, quanto mais os cidadãos tiverem acesso ao 

Judiciário, e ele for capaz de atender às suas demandas, fornecendo decisões fundamentadas e 

racionais, maior será a realização destes direitos, impulsionando o Estado a adotar políticas 

gerais que atendam a todos. Quando o Judiciário determinar a implementação dos direitos 

sociais, este poderá exigir, ao menos, a destinação obrigatória dos recursos da União, dos 

Estados e dos Municípios. Essa função tem jurisprudência farta, tanto na garantia do direito à 

saúde, por intermédio de determinação de tratamentos, como da garantia da educação, com a 

determinação da abertura de vagas em escolas.

Se o Estado se omite, quanto às obrigações constitucionalmente elaboradas para o 

atendimento da população, muitas vezes somente por meio do Judiciário estas poderão ser 

supridas.  Ademais,  os  grupos  marginalizados,  e  às  vezes  até  cidadãos  individualmente 

considerados,  não  têm  força  política  suficiente  para  influenciar  no  campo  do  jogo 

democrático.



68

O  aumento  das  exigências  se  deve  à  cidadania,  que  conquista  o  seu  espaço  e 

reivindica do Estado a proteção do emprego, o direito à saúde, à moradia, à aposentadoria, à 

segurança, à criança e ao idoso. Exige-se, cada vez mais, a influência do “Terceiro Poder” na 

implementação das políticas sociais e no controle da qualidade das prestações dos serviços 

básicos.

Dada à  natureza e  amplitude da tutela  judicial,  nos  casos  acima referidos,  faz-se 

necessária a imposição de multa cominatória para o caso de descumprimento. De fato, com 

certa  frequência  vemos  a  relutância  do  Executivo  em  cumprir  decisões  judiciais  que 

determinam,  por  exemplo,  o  fornecimento  de  determinado  medicamento,  a  pronta 

hospitalização de uma criança, ou o fornecimento de qualquer outro produto ou serviço. Não 

faltam argumentos para a  impugnação das decisões judiciais;  contudo,  como bem destaca 

Rudolf Von Ihering, no clássico “A Luta pelo Direito”, a justiça sustenta numa das mãos a 

balança  com que pesa  o  direito,  enquanto  na  outra  segura  a  espada  por  meio  da  qual  o 

defende.

A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a impotência do 

direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro Estado Democrático de Direito só pode existir  

quando  a  justiça  sabe  brandir  a  espada  com  a  mesma  habilidade  com  que  manipula  a 

balança”.

Enfim,  o Estado,  por  meio  de  leis,  atos  administrativos  e  da  criação  real  de 

instalações  de  serviços  públicos,  deve  definir,  executar  e  implementar,  conforme  as 

circunstâncias, as chamadas “políticas sociais” (de educação, saúde, assistência, previdência, 

trabalho,  habitação,  segurança,  etc.)  que  facultem  o  gozo  efetivo  dos  direitos 

constitucionalmente  protegidos.  O  Judiciário,  provocado  adequadamente,  pode  ser  um 

poderoso instrumento de formação de políticas públicas. Não se quer, evidentemente, um juiz 

legislador,  ou a  substituição  do Executivo pelo  Judiciário,  mas sim um juiz  intérprete  da 

Constituição  Federal,  que  esteja  em  sintonia  com  as  demandas  dos  diversos  setores  da 

sociedade em que vive e trabalha. Assim sendo, não há como negar a importante participação 

do Judiciário para o efetivo exercício dos direitos fundamentais e, em particular, dos direitos 

sociais. Assim agindo o Judiciário não estará controlando ou fiscalizando outro Poder, mas 

apenas assegurando o império da lei.

Com essa breve explanação já se pode perceber quão árdua é a tarefa dos tribunais 

em  assegurar  a  máxima  eficácia  aos  direitos  sociais,  mediante  a  ponderação  entre  os 

princípios da reserva do possível e o da aplicação imediata dos direitos fundamentais (§ 1º, do 

artigo  5º,  da  Constituição  Federal).  Em geral,  no  Brasil  está  crescendo  o  grupo dos  que 
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admitem  a  intervenção  do  Poder  Judiciário  em  casos  de  omissões  inconstitucionais.  O 

expressivo aumento das despesas relativas ao cumprimento de sentenças enseja uma discussão 

e  um  debate  acerca  do  tema.  A atuação  do  Poder  Judiciário  na  efetivação  dos  direitos 

fundamentais  sociais  em seu núcleo básico -  mínimo existencial,  além de não infringir  a 

harmonia entre os Poderes, impõe-se em nosso Estado Social e Democrático de Direito, de 

modo a assegurar a todos os valores fundamentais da igualdade, da cidadania, do bem-estar, 

da justiça social e, especialmente, como mecanismo de concretização do objetivo maior da 

Constituição Federal, que é a implementação do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Não se pretende adotar opção extremada, seja de total permissividade, ou de total proibição da 

tutela judicial dos direitos sociais. A finalidade do trabalho foi expor, sem qualquer pretensão 

de exaurimento do assunto, alguns obstáculos que devem ser vencidos pelos juízes antes de 

conceder  tais  direitos.  Deixa-se,  com  humildade,  um  convite  a  todos  aqueles  que  se 

interessam pelo  tema,  que  repensem e  estendam o  valor  da  decisão  que,  observados  os 

critérios e cautelas acima elencados, determina o fornecimento de um produto, ou a prestação 

de  determinado serviço  às  pessoas  que  se  encontrem em frágil  situação,  implementando, 

assim, os valores fundamentais da igualdade, da cidadania, do bem-estar, da justiça social e, 

sobretudo, da dignidade da pessoa humana.
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2 A REALIDADE POR TRÁS DAS GRADES NA CARCERAGEM DE 

BRUMADO

Relativamente à situação dos presos no interior da Bahia, tomemos, por exemplo, a 

carceragem da DEPOL de Brumado, cidade do sudoeste baiano, localizada entre Vitória da 

Conquista  e  Guanambi.  Trata-se  de  comarca  de  entrância  intermediária,  composta  pelos 

Municípios de Brumado, Aracatu e Malhada de Pedras. De acordo com a Lei nº 10.845, de 27 

de novembro de 2007, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado da 

Bahia, a administração e o funcionamento da Justiça e seus serviços auxiliares, a comarca de 

Brumado deveria possuir seis juízes, mas tem apenas dois. Há muito já se constatou que a 

carceragem de Brumado, único estabelecimento prisional local, não mais possui condições de 

abrigar seus presos com a segurança e a salubridade necessárias. É fato público e notório que 

a carceragem em questão atenta contra a dignidade das pessoas que lá estão custodiadas, por 

faltarem requisitos mínimos de higiene e conforto.

Francesco  Carnelutti,  em  sua  obra  As  Misérias  do  Processo  Penal,  destaca  que 

encarcerado não é sinônimo de delinquente. Aquele autor, ao tratar dos traumas do cárcere, e 

da libertação, leciona: 

Mas também para os reclusos que não são encarcerados perpétuos pode ocorrer que 
não venha o dia em que saiam, vivos, da prisão. Um terrível aspecto da condenação 
à  reclusão,  também por um período breve,  é  que  ninguém tem certeza,  naquele 
período, de não morrer. Tanto basta dizer que o processo penal, o qual não termina 
com  a  condenação,  mas  segue  com  a  expiação,  pode  durar  até  a  morte.  A 
eventualidade da morte no cárcere é o risco mais grave do encarceramento. E não 
porque  uma  interpretação  benévola  da  disciplina  carcerária  não  consinta  ao 
moribundo a extrema despedida dos seus queridos, mas porque o morrer lhe trunca a 
esperança do retorno ao convívio humano. 141.

A carceragem de que se trata foi construída no interior do Complexo Policial  do 

Município de Brumado, prédio que também abriga a sede da 20ª COORPIN - Coordenadoria 

de  Polícia  do  Interior  e  a  Delegacia  Circunscricional  de  Brumado,  estando  tudo  sob  a 

responsabilidade da Secretaria  de Segurança Pública do Estado da Bahia.  Todavia,  é  fato 

incontroverso que o Estado vem mantendo comportamento omisso no que se refere ao estado 

de conservação da carceragem, que recebe, costumeiramente, não apenas presos de Brumado, 

mas também de diversos outros Municípios menores da região, como Livramento de Nossa 

Senhora,  Paramirim,  Tanhaçu,  Barra  da  Estiva,  Aracatu,  Malhada  de  Pedras,  Maetinga, 

141 Cf. CARNELUTTI, op. cit., p. 52, nota 6.
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Presidente Jânio Quadros Ituaçu, Caturama e outros.

Em  verdade,  os  problemas  relacionados  à  carceragem  de  Brumado  vêm  sendo 

debatidos  há  muito  pela  população  local,  ciente  da  sua  fragilidade,  da  sua  localização 

inadequada e do total desrespeito aos direitos dos indivíduos que lá ficam segregados. As 

preocupações em torno da carceragem da DEPOL de Brumado vêm se avolumando, haja vista 

as midiáticas fugas, rebeliões e demais insurgências, de modo que as autoridades responsáveis 

pela Segurança Pública devem cumprir a missão que a Constituição Federal lhes outorgou e 

equacionar satisfatória e urgentemente estes problemas. Vamos aos fatos, em detalhes.

2.1. A fragilidade da carceragem

Dentre os problemas que afligem a carceragem da DEPOL de Brumado - BA, sem 

dúvida, um dos mais graves está na sua fragilidade. A bem da verdade, a carceragem, após 

sucessivas fugas e rebeliões amplamente divulgas pela mídia, e a entrada constante de objetos 

clandestinos,  como  aparelhos  celulares,  drogas,  serras,  macacos  hidráulicos  e  outras 

ferramentas, não por acaso vem sendo alvo de chacotas e achincalhes por parte da população 

e até mesmo dos presos, já tendo recebido designações pejorativas do tipo “queijo suíço”.

O  porte  e  a  estrutura  da  carceragem,  a  rigor,  não  mais  atendem à  demanda  de 

encarceramento da atual população de Brumado e região. São apenas 04 (quatro) celas, com 

capacidade para 04 (quatro) detentos cada uma, sendo que foram adaptadas outras 02 (duas), 

mais afastadas, ambiente acanhado e ainda mais insalubre a que se denomina “corró”, onde 

ficam  custodiadas  as  pessoas  que,  por  motivos  diversos,  necessitam  ficar  separadas  das 

demais, a exemplo de adolescentes, mulheres, acusados de estupro, e outros.

Portanto, malgrado sua capacidade real seja pouco superior a 16 (dezesseis) detentos, 

nos últimos tempos o número de encarcerados tem oscilado entre 25 (vinte e cinco) e 40 

(quarenta) pessoas, já que, com o incremento populacional e o crescimento do Município e da 

criminalidade, é natural que a população carcerária também sofra substancial majoração.

Não  obstante,  a  estrutura  física  da  carceragem  de  Brumado  vem  se  mantendo 

praticamente inalterada ao longo destes últimos tempos, e o Estado da Bahia assiste mansa e 

passivamente à escalada de crimes e à demanda por mais espaço para encarceramento dos 

criminosos.  Em  verdade,  se  houve  alterações,  elas  ocorreram  para  pior,  sendo  que  os 

subsequentes ataques dos detentos minaram por completo os alicerces da carceragem e nem 

mesmo os reparos emergenciais realizados (quase sempre às custas de particulares ou com 

verbas  oriundas  do  Juizado  Especial  Criminal)  têm  sido  suficientes  para  recompor  o 
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patrimônio estatal e garantir a finalidade precípua daquele recinto, que é manter as pessoas 

encarceradas. Há cerca de dois anos, quando a área da carceragem era mais espaçosa, todavia, 

já  insuficiente,  o  Estado lá  promoveu uma reforma,  reforçando as  paredes  e  o  piso  com 

grades;  ocorre  que,  por  mais  absurdo  que  se  possa  parecer,  metade  das  celas  foram 

transformadas em depósito de materiais, restando as seis celas acima referidas, uma delas sem 

água encanada, sem pia ou sanitário. Os infelizes que lá ficam custodiados, frequentemente 

batem nas grades, altas horas, para serem encaminhados ao sanitário localizado em outra cela; 

com isso, por vezes correm o risco de serem atacados pelos desafetos. Soma-se a isso o fato 

de não terem acesso à luz solar, pois não podem ser colocados no pátio, onde existem as 

outras quatro celas.

Enfim, a deficiente e abalada estrutura, a carência de espaço e de celas, o aumento do 

número de presos e as condições insalubres da carceragem, aliados, ainda, ao reduzido efetivo 

policial, têm ocasionado e possibilitado um número assustador de fugas e rebeliões, não se 

olvidando,  ainda,  das rotineiras apreensões de objetos adentrados clandestinamente,  sejam 

atirados pelo teto, sejam introduzidos por meio dos visitantes e de alimentos entregues por 

familiares.

Neste contexto, conforme anotações existentes no Cartório da DEPOL de Brumado, 

podemos fazer um breve histórico de algumas das fugas, rebeliões, apreensões de objetos 

ilícitos e demais insurgências ocorridas na carceragem da Delegacia de Polícia de Brumado 

no período de 2008 a 2010, conforme planilha abaixo:

DATA EVENTO DESCRIÇÃO
13/10/08 Fuga Treze presos fugiram
24/11/08 Fuga Quatorze presos fugiram
26/08/09 Fuga Doze presos fugiram
11/02/10 Fuga Um preso fugiu por entre as vigas
06/03/10 Apreensão de objetos no teto Drogas e um ganho de ferro
06/03/10 Tentativa de fuga Estouraram o cadeado e serraram as grades de uma cela 

(ninguém fugiu)
11/03/10 Princípio de rebelião Presos revoltados por terem perdido direito ao banho de 

sol, fato ocasionado por tentativa de fuga anterior que 
abalou a estrutura da carceragem

09/06/10 Fuga Dez presos fugiram
14/04/10 Tentativa de fuga Abriram buraco na parede (ninguém fugiu)
21/04/10 Rebelião Atearam fogo em toda  a  carceragem e  danificaram o 

pátio, as celas e grades
17/05/10 Fuga 10 presos fugiram por um buraco escavado pelo vaso 

sanitário
04/07/10 Apreensão de objetos no teto Drogas
06/07/10 Apreensão de objetos no teto Drogas
08/07/10 Apreensão  de  objetos  na  área 

externa
Drogas

31/10/10 Fuga Oito presos fugiram por entre as vigas
06/11/10 Rebelião Tomaram  carcereiro  de  refém  durante  longas  horas, 

estavam de posse de arma de fogo e outros artefatos e 
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ainda destruíram e atearam fogo na carceragem
07/11/10 Apreensão de objetos na carceragemaparelho celular
16/11/10 Tentativa de fuga Abriram  um  buraco  na  parede  de  uma  das  celas 

(ninguém fugiu)
24/11/10 Apreensão  de  objetos  durante 

revista
Aparelhos celulares, canivete, pedaço de ferro e “xuxo”

26/11/10 Tentativa de fuga Abriram  um  buraco  na  parede  de  uma  das  celas 
especiais (ninguém fugiu)

29/11/10 Tentativa de fuga Tentaram cavar a parede de uma das celas “especiais” 
(ninguém fugiu)

04/12/10 Tentativa de fuga Abriram um buraco na área de sol (ninguém fugiu)
04/12/10 Apreensão  de  objetos  durante 

revista
Drogas,  aparelhos  celulares,  faca,  broca,  vergalhão, 
canivete e pedras

10/12/10 Tentativa de fuga Abriram um buraco na área de sol, serraram as grades, 
estouraram os cadeados de 6 das 7 celas e entupiram as 
tubulações de todos os banheiros (ninguém fugiu)

13/12/10 Tentativa  de  fuga  e  princípio  de 
rebelião

Abriram um buraco na área de sol, serraram as grades, 
estouraram o cadeado de uma cela (ninguém fugiu)

    

Após os fatos acima demonstrados, outros eventos se sucederam, entre eles fugas e 

tentativas  de  fuga,  apreensão de dezenas  de telefones  celulares,  carregadores  de  baterias, 

drogas;  armas  brancas,  corda  apelidada  “Teresa”,  brocas,  alicates,  serras  e  até  macacos 

hidráulicos,  utilizados  para  rompimentos  das  grades  ou  das  vigas  postas  no  teto  da 

carceragem.  Por  localizar-se  ao  lado  de  uma rua,  o  lançamento  desses  objetos  tornou-se 

frequente. Em 14 de agosto de 2014 foram vistoriadas as celas e  retirados cinco telefones 

celulares; constatou-se que em um dos aparelhos havia bônus de até 4000 mil minutos. Os 

aparelhos, segundo a polícia, entram pelo teto da custodia, sendo lançados por comparsas.

Na mesma data a polícia recolheu, em uma das celas, um pacote de ‘bicarbonato de 

sódio’, que seria utilizado na diluição de cocaína e crack dentro das celas. As drogas entram 

pelo teto, e como ultimamente a polícia tem feito constantes investidas para evitar que as 

drogas entrem, os presos estariam aumentando a quantidade misturando bicarbonato de sódio.

A situação, que sempre beirou o caos, agravou-se ainda mais com os últimos atos de 

insubordinação dos presos, que parecem ter engendrado um processo paulatino para fragilizar 

a  carceragem,  o  que  efetivamente  conseguiram,  já  que  hoje  não é  difícil  concluir  que  a 

carceragem de Brumado não é mais capaz de manter os presos da Justiça encarcerados.

De  fato,  especialmente  algumas  das  tentativas  de  fuga  e  rebeliões  abalaram 

sobremaneira a estrutura da carceragem, pois algumas grades foram serradas, as tubulações 

sanitárias foram propositadamente obstruídas, diversos túneis e buracos foram escavados no 

pátio e nas paredes, e as vigas de concreto do teto foram estremecidas. Enfim, nem mesmo os 

reparos emergenciais  seguidamente realizados foram bastantes  para restaurar  a  higidez do 

local e conter o ímpeto dos detentos.

O quadro atual, muito mais do que preocupante e lamentável, faz com que os agentes 
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das Polícias Civil  e Militar,  que labutam diariamente no ambiente prisional,  bem como a 

Justiça Criminal desta Comarca, sejam objeto de escárnio público, sobretudo por parte dos 

presos, o que gera até mesmo situações de animosidade entre eles e os estafados policiais, sem 

se descurar dos danos ao patrimônio moral do Estado da Bahia que tudo isso gera.

Com efeito, é frustrante para as representações locais das Polícias Civil e Militar, do 

Ministério Público e do Poder Judiciário trabalharem com afinco em suas respectivas funções, 

abrindo  investigações,  efetivando  prisões,  iniciando  processos  criminais  e  impondo 

condenações, sem obter, por outro lado, a importante contrapartida do Estado da Bahia, qual 

seja, a garantia de que as pessoas às quais se impôs um encarceramento, sejam, de fato, assim 

mantidas. Hoje, se há trinta indivíduos presos naquela carceragem, isto se deve ao trabalho 

diuturno, à criatividade e ao esforço pessoal e sobre-humano dos policiais civis e militares que 

por lá atuam, e à caridade de cidadãos e comerciantes, pois, se se dependesse exclusivamente 

da atuação do Estado da Bahia, seguramente todos os detentos já teriam se evadido.

De  mais  a  mais,  a  população  brumadense  se  encontra  indignada,  revoltada  e 

temerosa frente ao estado de abandono e a fragilidade da carceragem da DEPOL local. Sem 

dúvida, um Município deste porte, de economia pujante, tida como a “Capital do Minério”, 

polo de serviços da sua microrregião, não merecia estar passando por tamanha provação na 

área da segurança pública, e por isso clama por efetivas mudanças nesta seara.

Calha pontuar que, após uma tentativa de fuga, ocorrida na madrugada do dia 10 de 

dezembro de 2010, o senhor Coordenador da 20ª COORPIN solicitou ao Departamento de 

Perícia Técnica de Brumado a realização de perícia na carceragem, quando então os senhores 

peritos  responsáveis  constataram,  realmente,  a  imprestabilidade  daquele  recinto  para  a 

finalidade a que se propõe.

De fato, aquela estrutura de concreto e vergalhões, de tão frágil, estava parecendo um 

ambiente fétido e desconfortável, que prestava para proteger os presos do sol e da chuva, tão 

somente. As tentativas de fuga têm sido constantes, e os presos surpreendem os policiais com 

túneis  e  buracos  escavados,  novos  cadeados  estourados  (e  constantemente  substituídos)  e 

novas grades serradas. As evasões têm sido impedidas pela vigilância constante dos policiais 

civis de plantão e pelo cerco contínuo realizado pelos policiais militares, situação, todavia, 

que não pode perdurar ad eternum, pois os agentes e milicianos possuem outras importantes 

atribuições.

Registre-se que, conforme pesquisa divulgada em 30 de julho de 2014, a maioria dos 

policiais do país é a favor da desmilitarização da Polícia Militar. Segundo o estudo, um terço 

dos policiais brasileiros pensa em sair da corporação na qual trabalham. O levantamento foi 
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feito com 21.101 policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, bombeiros e peritos 

criminais de todos os Estados, e promovido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo 

Centro  de  Pesquisas  Jurídicas  Aplicadas  da  Fundação  Getúlio  Vargas  e  pela  Secretaria 

Nacional de Segurança Pública.

Sobre a hierarquia policial, 77,2% dos entrevistados disseram não concordar que as 

polícias militares e os corpos de bombeiros militares sejam subordinados ao Exército, como 

forças auxiliares, demonstrando que são a favor da desmilitarização da PM. O vice-presidente 

do Conselho de Administração do fórum e pesquisador da FGV, Renato Lima, disse que o país 

precisa avançar na agenda da desmilitarização e reforma das forças de segurança. Ainda de 

acordo  com a  pesquisa,  53,4% discordam que  os  policiais  militares  sejam julgados  pela 

Justiça Militar. Para 80,1% dos policiais, há muito rigor em questões internas e pouco rigor 

em assuntos que afetam a segurança pública.

O Município de Brumado necessita não apenas de uma caixa de concreto cheia de 

buracos, mas de um local onde os presos possam ficar encarcerados com segurança, que livre 

a sua população e seus policiais deste “estado de alerta contínuo” que lhes é impingido.

O laudo pericial juntado aos autos do Processo nº 0003726-22.2010.805.0032 – Ação 

Civil Pública, relativa à interdição da carceragem, apontou, com clareza meridiana, o estado 

periclitante do pavilhão de carceragem, ficando em destaque que, no momento da perícia, ele 

não reunia condições de segurança para acolher os presos. Em seu minucioso relato físico 

descritivo, o Departamento de Polícia Técnica de Brumado consignou:

“(...) Em continuação aos exames, foram observadas danificações generalizadas nas 
arestas  externas  destas  referidas  celas,  onde  fixam  as  grades  metálicas,  ver 
fotografias 01, 02 e 03, além das celas 02, 03, 04, 05 e 07 apresentarem parte de suas 
barras metálicas serradas.  Ver seta nas fotografias 03, 04, 05 e 06. Na área para 
banho de sol,  em um dos cantos,  ver letra “Y” no croqui e fotografias 07 e 08, 
grande quantidade de entulhos acondicionados em sacos plásticos e, na região dos 
fundos, ver letra “X” no croqui e fotografias 09, 10, 11 e 12, presença de um buraco 
com dois metros de profundidade, apresentando um diâmetro médio superficial de 
trinta e quatro centímetros e diâmetro interno aproximado de um metro, além de 
uma gambiarra (instalação elétrica improvisada), com o fio originando-se do interior 
da cela 04 e uma lâmpada no interior do buraco.

QUESITAMENTOS:

1. O local periciado oferece condições de acolher os presos desta Unidade Policial?

Resp.: Negativo.///

2. Atualmente, qual a estrutura física do local periciado?

Resp.: Vide item Exames – do local.///

3. De que material é composto o local periciado?

Resp.: Vide item Exames – do local.///
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4. O local periciado encontra-se em estado de salubridade?

Resp.: Negativo.

Enfim,  é  fato  incontroverso  e  atestado  por  perícia  oficial  a  precariedade  e  a 

imprestabilidade da carceragem de Brumado, que não possui mais aptidão para manter as 

pessoas  segregadas.  Fugas,  rebeliões,  motins  e  entrada  de  objetos  ilícitos  se  tornaram 

rotineiras a ponto de se ridicularizar a atuação da Polícia e da Justiça, quando, na verdade, o 

grande responsável por tudo isso, pelo seu histórico de omissões na área da segurança pública 

e de políticas no campo prisional, é o Estado da Bahia.

E o problema não se resume ao (vergonhoso) estado de conservação da carceragem; 

engloba também a sua (defasada) estrutura original, vale dizer, o projeto arquitetônico e os 

materiais  utilizados  na  sua  construção.  Sem  dúvida,  tudo  isso  tem  que  ser  revisto.  É 

impensável,  em termos de segurança,  a  possibilidade de contato físico entre  carcereiros e 

agentes  de  polícia  e  os  detentos,  como hoje  ocorre  em Brumado.  Ademais,  os  materiais 

empregados  na  construção  da  carceragem  local  (concreto  comum  e  vergalhões)  são 

ultrapassados, há, na atualidade, compostos muito mais modernos, resistentes, funcionais e 

menos dispendiosos. Não bastasse, havia apenas uma única e fina camada de concreto nas 

paredes, teto e chão, não sendo difícil para o preso romper esta barreira, desde que de posse 

de  qualquer  instrumento  mais  resistente,  como  um  simples  pedaço  de  ferro,  o  que 

costumeiramente ocorria naquela DEPOL.

2.2. O excesso de presos na carceragem

Outro problema que assola a carceragem de Brumado é o excesso de indivíduos que 

lá estão custodiados. Lembramos que, antes da reforma acima mencionada, no local existiam 

07 (sete)  celas,  com capacidade para 04 (quatro)  detentos  cada,  além de outras  03 (três) 

improvisadas,  que  formam  o  recinto  vulgarmente  chamado  de  “corró”.  Neste  quadro,  a 

capacidade  da carceragem,  acrescida  dos  arremedos de  cela  do indigitado “corró”,  pouco 

ultrapassava os 30 (trinta) presos, mas abrigava, em dezembro de 2010, 52 (cinquenta e dois) 

indivíduos. Ultimamente, após a reforma e redução das celas, o número de recolhidos, como 

já dito, tem variado entre vinte e cinco e quarenta.

Após rebelião ocorrida no dia 06 de novembro de 2010, a Corregedoria-Geral de 

Justiça autorizou a transferência de 12 (doze) presos para o Conjunto Penal de Teixeira de 

Freitas - BA, o que aliviou, mas não muito, a situação. Há, ainda, vários outros indivíduos 

que,  por  motivos  diversos  (quase  sempre  por  conta  da  fragilidade  e  insegurança  da 
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carceragem de Brumado), já foram adrede recambiados para unidades prisionais de outras 

cidades. Logo, a sobra populacional na carceragem de Brumado é clarividente. A quantidade 

de  indivíduos  presos  tem sido  sempre  superior,  em quase  100% (cem por  cento),  à  sua 

capacidade real. E não se olvide, ainda, que esta conjuntura se agrava ainda mais quando 

ficam custodiados adolescentes e mulheres (fato assaz costumeiro em Brumado), já que duas 

das celas são reservadas a estas categorias de pessoas, obrigando o contingente masculino 

adulto, substancialmente superior, a se “acomodar” e se “espremer” nos demais “aposentos”.

Tudo  isso,  inegavelmente,  gera  enorme  insatisfação  nos  detentos  e, 

consequentemente, efeitos deletérios à comunidade brumadense e aos homens das Polícias 

Civil e Militar, que são obrigados a suportar a angustiante (e justa) ladainha de queixas e 

reclames  e,  não  apenas  isso,  mas  também ofensas,  agressões  morais  e  físicas,  rebeliões, 

motins, tentativas de fuga, entrada de objetos ilícitos, etc. Além disso, começam a existir atos 

de hostilidade entre os próprios encarcerados, que, não raro, têm como pano de fundo esta 

superlotação e a disputa por espaço a pancadas, valendo entre eles a “lei do mais forte” ou “do 

mais antigo”.

Este  quadro  deve  ser  redesenhado  e  com  traços  mais  humanos,  afinal,  embora 

privados da liberdade,  os indivíduos que ficam encarcerados na DEPOL de Brumado não 

podem  ser  privados  de  sua  dignidade,  sendo  inaceitável  que  permaneçam  amontoados, 

dormindo, às vezes, sete ou outo deles no interior de cada cela diminuta, quase que uns sobre 

os  outros,  como ratos,  também existente  no  local,  disputando  cada  centímetro  quadrado, 

enfim, compartilhando a dor que é viver despojado do seu direito de ir e vir, mas, não apenas 

por isso, e sim pela forma aviltante como o são.

2.3. A insalubridade da carceragem

As condições  de  higiene  e  conforto  encontradas  na  carceragem da  Delegacia  de 

Brumado  não  discrepam  da  realidade  verificada  na  grande  maioria  estabelecimentos 

prisionais do país: está-se diante de um ambiente insalubre, imundo, fétido e abafado, enfim, 

completamente  inapropriado  para  abrigar  seres  humanos.  Tristes  as  famílias  que  têm  o 

dissabor  de  ver  seus  entes  recolhidos  neste  recinto,  onde  a  regra  principal  parece  ser  a 

ignorância ao princípio  da dignidade da pessoa humana.  Bem apropriadas  as  palavras  de 

Malaguti para quem:

(...) 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  sócio  - 



78

econômica  sofre  diversos  abalos  a  qualquer  ameaça  de  insurreição.  O  fim  da 
escravidão  a  implantação  da  República  (fenômenos  quase  concomitantes)  não 
romperam jamais aquele ordenamento. Nem do ponto de vista socioeconômico, 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.142

Mais concretamente falando, vamos às constatações dos peritos do Departamento de 

Polícia Técnica de Brumado, no já citado Laudo Pericial n. 2010 20 PC 00678 01:

(...) No momento dos exames, foram observadas, em todas as celas, limitações de 
luminosidade e condições sanitárias desfavoráveis, ausências de janelas gradeadas, 
dificultando  assim  a  circulação  de  ar  local,  conferindo  assim  ao  local  aspecto 
sombrio, abafado e de odor fétido.

Portando,  a  carceragem de  Brumado  sujeita  os  numerosos  detentos  que  lá  estão 

custodiados a condições degradantes de permanência, seja pelo seu estado de conservação, 

seja pela precariedade da higiene e da sua disposição espacial.

Não  é  novidade  que  a  carceragem é  antiga,  já  tendo  resistido  a  anos  de  fugas, 

rebeliões e motins, afora as naturais vicissitudes do tempo, estando, no momento, em situação 

deplorável de conservação, com paredes carcomidas e sujas e ferragens desgastadas e com 

inúmeras  soldas,  realizadas,  quiçá,  já  umas  sobre  as  outras.  De  mais  a  mais,  as  partes 

concretadas  já  possuem diversos  remendos,  soluções  toscas  encontradas  para  se  tapar  os 

buracos e túneis escavados.

Além disso, a (falta de) higiene no local é ignominiosa e favorece o surgimento de 

doenças de toda sorte, sobretudo de pele, por vezes chamadas no ambiente prisional de “zica 

de cadeia”.  O odor,  em geral,  é extremamente desagradável e os banheiros mais parecem 

repositórios de dejetos humanos. Não se sabe de que forma os presos conseguem se alimentar 

e se manter asseados num recinto com estas características. Falta, inclusive, água filtrada para 

consumo, razão pela qual os detentos são obrigados a ingerir o líquido advindo da tubulação 

dos chuveiros, que não é tratado e os sujeita, ainda, a uma série de outras doenças.

A forma como foi construída a carceragem também implica enorme desconforto para 

os presos. Como sublinhado na perícia, as celas sofrem com limitação de luminosidade e não 

possuem janelas gradeadas, o que dificulta a circulação de ar, máxime aquelas improvisadas 

do  “corró”,  onde  a  mera  permanência,  nas  suas  proximidades,  por  alguns  minutos,  é 

torturante. Com a chegada do verão, que no clima de Brumado significa forte calor e chuva, o 

142 BATISTA, Vera Malaguti.  O medo na cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de uma história. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2003, p. 21.
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quadro só tende a piorar.

2.4. A negligência do Estado da Bahia

A situação periclitante, deprimente e preocupante constatada na Cadeia Pública de 

Brumado não é fato ignorado pelo Estado da Bahia. No dia 14 de janeiro de 2010 o ilustre 

Promotor  de  Justiça  Dr.  Leandro  Marques  Meira,  após  inspecionar  a  carceragem,  em 

companhia  do  Juiz  Substituto  da  Vara  Criminal,  elaborou  detalhado  relatório  da  visita 

(contendo  a  descrição  de  todos  os  problemas  acima  ventilados),  o  qual  foi,  em seguida, 

encaminhado  pelo  Ofício  nº  018-01/2010,  datado  de  25  de  janeiro  de  2010,  ao  Exmo. 

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, então o Dr. Lidivaldo 

Reaiche Raimundo Britto. Na epístola em apreço, pugnou-se à chefia do Parquet que fossem 

cientificados,  para  conhecimento  e  adoção das  providências  administrativas  pertinentes,  o 

senhor Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e o senhor Delegado Chefe da 

Polícia Civil do Estado da Bahia.

Após  algumas  intercorrências,  somente  em  13  de  dezembro  de  2010  recebeu  a 

resposta  às  suas  ponderações,  as  quais,  surpreendentemente,  foram dadas  pelo  Diretor  do 

DEPIN  -  Departamento  de  Polícia  do  Interior,  Delegado  Bernardino  Brito  Filho,  e  pelo 

Diretor do DEPAF - Departamento de Administração, Planejamento e Finanças,  Delegado 

Gildécio José de Souza, ambos representantes da Polícia Civil da Bahia, autoridades estas 

que, data venia, não detêm poderes para solucionar o problema da carceragem de Brumado, o 

qual depende da urgente liberação de recursos pelo Poder Executivo Estadual.

O senhor Diretor do DEPAF, inclusive, registrou, no Ofício nº 1737/2010, que “o 

projeto de reforma do Complexo Policial do Município de Brumado, está inserido no plano de 

reformas para unidades no Interior do Estado, encaminhado ao governo para liberação dos 

recursos”.  Nada  mais  evasivo  e  protelatório.  De  fato,  se  a  comunidade  de  Brumado 

permanecer  aguardando  o  “plano  de  reformas  para  unidades  no  Interior  do  Estado”  e  a 

“liberação dos recursos” pelo Governo, lamentavelmente, está fadada a uma espera sem fim, 

sujeita,  ainda,  a  vivenciar  episódios cada vez mais  graves de insurgências  e violações de 

direitos fundamentais no interior da Delegacia de Brumado.

Os direitos dos presos ao recebimento de tratamento digno, que se compatibilizam 

com a  ordem constitucional  vigente,  consubstanciam um interesse  difuso  e  extrapolam a 

órbita de interesse dos que atualmente se encontram encarcerados na carceragem de Brumado. 

Tais  direitos,  na  verdade,  representam  consectário  basilar  do  regime  democrático  e 
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fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, da CF).

A inércia do Estado fez com que em dezembro de 2010 os Promotores de Justiça Dr. 

Leandro Marques Meira e Dr. Marcos Santos Alves Peixoto ajuizassem ação civil pública em 

face do Estado da Bahia (Processo nº 0003726-22.2010.805.0032), objetivando a interdição 

da carceragem, com o consequente remanejamento de todos os presos,  para uma reforma 

completa  das  suas  dependências,  de  modo  a  torná-la  ambiente  digno  e  seguro,  ou, 

alternativamente, que fosse construída, em outro local, uma unidade prisional mais moderna e 

bem equipada.

Sobre o pedido de liminar o Estado foi intimado e alegou, em resumo, que os pedidos 

do  Ministério  Publico  “esbarram  em  uma  série  de  entraves  de  ordem  técnica”;  fez 

considerações sobre as providências que deveriam ser adotadas para a remoção de detentos e 

entendeu incabível a antecipação da tutela. Naquele período, em 21 de junho de 2011 ocorreu 

nova fuga de presos.

Por meio de decisão prolatada em 18 de julho de 2011 foi acolhido, em parte,  o 

pedido de liminar, e determinado que o Estado da Bahia,  em trinta dias, apresentasse um 

plano de reforma e ampliação da Delegacia de Polícia de Brumado e respectiva carceragem, e 

em sessenta dias, iniciasse os trabalhos, sem suspensão ou interrupção imotivada, tudo sob 

pena  de  multa  diária  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais).  Não  foi  determinada  a  imediata 

interdição do estabelecimento porque não haveria local para a transferência dos detentos.

Da referida decisão consta, ainda, que a situação descrita e retratada por documentos 

é alarmante sob o ponto de vista social, pois que tamanho desrespeito à legislação ordinária e 

à CF/88 não pode ser tratado de forma parcimoniosa pelo Poder Judiciário, sob pena de se 

tornar  socialmente  aceitável  e  habitual,  contribuindo  para  o  aumento  da  abominável 

desvalorização funcional da Constituição escrita. A eventual demora na prestação jurisdicional 

pleiteada acarretará graves e irreparáveis prejuízos extra patrimoniais a diversos indivíduos 

(pessoas lá encarceradas, pessoas que trabalham em tal estabelecimento e para a sociedade 

como um todo), e permitirá a continuidade da ostensiva violação a direitos humanos básicos, 

restando afetados os limites do "mínimo existencial"  (dignidade humana).  Não há dúvida 

quanto ao perigo da demora - fundado receio de danos irreparáveis e de difícil reparação.

Considerou-se,  ainda,  que  os  menores  tidos  por  infratores  encontram-se  em cela 

escura, sem água encanada e sem banheiro; frequentemente provocam tumulto, inclusive de 

madrugada,  para  serem levados,  pelo  único  agente  de  plantão,  ao  sanitário  ou  chuveiro 

localizado em uma das celas onde estão presos adultos, fato público e notório, e que ofende 

diversos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial os princípios da 
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proteção integral e da prioridade absoluta. A alegação do Estado, no sentido de que o pedido 

do Ministério Público encontra entraves de ordem prática e técnica, perde relevância diante da 

gravidade dos fatos e do tempo em que o demandado já vem sendo provocado pelas diversas 

autoridades acima indicadas. A situação apresentada configura brutal afronta ao ordenamento 

jurídico e reclama uma medida de urgência, que tem amparo na nossa legislação e na doutrina

No que  tange  à  manifestação  prévia  do  Estado,  o  Juízo  da  Fazenda  Pública  de 

Brumado considerou que “é certo que o Estado necessita de prazo razoável para abertura de 

procedimento licitatório, se não for caso de dispensa ou inexigibilidade, e início dos trabalhos. 

Também é pertinente a alegação do demandado no sentido de que a remoção de todos os 

detentos seria dispendiosa, por inexistir vagas em outros estabelecimentos. Todavia, algumas 

medidas podem e devem ser adotadas sem que ocorra a completa interdição da carceragem, 

pois  as  circunstâncias  evidenciam que  em prazo  razoável  poderá  aquele  estabelecimento 

prisional ser reformado e ampliado, bastando que somente durante os trabalhos a Delegacia de 

Polícia funcione em algum imóvel a ser alugado, onde permanecerão, também, os detentos, 

com redobrada vigilância. Tal providência não esgotará o objeto da ação, e nem haverá risco 

de  irreversibilidade  do  provimento  jurisdicional,  em especial  porque  o  imóvel  reformado 

continuará sob o patrimônio do Estado, e destinado à finalidade narrada na inicial”.

Não obstante a farta documentação e a clareza da decisão, por meio de agravo de 

instrumento o Estado obteve a suspensão da decisão, ao argumento de que ele necessitaria de 

verbas  e  outros  preparativos  para  cumprir  o  que  consta  da  ação  civil  pública.  Assim,  a 

situação perdura, embora, tempos após aquela decisão, o Estado tenha apenas reformado a 

carceragem, porém, com redução de sua área.

2.5. A violação à Constituição e à Lei

O quadro constatado na Cadeia Pública de Brumado, como dito exaustivamente, fere 

os direitos fundamentais do homem. E cumpre registrar, de logo, com espeque no artigo 1º, 

inciso III, da Constituição da República, que a dignidade da pessoa humana consubstancia 

fundamento do Estado Democrático de Direito. Segundo o preciso magistério de Alexandre de 

Moraes:
A dignidade  é  um valor  espiritual  e  moral  inerente  a  pessoa,  que  se  manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 
traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se 
um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 
somente excepcionalmente,  possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 



82

pessoas enquanto seres humanos.143

Conforme fartamente demonstrado, o tratamento dispensado aos presos, custodiados 

no estabelecimento prisional de Brumado, viola, frontalmente, o princípio constitucional da 

dignidade humana, pois preceitua o artigo 5º, inciso III,  da Constituição da República.  O 

encarceramento,  nas  condições  verificadas,  submete  o  detento  a  tratamento  desumano  e 

degradante, na medida em que demonstra ser totalmente inadequada situação fática reveladora 

de submissão ilegal  a  calor,  de falta  de privacidade e segurança,  de falta  de espaço para 

locomoção, de submissão a riscos de doenças e contaminações etc.

Os preceitos constitucionais já possuem força normativa suficiente, contudo, não são 

os únicos dignos de menção. A Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execuções 

Penais,  estabelece,  em  seu  artigo  88,  as  condições  mínimas  para  encarceramento  do 

condenado. Transcreve-se:

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 m2 (seis metros quadrados). (BRASIL, 1984).

Ainda a  respeito,  a  Resolução n.  14,  de 11 de novembro de 1994,  baixada pelo 

Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária  com  o  escopo  de  firmar  regras 

mínimas de incidência nacional para o tratamento do preso no Brasil, determina:

Art. 9º Os locais destinados aos presos deverão satisfazer as exigências de higiene, 
de  acordo  com  o  clima,  particularmente  no  que  se  refere  à  superfície  mínima, 
volume de ar, calefação e ventilação.
Art. 10. O local onde os presos desenvolvam suas atividades deverá apresentar:
I - janelas amplas, dispostas de maneira a possibilitar circulação de ar fresco, haja ou 
não ventilação artificial, para que o preso possa ler e trabalhar com a luz natural;
II - quando necessário, luz artificial suficiente, para que o preso possa ler e trabalhar 
sem prejuízo de sua visão;
III  -  instalações  sanitárias  adequadas  para  que  o  preso  possa  satisfazer  suas 
necessidades naturais de forma higiênica e decente, preservada sua intimidade;
IV -  instalações  condizentes  para  que  o preso possa tomar  banho à  temperatura 
adequada ao clima e com a frequência que exigem os princípios básicos de higiene.

É  bem  verdade  que  a  carceragem  da  DEPOL  de  Brumado  não  se  destina  a 

condenados, muito embora os possua em seu contingente, mas, se a lei estabelece um mínimo 

existencial para os condenados, como negá-los aos presos provisoriamente, que sequer foram 

julgados? Conclusão em sentido contrário seria impingir tratamento mais gravoso a quem se 

143 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 60.
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encontra em situação juridicamente mais branda, ao arrepio do princípio da igualdade e do 

devido processo  legal.  Aliás,  a  própria  Lei  de  Execuções  Penais  estende aos  custodiados 

provisórios os direitos conferidos aos condenados:

Art. 2º ...
(...)
Parágrafo  único.  Esta  Lei  aplicar-se-á  igualmente  ao  preso  provisório  e  ao 
condenado pela  Justiça  Eleitoral  ou  Militar,  quando recolhido  a  estabelecimento 
sujeito à jurisdição ordinária.
(...)
Art. 102. A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.
Art. 103. Cada Comarca terá, pelo menos, uma Cadeia Pública a fim de resguardar o 
interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local  
próximo ao seu meio social e familiar.
Art. 104. O estabelecimento de que trata este Capítulo será instalado próximo de 
centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no art. 
88 e seu parágrafo único desta lei144. (BRASIL, 1984).

Acrescente-se que é princípio constitucional o respeito à integridade física e moral 
do preso (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal), sendo certo que não se privará o 
condenado de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação 
em  vigor,  o  que  é  dever  das  autoridades  públicas  garantir  (artigos  3º  e  40,  da  Lei  de 
Execuções Penais).

O Estado da Bahia, atuando de forma irresponsável em relação àqueles que estão à 
margem da sociedade, afastados de seu meio social, expõe a risco esta própria sociedade, por 
tornarem os  presos  cada  vez  mais  periculosos,  já  que  em regra  a  ressocialização  não  é 
alcançada. Por seu turno, as autoridades públicas encarregadas da execução penal não podem 
deixar de agir contra a administração pública omissa no cumprimento de seus deveres para 
com a pessoa privada de liberdade.

Assim,  quando a escassez de vontade política  estatal  (lembre-se do velho ditado 
popular:  “preso  não  vota”)  leva  à  ausência  de  recursos  humanos,  à  deterioração  do 
estabelecimento prisional, ao aviltamento da condição humana do encarcerado, em suma, ao 
completo  desrespeito  às  normas  de  execução  penal  -  a  ponto  de  tornar  insuportável  o 
cumprimento das penas e expor a risco toda a sociedade - outro remédio não restaria, senão a 
adoção de medidas pertinentes, inclusive interdição e fechamento de celas.

2.6. A omissão do Estado da Bahia e a natureza vinculada da sua atuação

É  válido  consignar,  na  esteira  das  lições  do  mestre  Hely  Lopes145,  que  as 

prerrogativas públicas, ao mesmo tempo em que constituem poderes para o administrador 

144 BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 de junho de 1984. Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União, Brasília, 13 
jul. 1984.
145 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004.
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público,  impõem-lhe o seu exercício e lhe vedam a inércia,  uma vez que o reflexo desta 

atinge, em ultima ratio, a coletividade, a real destinatária dos poderes.

Sendo  assim,  se  para  o  particular  o  poder  de  agir  é  uma  faculdade,  para  o 

administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o ensejo de exercitá-

lo  em  benefício  da  comunidade.  O  administrado  tem  o  direito  subjetivo  de  exigir  do 

administrador omisso a conduta comissiva imposta na lei, quer na via administrativa (direito 

de petição), quer na via judicial (ação de natureza condenatória de obrigação de fazer).

De outro lado, não se deve olvidar que nem toda omissão administrativa se qualifica 

como  ilegal;  estão  nesse  caso  as  omissões  genéricas,  em  relação  às  quais  cabe  ao 

administrador  avaliar  a  oportunidade  própria  para  agir.  Descortinam-se,  como  leciona  o 

professor José dos Santos Carvalho Filho,146 ilegais, as omissões específicas, as quais ocorrem 

mesmo diante da expressa imposição legal  no sentido do  facere administrativo  em prazo 

determinado, ou quando, mesmo sem prazo fixado, a Administração permanece omissa em 

período superior ao aceitável dentro de padrões normais de tolerância ou razoabilidade.

Da  acurada  análise  do  sistema  prisional  na  Bahia,  conclui-se  que  o  Estado, 

lamentavelmente, não vinha cumprindo, sequer minimamente, seu dever constitucional e legal 

de  garantir  padrões  aceitáveis  de  segurança  e  salubridade  no  pavilhão  da  carceragem da 

DEPOL de Brumado, ato vinculado, que, por fixar prévia e objetiva tipificação legal do único 

possível  comportamento  da  administração  em  face  de  situação  concreta,  não  admite 

apreciação subjetiva de espécie alguma, sendo indispensável a exortação do festejado Ingo 

Sarlet147:

No  que  diz  com  a  relação  entre  os  órgãos  da  administração  e  os  direitos 
fundamentais,  no  qual  vigora  o  princípio  da  constitucionalidade  imediata  da 
administração,  a  vinculação  aos  direitos  fundamentais  significa  que  os  órgãos 
administrativos devem executar apenas as leis que àqueles sejam conformes, bem 
como  executar  estas  leis  de  forma  constitucional,  isto  é,  aplicando-as  e 
interpretando-as em conformidade com os direitos fundamentais. A não-observância 
destes  postulados  poderá,  por  outro  lado,  levar  à  invalidação  judicial  dos  atos 
administrativos  contrários  aos  direitos  fundamentais  (...)  O  que  importa,  neste 
contexto, é frisar a necessidade de os órgãos públicos observarem nas suas decisões 
os  parâmetros  contidos na  ordem de  valores  da Constituição,  especialmente  dos 
direitos  fundamentais,  o  que  assume  especial  relevo  na  esfera  da  aplicação  e 
interpretação de conceitos abertos e cláusulas gerais, assim como no exercício da 
atividade discricionária.

Assim, considerando-se que a norma constitucional  exige que o Estado da Bahia 

preste efetiva segurança pública à população, garantindo que os presos custodiados em seu 

146 CARVALHO, José dos Santos Filho.  Manual de direito administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
2006.
147 SARLET. Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
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estabelecimento não fujam, não se rebelem, não causem atos de desordem que atentem contra 

a comunidade brumadense, bem assim que garanta condições mínimas de higiene e conforto, 

com a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que permanece 

omisso nestes misteres, ele, Estado, torna letra morta a Constituição Federal nestes aspectos. 

Assim, impõe-se que o Poder  Judiciário  cumpra sua missão institucional  de guardião dos 

direitos e garantias fundamentais, restabelecendo a força normativa da Carta Constitucional. 

Nesta senda, tem aquilatado seus julgados a jurisprudência:

TJES-007920.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTERDIÇÃO  DE  CADEIA 
PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRINCÍPIO 
DA RESERVA DO  POSSÍVEL.  APLICAÇÃO  IRRESTRITA.  CONSTRUÇÃO 
DOUTRINÁRIA  DIVERSA.  PONDERAÇÕES  SOCIAIS  NECESSÁRIAS. 
PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  INTERVENÇÃO  DO 
JUDICIÁRIO.  POSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DA DIGNIDADE  DA PESSOA 
HUMANA.  INVIOLABILIDADE.  IMPRESCRITIBILIDADE.  POLÍTICAS 
PÚBLICAS.  ANÁLISE  CONJUGADA  DE  FATOS.  LEGALIDADE. 
RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.  As condições da ação,  consoante 
moderna  doutrina  da  teoria  da  asserção,  devem  ser  observadas  ab  ovo  pelo 
magistrado segundo as afirmativas da parte em sede de apreciação da petição inicial. 
O interesse processual, embora divergente a doutrina quanto a sua classificação, se 
mostra  presente  diante  da  necessária  fase  instrutória  do  processo.  2.  A adoção 
irrestrita  de  uma  doutrina  estrangeira  sem  averiguar  as  bases  sociais  de  sua 
construção  pode  acarretar  distorções  na  apreciação  dos  valores  postos  em 
julgamento. A reserva do possível guarda correlação a uma capacidade de absorção 
jurídica  por  demais  sustentável  (alemã)  que  possui  um histórico  de  respeito  às 
garantias mínimas do indivíduo extremamente desenvolvidas. Ao reverso, no seio de 
nossa comunidade, é possível que se adotada sem ponderação, tal teoria venha servir 
de esteio à  desídia do Poder Público em diversas  áreas  sociais  já  extremamente 
carentes,  não  servindo  de  amparo  ao  presente  julgamento.  3.  Na  esteira  do 
entendimento já manifesto por este egrégio tribunal, cabe ao Judiciário intervir nas 
relações  em  que  se  verifica  o  desvio  da  finalidade  do  Poder  Público  e  assim 
salvaguardar os preceitos constitucionais positivados, mormente quando há flagrante 
violação  de  princípios  imantes  ao  ser  humano.  Tal  interferência  não  caracteriza 
violação  do  princípio  de  separação  dos  poderes.  Precedentes  STJ.  4.  Após  a 
intervenção  do  CNJ  várias  medidas  no  âmbito  da  segurança  pública  tem  sido 
efetivadas nos presídios e cadeias públicas, razão pela qual deve ser observado o 
princípio da razoabilidade das decisões adotadas e a confluência destas no que tange 
a  necessária  observância  da  legalidade  na  contratação  pelo  ente  público  e  na 
execução  dessas  atividades  sob  pena  de  aviltarmos,  ainda  mais,  o  princípio  da 
dignidade humana. 5. Recurso provido. (Agravo de Instrumento nº 15089000101, 3ª 
Câmara  Cível  do  TJES,  Rel.  Elisabeth  Lordes.  j.  20.11.2009,  unânime,  DJ 
30.11.2009). (grifo do autor).

“AÇÃO CIVIL PUBLICA - LIMITAÇÃO A PRESOS EM PRESÍDIO - LEI DE 
EXECUÇÕES  PENAIS  -  CABIMENTO  -  MULTA DIÁRIA -  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE. É de incumbência do agente público o efetivo cumprimento da 
Lei  de  Execuções  Penais,  descabendo  arguição  de  infringência  ao  princípio  da 
tripartição dos Poderes para não fazê-lo. Em decorrência incumbe a Administração 
adequar-se  orçamentária  e  administrativamente  para  prestar  suficientemente  o 
serviço de Segurança Pública. Cabível aplicação de multa, por descumprimento de 
ordem judicial, observada a razoabilidade. Recurso provido em parte.(TJSP, APCV 
Nº  577.697-5/1-00,  1ª  C.  de  Dir.  Púb.  -  Rel.  Des.  Danilo  Panissa,  Julgado  em 
31.07.2007)” (grifos do autor).
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TJGO-035006.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
LIMINAR. PRÉVIA OITIVA DO ENTE ESTATAL. PRESCINDIBILIDADE EM 
HIPÓTESES  EXCEPCIONAIS.  INTERDIÇÃO  PARCIAL  DE 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CABIMENTO. 1. Em hipóteses excepcionais, 
a concessão de liminar em Ação Civil Pública pode prescindir da prévia oitiva do 
representante  judicial  da  pessoa  jurídica  de  direito  público,  mormente  quando a 
demora possa ensejar riscos à integridade e à dignidade da pessoa humana. 2. Não 
há que se falar em afronta ao art. 1º, parágrafo 3º da Lei nº 8.437/92, quando a 
liminar deferida não esgota, sequer em parte, o objeto da demanda. 3. A Constituição 
Federal assegura o respeito à integridade física e moral dos presos (art. 5º, inciso 
XLIX),  ao  passo  que  a  calamidade  verificada  em instalações  prisionais  justifica 
medidas  extremas  adotadas  com  o  objetivo  de  assegurar  a  incolumidade  dos 
detentos,  como,  por  exemplo,  a  interdição  parcial  da  cadeia  pública.  Agravo 
conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 64577-6/180 (200802479299), 
2ª  Câmara  Cível  do  TJGO,  Rel.  Alan  S.  de  Sena  Conceição.  j.  25.11.2008,  DJ 
19.12.2008). (grifo do autor).

TJSE-009327. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE 
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. Interdição da carceragem 
da  11ª  Delegacia  Metropolitana  situada  na  cidade  de  Barra  dos  Coqueiros/SE. 
Precariedade  do  prédio.  Existência  de  instalações  inadequadas  e  superlotação. 
Demonstração  suficiente.  Recurso  conhecido  e  improvido.  (Apelação  Cível  nº 
8808/2009 (2978/2010), 1ª Câmara Cível do TJSE, Rel. José Alves Neto. unânime, 
DJ 20.04.2010). (grifo do autor).

As circunstâncias evidenciam que a Lei de Execução Penal foi, está e, se não ocorrer 

a intervenção judicial, continuará a ser malferida pelo Estado da Bahia, que, definitivamente, 

não  manifesta  nenhuma intenção  em regularizar  o  mencionado  estabelecimento  prisional. 

Prova de tal comportamento é que, mesmo sendo provocado a tanto, o ente promovido jamais 

sinalizou positivamente em relação à formalização de um termo de ajustamento de conduta, 

dando  o  silêncio  como resposta,  nem mesmo procurou  minimizar  as  diversas  e  profusas 

ilicitudes  presentes  no aludido estabelecimento  prisional  que mais  parece  uma masmorra, 

exemplo fiel de desrespeito aos direitos humanos.

A situação descrita  e retratada por documentos é alarmante sob o ponto de vista 

social, pois que tamanho desrespeito à legislação ordinária e à CF/88 não pode ser tratado de 

forma parcimoniosa  pelo  Poder  Judiciário,  sob pena  de  se tornar  socialmente  aceitável  e 

habitual,  contribuindo  para  o  aumento  da  abominável  desvalorização  funcional  da 

Constituição escrita. A eventual demora na prestação jurisdicional pleiteada acarretará graves 

e  irreparáveis  prejuízos  extra  patrimoniais  a  diversos  indivíduos (pessoas  lá  encarceradas, 

pessoas que trabalham em tal estabelecimento e para a sociedade como um todo), e permitirá 

a continuidade da ostensiva violação a direitos humanos básicos, restando afetados os limites 

do “mínimo existencial” (dignidade humana). Não há dúvida quanto ao  perigo da demora - 

fundado receio de danos irreparáveis e de difícil reparação.

Deve-se ressaltar, ainda, que os menores infratores encontram-se em cela escura, sem 
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água encanada e sem banheiro; frequentemente provocam tumulto, inclusive de madrugada, 

para serem levados, pelo único agente de plantão, ao sanitário ou chuveiro localizado em uma 

das celas onde estão presos adultos, fato público e notório, e que ofende diversos dispositivos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial os princípios da proteção integral e da 

prioridade absoluta.

A alegação do Estado, no sentido de que o pedido do Ministério Público encontra 

entraves de ordem prática e técnica, perde relevância diante da gravidade dos fatos e do tempo 

em que o demandado já vem sendo provocado pelas diversas autoridades acima indicadas. A 

situação apresentada configura brutal afronta ao ordenamento jurídico e reclama uma medida 

de urgência.

2.7. A construção de presídio em Brumado

Conforme já demonstrado, nos últimos tempos a população tem dado maior atenção 

ao direito penal, em especial nas hipóteses em que a infração penal leva ao encarceramento do 

suspeito, ou do condenado. Os fatores descritos no início desse trabalho têm contribuído para 

o aumento da violência e, consequentemente, da população carcerária. Poucos governantes 

voltam os olhos para a crise instalada no sistema prisional de todo o pais, e na Bahia não é 

diferente.

O Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, ao palestrar em 30 de julho de 2014, 

em São Paulo, voltou a criticar duramente o sistema prisional brasileiro. Cardoso, que causou 

polêmica em 2012 ao afirmar que preferiria morrer a ficar preso em um presídio brasileiro, 

disse hoje que a política do aprisionamento não só não resolve, como aumenta o problema. 

“Nosso sistema prisional é medieval”, afirmou Cardozo. Ele disse que o atual sistema mistura 

presos  de  alta  periculosidade  com pessoas  que  não  deveriam estar  sequer  presas,  o  que 

impossibilita  a  recuperação  dos  detentos.  Para  ele,  a  “cultura  de  aprisionamento”  gera 

superlotação e formação de organizações criminosas. Ministro da Justiça desde o início do 

atual governo, Cardozo afirmou que a presidente Dilma Rousseff investe mais em segurança 

pública do que seus antecessores. Segundo dados citados por ele, Fernando Henrique Cardoso 

gastava,  em média,  R$ 1,2 bilhão por ano, Lula investia R$ 2,6 bilhões,  enquanto Dilma 

destinou R$ 3,6 bilhões. Apesar de ter admitido que faltam recursos para a segurança, ele 

ponderou outras necessidades que existem em um governo. “Política de segurança pública não 

se coloca fora da política econômica do Estado quando falamos de finanças”, disse o ministro, 

que chegou a citar a necessidade de se fazer superávit primário. Ele criticou os que falam em 
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aumentar investimento em segurança pública sem explicar como serão gerados os recursos.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) mantém uma lista 

atualizada dos países com melhor qualidade de vida. Recentemente foi divulgado que o Brasil 

subiu um degrau no novo ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O país 

ocupa, agora, a 79ª posição em uma lista que inclui 187 nações. O IDH está em 0,744, o que 

mantém o Brasil na categoria de alto desenvolvimento humano, onde também estão outros 

emergentes como Rússia, China, Turquia e Uruguai. De acordo com critérios da Organização 

das  Nações  Unidas  (ONU),  quanto  mais  próximo  o  indicador  estiver  de  1,  maior  é  o 

desenvolvimento  humano.  O  aumento  de  posição  do  Brasil  na  relação  se  deve, 

principalmente,  ao  aumento  da  renda  e  da  expectativa  de  vida  da  população.  Segundo o 

Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) 2014, a Renda Nacional Bruta (RNB)  per  

capita do  país  subiu  de  US$  14.081  em  2012  para  US$  14.275  em  2013,  enquanto  a 

expectativa  de vida  aumentou de  73,7 anos  para  73,9 anos  no mesmo período.  O Brasil 

também avançou na educação.

Sabe-se que,  não raramente,  ocorre emprego irregular de verbas públicas. Em 18 

agosto de 2014 o Ministério da Justiça divulgou balanço segundo o qual no Brasil cerca de R$ 

21,4  bilhões  podem  ter  sido  desviados  em  sete  anos.  Foram  considerados  os  casos 

investigados pela Rede Nacional de Laboratórios Contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab). 

Os  números  correspondem  ao  período  de  2007  a  julho  deste  ano.  Em  sete  anos  foram 

analisados 2.196 casos que apuravam lavagem de dinheiro e corrupção, além de crimes contra 

a administração pública. Segundo o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, os casos de 

sucesso têm ajudado no combate à corrupção, revelando as condições objetivas que permitem 

ao  crime  organizado  dar  aparência  de  licitude  a  recursos  oriundos  de  atividades  ilícitas. 

Inequivocadamente,  o  emprego  irregular  de  verbas  públicas  contribui,  em muito,  para  o 

agravamento da violência em todo o país, e das consequências dela decorrentes.

Ainda sobre o equilíbrio fiscal no Estado da Bahia,  de acordo com levantamento 

publicado pelo Portal, na primeira quinzena de agosto de 2014, a relação entre a dívida e a 

receita corrente líquida caiu de 52% em 2013 para 32% em abril deste ano, num caminho 

inverso ao de nove Estados brasileiros, que aumentaram o comprometimento da receita com a 

dívida pública nos últimos quatro anos. A Bahia melhorou o seu perfil de endividamento entre 

2010 e 2014, conforme mostra levantamento publicado pelo portal UOL. Com o título "Nove 

governadores  vão  terminar  o  mandato  com  seus  Estados  mais  endividados",  a  matéria 

destacada na capa do portal relaciona os Estados onde o indicador piorou, e mostra que na 

Bahia,  sob o comando do governador Jaques Wagner, a relação entre a dívida e a receita 
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corrente líquida caiu de 52% em 2013 para 32% em abril de 2014. A comparação, de acordo 

com o portal, foi feita com base em dados dos balanços publicados no final de 2010 e em abril 

de  2014.  “Nesse  período,  Acre,  Amapá,  Espírito  Santo,  Pernambuco,  Piauí,  Rondônia, 

Roraima, Sergipe e Tocantins passaram a comprometer percentualmente mais a receita com a 

dívida”, afirma a reportagem. A relação entre a dívida e a receita corrente líquida, explica 

ainda o texto,  é um parâmetro estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). De 

acordo com a lei, os Estados podem chegar até a relação de 200% entre a dívida e a receita.  

Estados que registram comprometimento superior a este patamar ficam impossibilitados de 

pedir novos financiamentos. Na Bahia, o nível de comprometimento da receita com a dívida 

vem diminuindo desde o início da gestão do governador Jaques Wagner, em 2007, enfatizou o 

secretário  da  Fazenda  do  Estado,  Manoel  Vitório,  salientando  que  “em  2006,  a  relação 

equivalia a 100%, mais que o dobro da atual”.

Essa performance de equilíbrio fiscal, somada aos interesses político-partidários que 

naturalmente se afloram nos período eleitoral, fizeram com que em junho de 2014 o Estado da 

Bahia anunciasse a construção de diversos estabelecimentos prisionais, inclusive no interior, 

contemplando a Comarca de Brumado. Aliás, esse anúncio já havia ocorrido em 2010; ocorre 

que  pessoas,  ao que  tudo indica  movidas  por  interesses  político-partidários,  convenceram 

alguns vereadores a não aprovarem o projeto de lei  relativa à doação, pelo Município de 

Brumado ao Estado da Bahia, de um imóvel rural para a construção do presídio. De fato, 

àquela época o Município havia destinado um terreno situado na chamada “Lagoa Funda”, 

distante do centro e próximo à rodovia,  para a construção do presídio.  Ocorre que houve 

grande mobilização dos moradores daquela localidade, e, ao final, a doação não se efetivou, 

por falta de autorização legislativa.

Por volta de junho de 2014 novamente o Estado da Bahia anunciou que mais de dois 

milhões de reais já estão reservados para a construção de um presídio regional em Brumado. 

Passados cerca de quatro anos, àquele terreno, na Lagoa Funda, o Município já havia dado 

outra destinação, ou seja, foi utilizado como aterro ou depósito de lixo, de modo que já não 

serviria para a construção do presídio, em especial porque a decomposição dos resíduos gera 

gases tóxicos e inflamáveis. Com a raspagem e limpeza do terreno o Município gastaria cerca 

de cento e cinquenta mil reais. Alternativa não houve, senão destinar outro imóvel, situado a 

cerca  de  dois  quilômetros  da  localidade  Vila  Presidente  Vargas,  próximo  à  empresa 

Magnesita,  saída  para  Caetité  e  Guanambi.  O  projeto  de  lei  foi  submetido  ao  Poder 

Legislativo.  Ocorre que O Vereador conhecido por José Carlos de Jonas, representante da 

comunidade Vila Presidente Vargas, solicitou que, antes da votação do projeto, os moradores 
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daquela  vila  recebessem melhores  esclarecimentos  sobre  o  presídio.  Certa  noite  diversas 

autoridades,  entre  elas  Nestor  Duarte,  subsecretário  de  Administração  Penitenciária, 

Aguiberto Lima dias, Prefeito de Brumado; Genivaldo Alves Guimarães, Juiz de Direito da 

Vara  Criminal;  Vereadores;  Delegados  de Polícia  Doutores  Leonardo Rabello  e  Romilson 

Dourado; Major Silvio Berlink, comandante da 34ª CIPM, entre outras autoridades, estiveram 

reunidas  com  representares  da  comunidade.  Notou-se,  todavia,  que  aquela  população 

compareceu ao local já com a ideia de rejeição, alegando que aquela vila era pacífica, e o 

presídio representaria um incômodo.

Posteriormente o Município de Brumado, mediante autorização legislativa, permutou 

o  imóvel  localizado  nas  proximidades  daquela  vila,  por  outro,  situado  na  localidade 

denominada Pebas, saída para Tanhaçu. Houve nova manifestação popular, com queima de 

pneus, bloqueio de rodovias e outros atos. Entretanto, a doação do imóvel se efetivou e os 

últimos acertos estão sendo feitos, tais como lavratura de escritura, para que a obra possa ser 

iniciada.

Nota-se  que  boa  parte  da  população,  que  tanto  clama  por  segurança,  mostra-se 

egoísta, ao tentar impedir a construção de um presídio que tantos benefícios trará a toda a 

sociedade. Quem imaginou que o impasse e os protestos relativos ao presídio de Brumado 

tinham terminado com a votação do projeto que definiu o local da construção, se enganou, 

porque uma nova onda de manifestações se iniciou recentemente, onde líderes das associações 

de moradores das comunidades dos Pebas, Passagem, Pompeia e Furtuoso, acompanhados de 

representantes dos bairros Malhada Branca e São Félix, se reuniram na margem da BA-262, 

próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, para iniciar uma série de protestos contra a 

construção da unidade prisional, que ficará localizada cerca de 3 km das referidas localidades. 

De forma egoística, a líder do movimento, a presidente da Associação dos Pebas, Marizete 

Pécora, muito exaltada afirmou que “não podemos aceitar que um projeto aprovado na calada 

da noite venha assim goela abaixo, sem nenhuma discussão”. Fomos pegos de mãos atadas, 

pois  ninguém veio  aqui  nos  consultar,  por  isso  vamos  endurecer,  hoje  é  só  o  início  dos 

protestos, pois vamos queimar pneus, vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que 

esse presídio não seja construído aqui do nosso lado.

Os grandes questionamentos sobre a implantação do presídio acenderam ainda mais a 

“fogueira das discussões” sobre a Segurança Pública em Brumado, que, indiscutivelmente, 

necessita  de fortes  investimentos  e  ações  muito mais  abrangentes,  já  que a  criminalidade 

atingiu níveis muito preocupantes. Após a aprovação do projeto que oficializou a localização 

do estabelecimento prisional, muita gente se disse aliviada, já que a segurança em Brumado 
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teria melhorias significativas. Mas, mesmo tendo essa afirmação uma grande razoabilidade, a 

maioria ainda está com “vendas nos olhos” para uma questão tão, ou mais séria, do que a 

reclusão  dos  criminosos,  que  é  a  situação  social  que  envolve  centenas  de  adolescentes 

brumadenses que vivem na prática delituosa. Não existem índices oficiais, mas é praticamente 

indiscutível a alta participação de menores em furtos, roubos e outras ações criminosas na 

cidade.  Essa,  inclusive,  é  uma  tendência  nacional,  que  vem fomentando  sobremaneira  a 

mudança da legislação para que se altere a maioridade penal em nosso país. Enquanto essa 

questão não é decidida, a população fica cada vez mais refém de uma situação delicada, já que 

o “manto da impunidade”, que cobre os adolescentes infratores, continua sendo a égide para a 

execução de crimes e mais crimes. Recentemente, na cidade de Brumado, um comerciante foi 

vítima de um assalto, perdendo cerca de R$ 50 mil em roupas; segundo os relatos policiais, 

um bando de menores abordou o comerciante e, armados, o renderam e efetuaram o assalto. 

Em relato,  o  comerciante  afirmou que "eles  eram muito perigosos  e  estavam dispostos  a 

tudo". Dia 19 de agosto de 2014, à noite, um aluno adolescente foi morto em frente ao colégio 

que situa-se ao lado da Delegacia de Polícia, em Brumado; sabe-se que ele estaria envolvido 

em alguns atos infracionais. Esses e outros tantos crimes que acontecem na cidade e na zona 

rural, os quais têm a participação e, em alguns casos, até a liderança de menores infratores, 

vêm comprovar que, além do presídio, Brumado necessita com urgência da construção de um 

Centro  de  Ressocialização  para  Menores  Infratores,  pois  isso  é  vital  para  a  melhoria 

substancial da Segurança Pública local. Atualmente os menores infratores são encaminhados 

para Salvador ou, em alguns casos, ficam custodiados no setor de carceragem Delegacia de 

Polícia  de  Brumado,  integrante  da  20ª  Coordenadoria  de  Polícia,  o  que  acaba  sendo 

prejudicial  para a  ressocialização dos  mesmos,  pois conforme acima demonstrado,  aquele 

estabelecimento não preenche os requisitos legais, nem para abrigar adultos.

Vive-se em um país democrático, de modo que todas as manifestações pacíficas e 

ordeiras  são  legítimas  e  devem  ser  toleradas;  entretanto,  a  comunidade  deveria  analisar 

melhor a questão, pois ninguém ignora que o presídio é uma antiga necessidade. Várias fugas 

já ocorreram da carceragem atualmente existente. O presídio, em hipótese alguma, trará mais 

criminosos para a Comarca de Brumado; ao contrário, possibilitará que os detentos aguardem 

o julgamento em local mais seguro e adequado, fato que também preservará a dignidade dos 

suspeitos ou acusados. Sabe-se que o novo estabelecimento prisional contará com número 

suficiente de agentes do sistema prisional, evitando, inclusive, desvio de função dos policiais 

civis, que atualmente escoltam detentos e praticam outras atividades que caberiam a outras 

autoridades.
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Ademais, o interesse coletivo sempre prevalece sobre o de determinado grupo de 

pessoas, no caso, os moradores da localidade onde deverá ser feito o presídio. Sabemos que 

existem argumentos contrários,  e que Brumado tem outras necessidades,  mas as coisas se 

resolvem gradualmente.  Evidente que Brumado não pode perder  essa nova chance de ter 

estabelecimento  prisional  adequado.   Pessoas  que,  de  forma  inconsequente,  por  vezes 

movidas  por  interesses  político-partidários,  manifestam-se  contrariamente  à  construção do 

presídio, não encontram argumentos conviventes sobre os aspectos positivos relacionados à 

construção de outro estabelecimento prisional, entre eles os seguintes:

a) Com a vinda do presídio, serão criadas dezenas de empregos, diretos ou indiretos;

b)  aumento  do  efetivo  de  policiais  e  retorno  dos  investigadores  à  suas  funções 

típicas;

c) transferência dos detentos que estão na DEPOL de Brumado, local inadequado, 

sem estrutura e com frequentes fugas;

d) não se trata de “presídio de segurança máxima”, mas de presídio regional, cuja 

construção deve durar cinco meses;

e) familiares de presos não irão se instalar na cidade, como maliciosamente divulgam 

algumas pessoas, pois o estabelecimento destina-se a presos provisórios;

f)  no  trajeto  entre  a  cidade  e  o  presídio  haveria  constante  tráfego de  viaturas,  e 

sabemos que assaltantes  e outros  delinquentes  evitam locais onde podem se deparar  com 

polícia. Portanto, não haveria sequestros e outros crimes nas imediações do estabelecimento, 

como maliciosamente é divulgado. Pelo mesmo motivo, moradores da localidade onde for 

construído o estabelecimento terão maior segurança;

g) os presos não terão facilidade em receber telefone, macacos hidráulicos, drogas, 

armas e outros objetos que, atualmente, são lançados da rua para o teto da carceragem da 

DEPOL;

h) ainda que Brumado tenha outras necessidades, o Centro de Detenção provisória é 

uma delas,  e  a  nova chance não poderá  ser  desperdiçada,  do contrário,  toda a  sociedade 

pagará alto preço, já que, atualmente, os presos ficam em local inadequado, ofensivo à sua 

dignidade e saúde, que favorece fugas e ocupa policiais civis cuja atribuição é investigar, e 

não atuar como “carcereiros” ou escolta de presos para audiências, hospitais e outros lugares;

i)  em Brumado,  na Bahia e  no Brasil  é crescente o índice de criminalidade,  um 

motivo a mais para que tenhamos condições e local próprio para acomodação dos acusados 

que são ou venham a ser réus em Brumado, até que sejam julgados, e, em sendo o caso, 

transferidos para Salvador ou outro local adequado ao cumprimento da pena.
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As discussões quanto ao local para construção do presídio em Brumado parece que 

chegaram ao fim; recentemente engenheiros técnicos da Secretaria Estadual de Administração 

Penitenciária (SEAP) estiveram no Município e definiram que o terreno à margem da BR-

030, próximo à Subestação II da Coelba, é o local ideal para execução da obra. O terreno com 

mais de sete hectares foi adquirido pela prefeitura por meio da mencionada permuta com um 

empresário  da  cidade,  que  ficou  com o  terreno  próximo  à  Vila  Presidente  Vargas,  onde 

inicialmente o presídio seria construído. Moradores das comunidades dos Pebas, Pompeia e 

adjacências  protestaram contra  a  decisão,  mas,  mesmo  assim,  o  projeto  foi  mantido.  Há 

informações de que o presídio terá capacidade para abrigar mais de 500 detentos, e contará 

com  campo  de  futebol  e  área  de  ressocialização.  Com  o  empreendimento,  a  SEAP e  a 

Secretaria Estadual de Segurança Pública garantem que vão reforçar o efetivo policial  na 

cidade.  O secretário  municipal  de  infraestrutura,  André  Cardoso,  disse  que  nas  próximas 

semanas  as  equipes  já  começarão  a  trabalhar  na  roçagem do  terreno  e  nos  serviços  de 

terraplanagem. Segundo o secretário, as ferragens para colunas e vigas estão sendo preparadas 

em Vitória da Conquista e devem chegar a Brumado em setembro de 2014.

A deficiência estrutural dos estabelecimentos prisionais aflige praticamente todo o 

Estado. Em julho de 2014 foi amplamente divulgado, por diversos meios de comunicação, 

que a carceragem de Itinga - Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, deve ser 

interditada em quinze dias, e todos os presos lá custodiados terão de ser transferidos, caso a 

Justiça acate o requerimento feito pelo Ministério Público. Segundo o Promotor de Justiça 

Luciano Valadares  Garcia,  além da superlotação, a estrutura da carceragem é considerada 

“precária e insalubre, incapaz de albergar seres humanos”, e a atual situação “expõe a risco de 

morte os custodiados e servidores públicos que trabalham no prédio, diante da iminência de 

uma rebelião”.  O Órgão solicitou,  ainda, que seja suspenso, imediatamente, o ingresso de 

novos custodiados. Aquela carceragem funciona na 27ª Delegacia de Polícia Territorial  de 

Itinga, e está superlotada, com cinquenta e nove presos, onde caberiam apenas dezesseis. Na 

última vistoria, realizada no dia 11 de julho de 2014, pela equipe da própria delegacia, foram 

encontrados itens proibidos, a exemplo de drogas, uma faca, diversas lâminas e sete aparelhos 

celulares. O referido Promotor destacou que a situação descrita no requerimento já perdura há 

pelo menos um ano, “sem que o Estado adote qualquer providência no sentido de interditar ou 

reformar prédio”, mesmo tendo o fato sido objeto de reiteradas comunicações do Ministério 

Público. Dezenas de outros exemplos poderiam ser citados, acerca da absoluta precariedade 

dos estabelecimentos prisionais no interior do Estado.

É sabido que os presos têm enorme criatividade, quando se trata de arquitetar fugas, 
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ou de outro modo violar a lei penal. Cite-se, como exemplo, um caso curioso que despertou a 

atenção  de  policiais  militares  em Canoas,  na  Região  Metropolitana  de  Porto  Alegre.  Ao 

vasculhar um galinheiro na casa de um suspeito, durante uma operação contra o tráfico de 

drogas, a Brigada Militar encontrou um galo usando uma tornozeleira para monitoramento 

eletrônico de presos do regime semiaberto. O flagrante ocorreu na noite de quarta-feira, 13 de 

agosto de 2014, no bairro Guajuviras. De acordo com a corporação, o equipamento deveria 

estar sendo utilizado pelo proprietário da residência, que cumpre pena no regime semiaberto. 

A polícia acredita que o homem tirou o equipamento para enganar o monitoramento e vender 

drogas na região. Na casa dele ainda foram localizadas 35g de cocaína, 55g de maconha, um 

revólver calibre 38 e munição. O homem foi preso em flagrante e levado até uma delegacia. A 

polícia  não  soube  detalhar  como  o  apenado  conseguiu  remover  a  tornozeleira  e  fixar  o 

equipamento  no  pescoço  da  ave.  De  acordo  com  a  Superintendência  dos  Serviços 

Penitenciários do Rio Grande do Sul (Susepe), responsável pelo monitoramento eletrônico de 

apenados, a tecnologia prevê que um alarme seja disparado caso o equipamento seja rompido.

2.8. Medidas alternativas à prisão e penas restritivas de direitos: o diálogo entre 
as fontes na busca por instrumentos para uma justiça penal mais humana

De  acordo  com  uma  pesquisa  elaborada  pelo  SOS  Liberdade,  produzido  pelo 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa, com o intuito de sondar o impacto da Lei 12.403/11 

(Lei das Cautelares) nas decisões judiciais em São Paulo, a maioria dos juízes, ao analisar 

casos de prisão em flagrante,  opta por determinar a prisão preventiva.  De acordo com os 

dados coletados, de trezentas e quarenta e quatro decisões judiciais analisadas, cento e setenta 

e um converteram a prisão em flagrante em prisão preventiva (49,71%), cento e cinquenta e 

quatro  aplicaram  medida  cautelar  alternativa  à  prisão  (44,77%)  e  em  dezoito  casos  os 

acusados foram colocados em liberdade plena (5,23%).

O argumento mais utilizado para fundamentar a prisão preventiva, ainda de acordo 

com o  levantamento,  é  a  garantia  da  ordem pública  (36%),  seguido  da  conveniência  da 

instrução criminal (29%) e aplicação da Lei Penal (19%). Após a denúncia ser oferecida e o 

processo encaminhado ao fórum criminal da Barra Funda, dos 171 casos de prisão preventiva, 

57 tiveram a medida mantida (33,33%). A liberdade provisória sem fiança foi concedida em 

32 ações (18,71%) e medida cautelar alternativa à detenção em 17 (9,94%). Para sustentar a 

decisão, os juízes consideraram, entre outros motivos, a existência de antecedentes criminais 

ou a reincidência (16%); falta de vínculo com o distrito de culpa (7%); personalidade voltada 



95

à prática delitiva; ausência de ocupação lícita (6%); e indícios da autoria e materialidade do 

delito (6%).

O relatório também traça um perfil dos 537 presos em flagrante, atendidos por um 

mutirão  do  instituto  entre  novembro  de  2011  e  julho  de  2012,  no  Centro  de  Detenção 

Provisória de Pinheiros (zona oeste da capital paulista). A maioria dos entrevistados tem entre 

25 e 34 anos (42%), com ensino fundamental incompleto (40%) e renda de um a três salários 

mínimos (45%). Em relação à cor de pele, 41% declararam-se pardos, 39%, brancos, e 18%, 

pretos. Sobre os motivos da detenção, o relatório afirma que cerca de 60% foram presos por 

furto simples e 12% por furto qualificado, segundo os próprios detentos. Já de acordo com o 

prontuário, o furto simples figura no topo da lista, com 30%, seguido pelo furto tentado (28%) 

e receptação (18%).

Conforme publicado na Revista Consultor Jurídico, de 28 de julho de 2014, Augusto 

de Arruda Botelho, diretor presidente do instituto, entende que esse cenário, desenhado pelo 

levantamento, demonstra que a Lei 12.403/11 “não pegou”. “Juízes não a aplicam, defensores 

públicos a deixam de lado e tribunais fecham os olhos para evidentes ilegalidades”, escreveu, 

na introdução do relatório. Ocorre que a prática tem demonstrado que aquela lei é, sim, muito 

bem aplicada,  desde  a  condução  de  algum suspeito,  pois,  já  na  Delegacia  de  Polícia,  a 

autoridade policial, em determinadas hipóteses, pode arbitrar fiança. Em juízo, a conversão da 

prisão  em  flagrante  em  preventiva  ocorre  quando  presente  ao  menos  um dos  requisitos 

descritos no art. 312, do Código de Processo Penal. Para a decretação da prisão preventiva é 

necessário que haja prova do crime, indícios suficientes de autoria e presença alguma das 

circunstâncias descritas no art. 312, do Código de Processo Penal. Também é necessário que 

outras medidas cautelares, previstas no art. 319, sejam incabíveis. Em determinadas hipóteses 

a manutenção da custódia é salutar, pois os direitos fundamentais não são absolutos, nem 

podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. 

Eles encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna. 

Os juízes devem, portanto, coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o 

sacrifício total de uns em relação aos outros.

Sancionada em maio de 2011, a Lei n. 12.403 alterou dispositivos do Código de 

Processo  Penal  referentes  à  prisão  processual,  fiança,  liberdade  provisória  e  medidas 

cautelares.  Segundo o parágrafo  6º,  do artigo 282,  “a prisão preventiva será determinada 

quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar148”.  Mais adiante,  no 
148 BRASIL. Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011.  2011. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de  
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais 
medidas cautelares, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 05 maio. 2011.
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artigo  319,  o  dispositivo  lista  as  diferentes  modalidades  de  medidas  cautelares,  como 

comparecimento  periódico  em  juízo;  proibição  de  acesso  ou  frequência  a  determinados 

lugares, de manter contato com determinadas pessoas e de ausentar-se da comarca.

Não  obstante  as  críticas  de  alguns  criminalistas,  em diversas  hipóteses  a  prisão 

cautelar, em especial a preventiva, mostra-se necessária. Se é injustiça porque compromete o 

jus libertatis do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, não 

raramente as vítimas, testemunhas e toda a sociedade correria sério risco, deixando o provável 

delinquente em liberdade.

A situação exige a imediata adoção de medidas tendentes a possibilitar o acesso de 

todos ao Judiciário. Uma das medidas seria o provimento dos cargos de juízes, promotores de 

justiça,  defensores públicos e serventuários,  para que esses sujeitos processuais não sejam 

submetidos  a  esforço  exagerado,  suprindo  a  inércia  do  Estado,  e  para  que  se  melhore  a 

imagem do Judiciário perante a sociedade.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, diversos direitos e garantias foram 

postos  à  disposição  dos  cidadãos.  Estes  passaram  a  reivindicar  com  maior  intensidade, 

postulando perante o Judiciário. Não obstante, esse Poder não foi instrumentalizado de forma 

adequada, para atender a demanda das ações. A edição de leis e outras espécies normativas 

não basta à satisfação daqueles que anseiam por Justiça. Por essas razões, é oportuno indagar: 

que medidas poderiam ser implementadas, para que a tutela jurisdicional possa ser prestada 

em tempo útil, e para que os provimentos jurisdicionais sejam eficazes?

Não estaria havendo desinteresse por parte do Executivo, que administra as verbas 

públicas, no aparelhamento do Judiciário, para evitar a diluição do poder?

Conforme destacado, no Brasil boa parte da população nem tem acesso ao Poder 

Judiciário,  na  medida  em que os  Órgãos  de  aplicação ou fiscalização  das  leis  não  estão 

devidamente instrumentalizados.

É  possível  e  até  provável  que  os  demais  Poderes  da  República,  em  especial  o 

Executivo,  que administra  as  verbas  públicas,  não tenha  interesse no aperfeiçoamento do 

Judiciário,  posto que este  Poder  tem por atribuição principal  a correção de ilegalidades e 

distribuição de Justiça. Não se pode olvidar que o governo, os Entes Federativos, são os que 

mais abusam do poder, os que mais cometem ilegalidades e injustiças.

A  população  carece  não  apenas  de  Justiça,  mas  de  informações  sobre  o 

funcionamento do Poder Judiciário e do sistema prisional. É necessário mobilizar a sociedade 

e os meios de comunicação, para que todos tenham o mínimo de conhecimento dos trâmites 

dos  processos,  viabilizando que o povo,  titular  do poder,  possa exigir  das  autoridades  as 
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medidas necessárias ao aperfeiçoamento do Judiciário, e para que juízes, representantes do 

Ministério  Público  e  outros  sujeitos  processuais  não  continuem  submetidos  a  esforço 

exagerado, exercendo os cargos em duas ou três comarcas, suprindo a inércia do Estado.

No Brasil, em especial com o advento da Constituição Federal de 1988, a população 

passou a  reivindicar  com maior  intensidade,  postulando perante o Judiciário.  É público e 

notório que esse Poder tem sido alvo de severas críticas, em especial devido à morosidade na 

prestação da tutela jurisdicional, e, sobretudo, pela reincidência dos que cumprem pena em 

regime fechado ou semiaberto.

Por vezes,  as críticas atingem diretamente os juízes,  representantes do Ministério 

Público, serventuários e outros sujeitos processuais. O povo ignora que estes, com frequência, 

são submetidos a esforço desumano. As deficiências na prestação jurisdicional não-raramente 

decorrem da inadequação das normas, que, por vezes, são modelos de legislações de países 

desenvolvidos, e, no Brasil, não passam de letras mortas, que servem exclusivamente àqueles 

que podem custear as despesas processuais e se valem da infinidade de recursos disponíveis.

Com frequência, os sucumbentes em demandas judiciais são aqueles a quem a Justiça 

deveria amparar. Faz-se necessária a adoção de providências no sentido de instrumentalizar o 

Judiciário, a fim de que suas decisões se efetivem em tempo hábil. Enquanto essa meta não é 

atingida, deverá o juiz tratar com desigualdade os desiguais, na medida de sua desigualdade, 

sob pena de aumentar a diferença entre os titulares do interesse em conflito.

Ainda sobre a crise do sistema prisional, podemos acrescentar que o Brasil já recebeu 

recomendações para a melhoria das instalações prisionais, pois as condições insalubres podem 

levar a sanções da Corte Internacional de Direitos Humanos, se acionada por defensores dos 

direitos humanos.

Deve-se  considerar,  com primazia,  que  a  construção  de  presídios  não  e  a  única 

solução perceptível diante do arcaico sistema penal. Os governantes devem considerar que 

todo o flagelo de hoje é consequência de políticas públicas deficientes de ontem. Antes de 

combaterem os delinquentes, aumentando o rigor das modalidades de controle social, devem 

buscar as causas da delinquência, ou chegaremos ao absurdo de um dia a sociedade precisar 

mais de presídios do que de escolas em seu meio social.

A questão possui dois fundamentos, de ordem filosófica e dogmática. No segundo, 

relembre-se o que foi discutido a respeito do direito penal-constitucional para, a partir daí, 

buscar  fundamentos  na  Constituição  de  1988,  bem  como  no  âmbito  normativo  penal, 

descortinando os resultados a respeito, a partir dos respectivos recortes temporais.

É de se destacar também um pressuposto importante na análise da questão, que é a 

diferenciação entre medidas e penas alternativas:
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A primeira constitui toda e qualquer medida que venha a impedir a imposição da 
pena privativa de liberdade, tais como reparação do dano extintiva da punibilidade, 
exigência de representação do ofendido para determinados crimes, transação penal, 
suspensão condicional do processo, composição civil caracterizadora da renúncia ao 
direito de queixa ou representação etc. São institutos que impedem ou paralisam a 
persecução penal, não se confundindo, portanto, com as penas alternativas.149

O artigo 5º, inciso XLVI, estabelece que  a lei regulará a individualização da pena e 

adotará, entre outras, as seguintes:  a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) 

multa; d) prestação social alternativa e, por último, e) suspensão ou interdição de direitos.150 

Sua melhor interpretação se dá no sentido de que a Constituição não regulou diretamente o 

instituto da individualização, deixando ao legislador ordinário a atribuição da definição dos 

critérios de sua aplicação; em outras palavras, trata-se de norma constitucional de eficácia 

limitada  (aplicação  concreta  diferida),  uma  vez  que  é  a  lei  que  vai  oferecer  ao  juiz  os 

elementos subjetivos e objetivos “de aplicação individualizada da pena, da aplicação da pena 

em função do caso concreto”. A ressalva é no sentido de que não é uma norma programática, 

em que algum setor da doutrina penal costuma defender, já que “a individualização é uma 

garantia constitucional inafastável”.151

O raciocínio de José Afonso da Silva leva a um importante ponto de vista no sentido 

de que a individualização é uma garantia constitucional inafastável: a lei já existe, ou seja, o 

Código Penal,  por exemplo,  mas o autor explica que se ainda não existisse nem por isso 

estaria o juiz isento de fazer justiça, “dando a cada réu sob seu julgamento o que lhe cabe em 

razão das circunstâncias do crime, sua personalidade etc.” e conclui ressalvando que não fosse 

assim, não seria um julgamento que, no fundo, se trata de uma emissão de um juízo de valor 

em que a pessoa humana se projeta no âmbito do processo penal como fragmentos de vida 

com suas circunstâncias e dignidade.

Tratar  sobre  a  questão  do  encarceramento  é  tratar,  primeiramente,  sobre  a 

individualização da pena, que se trata de uma garantia constitucional relativa, uma vez que, 

como tratado, sua regulamentação depende de lei: seu fundamento está no princípio da justiça, 

devendo-se dar a cada um aquilo que é seu, “de acordo com as circunstâncias do seu agir”, ou 

seja, em matéria penal, significa a aplicação da pena levando em conta não a norma penal em 

abstrato, mas, os aspectos subjetivos e objetivos do crime.152

A doutrina trata da individualização em três planos, ou perspectivas, visando melhor 

compreender a questão, com fundamento nos estudos de José Frederico Marques:

149 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 894p.
150 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.
151 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 1023.
152 Ibid., p. 145.



99

A compreensão da individualização da pena não será completa se não se levarem em 
conta os três planos em que se verifica: o legislativo, o judicial e o executório.
Individualização legislativa. Para compreendê-la basta recorrer ao seguinte texto de 
Frederico Marques: “A individualização legislativa é a que o legislador estabelece 
quando discrimina as sanções cabíveis, delimita as espécies delituosas e formula o 
preceito sancionador das normas incriminadoras ligando a cada um dos fatos típicos 
uma pena que varia entre um mínimo e um máximo claramente determinados”.153

Na individualização legislativa,  fica claro que o legislador deve observar desde a 

constitucionalização do direito, os preceitos referentes ao pós-positivismo, até o fim social da 

norma, ou seja, ao instituir os bens jurídicos mais importantes e observar até que ponto a in-

fluência que os fins da sociedade podem atingir o trabalho legislativo de construção das nor-

mas penais, desde aquelas que tipificam crimes, até as que estabelecem as sanções e o modo 

de se aplicá-las.

Em relação à individualização da pena, em relação ao Poder Executivo ou de caráter 

executório:

Mediante tratamento penitenciário ou pena alternativa que leve em conta também os 
mesmos critérios que levaram o juiz a dar dimensão individualizada a cada crimino-
so. A Constituição não ficou alheia a essa questão quando estabeleceu  que “a pena 
será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 
idade e o sexo do apenado” (inciso XLVIII). Mas aí está apenas a orientação míni-
ma, porque o princípio da individualização, no plano da execução da pena, requer 
muito mais. Lamentavelmente, nem o mínimo exigido na Constituição tem sido ob-
servado. A individualização executória da pena só seria cumprida de forma cabal se 
se pudesse dar atenção a cada reeducando em estabelecimentos pequenos de cumpri-
mento da pena. A execução em massa da pena não possibilita obediência adequada à 
individualização.154 

Em relação à individualização por parte do Poder Executivo, sua problematização e 
panorama social, com dados sobre o encarceramento na Bahia, com desta, inclusive para a co-
marca de Brumado, foram tratados ao longo do desenvolvimento do trabalho, reforçando o ar-
gumento doutrinário acima, que culminou com a defesa da ampliação das penas alternativas 
como um dos caminhos viáveis para se solucioná-los155 .

E nesse caminho para se efetivar uma solução no referido sentido, visando equacio-
nar o problema do encarceramento em massa e desumano, deve-se destacar, por sua vez, a in-
dividualização judicial, que se diferencia da legal, uma vez que esta não pode descer a minú-
cias, não havendo como, em abstrato, estabelecer pautas ou tarifas penais em modelos em que 
pudessem ser enquadrados todos os criminosos, já que a norma tem sempre um grau apreciá-
vel de abstração, “daí que a efetiva graduação da pena se faz com o trabalho meticuloso do 

153 Ibidem, p. 145.
154 Idem, p. 146.
155 Idem, p. 146.
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juiz penal, cuidadoso em distribuir justiça em função de cada pessoa humana submetida a seu 
julgamento”, havendo margem para a discricionariedade do juiz, que é balizada, inclusive, 
pelo princípio da legalidade156.

A questão da individualização alcança um status de verdadeiro princípio constitucio-

nal, em que se denomina princípio constitucional criminal da individualização punitiva, cuja 

pena deve ser adaptada ao condenado, consideradas, inclusive, as características do sujeito ati-

vo e do crime.157 Ademais, no campo da individualização judicial, é de se destacar o que o Su-

premo Tribunal Federal já decidiu, no sentido de que a referida individualização foi ampliada 

e não mais está restrita apenas ao “processo de fixação in abstracto por parte do legislador e 

in concreto por parte do juiz, quando da aplicação da sanção, mas abrange também a própria 

execução da pena”.158

O marco jurisprudencial que pode ser destacado, em relação à questão, é o seguinte:

(...) III – Crime hediondo: regime de cumprimento de pena: progressão. Ao julgar o 
HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, DJ 01.09.06, o Supremo Tribunal declarou, 
incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1 º do art. 2º da L. 8.072/90 – que de-
termina o regime integralmente fechado para o cumprimento de pena imposta ao 
condenado pela prática de crime hediondo – por violação da garantia constitucional 
da individualização da pena (CF, art. 5 º, LXVI) (...). RE -QO 534.327/RS, 1ª Turma 
do STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 25 -6 -2007, DJ de 9 -8 -2007.159

E é nessa área em que se destacam as penas alternativas, cuja ontologia, fundamentos 

filosóficos e dogmáticos, bem como características serão destacados, a seguir. Em primeiro 

lugar, através da ótica constitucional, José Afonso da Silva explica que na cláusula referente à 

prestação social alternativa se encontra o fundamento, posto que visam substituir as penas de 

privação da liberdade. De acordo com o autor, há uma tendência mundial em limitar as penas 

de encarceramento apenas aos criminosos de alta periculosidade, “ampliando-se, por conse-

quência, o leque das penas alternativas”.160 

Como tratado acima, o fim social da norma deve orientar o magistrado na sua inter-

pretação e aplicação; em relação às normas penais referentes à individualização da pena, o 

juiz deve estar atento que ainda que se trate de um raciocínio de individualização, não pode 

desconsiderar o fim social que a permeia, já que há uma interligação entre o individual e o so-

cial, considerando o sistema como um todo. Em outras palavras, a interpretação teleológica se 

156 Idem, p. 145.
157 BULOS, Uadi Lammego. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 652.
158 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de direito constitucional.  9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 602.
159 Ibid, p. 602.
160 Cf. SILVA, op. cit., p. 147, nota 151. 
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vale da sistemática e vice e versa, visando uma interpretação e aplicação consentâneos às ne-

cessidades sociais e aos melhores critérios de justiça individual e coletiva.

Em relação à aludida ótica da individualização, a mesma pode ser considerada de 

forma individual, no âmbito de cada preso, em que se analisam as circunstâncias processuais-

penais de cada um, ou social, no âmbito do conjunto, como foi desenvolvido ao longo do tra-

balho, a partir de dados referentes ao encarceramento de presos em Brumado/BA.

Um recorte temporal importante de ser destacado neste tópico, que contribuiu e mui-

to para a mudança de cultura jurídico-judiciária em relação ao encarceramento, é o referente 

ao 6º Congresso das Nações Unidas, que como premissa básica reconheceu a necessidade de 

se buscar alternativas para a pena privativa de liberdade, cujos altíssimos índices globais de 

reincidência (mais de 80%) recomendavam uma urgente revisão: assim, incumbiu o Instituto 

da Ásia e do Extremo Oriente para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente de es-

tudar a questão. Dessa forma, apresentada a proposta, foi aprovada no 8º Congresso da ONU, 

realizado em 14 de dezembro de 1990, as Regras de Tóquio, também conhecidas como Re-

gras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas Não Privativas de Liberdade, 

nitidamente de matriz humanista, cujo objetivo fundamental é promover o emprego de medi-

das não privativas de liberdade.161

Ressalte-se que as referidas regras contem matrizes  que devem ser adaptadas  em 

cada país, respeitando cada cultura, mas que, por serem qualificadas de mínimas, já denotam 

que o seu limite de inserção não deveria ser desrespeitado pelos países signatários:

1. Objectivos fundamentais
1.1. As presentes Regras Mínimas enunciam uma série de princípios básicos tendo 
em vista favorecer o recurso a medidas não privativas de liberdade, assim como ga-
rantias mínimas para as pessoas submetidas a medidas substitutivas da prisão.
1.2. As presentes Regras visam encorajar a colectividade a participar mais no pro-
cesso da justiça penal e, muito especialmente, no tratamento dos delinquentes, assim 
como desenvolver nestes últimos o sentido da sua responsabilidade para com a soci-
edade.
1.3. A aplicação das presentes Regras tem em conta a situação política, económica, 
social e cultural de cada país e os fins e objectivos do seu sistema de justiça penal.
1.4. Os Estados membros esforçam-se por aplicar as presentes Regras de modo a re-
alizarem um justo equilíbrio entre os direitos dos delinquentes, os direitos das víti-
mas e as preocupações da sociedade relativas à segurança pública e à prevenção do 
crime.
1.5. Nos seus sistemas jurídicos respectivos, os Estados membros esforçam-se por 
introduzir medidas não privativas de liberdade para proporcionar outras opções a 
fim de reduzir o recurso às penas de prisão e racionalizar as políticas de justiça pe-
nal, tendo em consideração o respeito dos direitos humanos, as exigências da justiça 
social e as necessidades de reinserção dos delinquentes.162

161 Cf. CAPEZ, op. cit., nota 149.
162 BRASÍLIA. Procuradoria Geral da República. Gabinete de Documentação e Direito Comparado (GDDC). 
Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas não Privativas de Liberdade (Regras 
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Como visto, a estrutura principiológica aponta para uma mudança de paradigma em 

relação à penalização e o consequente encarceramento, sendo importante o diálogo entre as 

fones, expostas no presente trabalho.

Em primeiro lugar, da análise das estatísticas e dados sobre o sistema prisional e con-

dições do encarceramento na Bahia e em Brumado, verifica-se que se levantam problemas de 

ordem jurídico-social gravíssimos que demandam a atuação harmônica e coordenada entre os 

três poderes da República. Tendo em vista as competências e atribuições constitucionais, o 

Poder Judiciário assume um relevante papel no equacionamento do problema, tendo em vista 

que é o responsável pelo gerenciamento judicial das questões criminais, ressaltando aquelas 

advindas do processamento e execução das infrações penais.

Assim é que a problematização e também, a fonte de premissas importantes para a 

busca da solução do problema a partir da sua regionalização se encontra nos dados explicita-

dos neste trabalho.

Portanto, partindo a argumentação do referido ponto e, topograficamente, trazendo 

para a questão da teoria das penas alternativas, em diálogo com a criminologia crítica, obser-

va-se que ela não admite a possibilidade de que se possa conseguir a ressocialização do delin-

quente numa sociedade capitalista, como conclusão, que servirá de premissa para os raciocíni-

os a seguir. Enfim, de qualquer forma, possui como principais argumentos, o de que a prisão 

surgiu como uma necessidade do sistema capitalista, como um instrumento eficaz para o con-

trole e a manutenção desse sistema, de modo que a instituição carcerária, que nasceu junto 

com a sociedade capitalista, tem servido como instrumento para reproduzir a desigualdade e 

não para obter a ressocialização do delinquente; assim, a verdadeira função e natureza da pri-

são está condicionada à sua origem histórica de instrumento assegurador da desigualdade so-

cial.163

Há que se ressaltar, ante o referido argumento, de que o sistema jurídico, ainda que 

cunhado através de alguns princípios, em seu aspecto estático, não pode se submeter à diretri-

zes ideológicas de sistema, de forma inexorável, sob pena de se condená-lo e deslegitimá-lo 

de forma a impossibilitar a vida em sociedade. Senão, veja-se: a Constituição da República, 

para alguns doutrinadores de escol, ao explicarem sobre a ordem econômica, por exemplo, 

de  Tóquio). 2015.  Disponível  em:  <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidh 
universais /dhaj-NOVO-regras toquio.html>. Acesso em: 15 abr. 2015.

163 BITENCOURT, Cezar Roberto.  Novas penas alternativas: análise político-criminal das alterações da Lei 
9.714/98. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 290p.

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidh%20universais%20/dhaj-NOVO-regras%20toquio.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidh%20universais%20/dhaj-NOVO-regras%20toquio.html
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como José Afonso da Silva164, explica que possui matriz capitalista, de forma que seu efeito ir-

radiante é, de certa forma, ponderado com outros princípios de ordem social.

Outrossim, outro argumento para a conclusão acima é o de que o sistema penal per-

mite a manutenção do sistema social, possibilitando a manutenção das desigualdades sociais e 

a marginalidade, facilitando a manutenção da estrutura vertical da sociedade e impedindo a 

integração das classes baixas, submetendo-as a um processo de marginalização, com a estig-

matização e o etiquetamento do delinquente, tornando muito pouco provável sua reabilita-

ção165.

De certa maneira, os dados sobre o encarceramento revelam o acima afirmado. O Po-

der Executivo, principalmente, ao adotar práticas administrativas que deslocam efetivos poli-

ciais das pequenas para as grandes e médias cidades, bem como as omissões no que se refere 

a investimentos na construção e modernização do sistema prisional, denotam um conduta que 

favorece essa lógica e torna incompatível a ressocialização.

Dessa forma, para a criminologia crítica, qualquer reforma que se possa fazer nessa 

área não terá maiores vantagens, visto que, mantendo-se a mesma estrutura do sistema capita-

lista, a prisão manterá sua “função repressiva e estigmatizadora”, de modo que, à luz da crimi-

nologia crítica, não se propõe o desaparecimento do aparato de controle, mas, sim, democrati-

zá-lo, no sentido de se “desaparecer a estigmatização quase irreversível que sofre o delinquen-

te na sociedade capitalista.”166

Como afirma Cezar Roberto Bitencourt, cujos argumentos são compatíveis com a ló-

gica exposta no presente trabalho, há uma barreira, de ordem dinâmica que impele a adoção 

de outras medidas adotando-se o instrumental já existente:

O grande problema é que continuará existindo um aparato de controle, e ninguém 
garante que os novos mecanismos de “controle democrático” não continuarão sendo 
tão repressivos e estigmatizadores quanto os anteriores. Por outro lado, quando se 
produzirá a revolução? Não se pode estabelecer o momento em que ocorrerá a trans-
formação qualitativa das relações de produção. E, enquanto esperamos essa revolu-
ção, o que acontecerá com as pessoas que se encontram no interior das prisões? Esta  
imprecisão é uma das debilidades das idéias revolucionárias da Nova Criminologia, 
posto que em outros aspectos sua crítica é importante e decisiva.167

Eis, então, a grande vantagem do diálogo das fontes, na busca para a solução do pro-

blema do encarceramento: com o constitucionalismo e a adoção de modernos princípios pe-

164 Cf. SILVA, op. cit., nota 151.
165 Cf. BITENCOURT, op. cit., nota 163.
166 Ibid., nota 163.
167 Cf. BITENCOURT, op. cit., nota 163.
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nais e processuais penais, deu-se uma nova oportunidade de se trabalhar com os instrumentos, 

inclusive os normativos, dispostos para se equacionar a questão, apesar de existir uma incoe-

rência da política criminal brasileira.

É de se ressaltar, conforme afirmado acima, que em relação às penas alternativas 

existe setores da doutrina que analisa com ceticismo o futuro de tais penas, ante a falta de 

vontade política em relação à infra-estrutura necessária para permitir a sua adequada operaci-

onalização, o que “não constitui nenhuma novidade no direito brasileiro”168:

Com efeito, corre-se o risco, novamente, de vermos o fracasso e a não-aplicação das 
“novas penas alternativas”, nos limites disciplinados pela Lei 9.714/98. Mas, neste 
caso, a culpa, mais do que do Poder Judiciário, será do próprio Poder Central, que 
insiste em tratar,  simbolicamente, dos problemas de combate à criminalidade e do 
caos do sistema penitenciário. Em outros termos, se não houver vontade política de 
tornar efetiva a operacionalização das “novas penas” alternativas à prisão, traduzida 
na dotação orçamentária necessária, com criação de quadro de técnicos especializa-
dos para acompanhamento e fiscalização da execução de novas penas, construção 
em massa de casa de albergados, adoção de uma política pública de convênios das 
entidades referidas no art. 46, § 2º, do Código Penal, com o sistema criminal e apoio 
a todas as unidades federativas, o insucesso da nova política criminal será inevitável, 
por duas razões: de um lado, pela não-aplicação das alternativas, quando cabíveis, 
violando os direitos do sentenciado; de outro lado, pela aplicação correta da previsão 
legal da substituição, mas sem nenhuma possibilidade de controle e fiscalização de 
sua execução.169

O diálogo da tese da separação dos poderes, os quais devem buscar efetivas suas 

atribuições e competências de forma harmônica, como determina a Constituição de 1988, com 

a tese da viabilidade plena das penas alternativas como solução principal no equacionamento 

do problema, inclusive regional, do encarceramento indigno, diante dos dados colhidos no 

trabalho, mostram como o ponto de vista encontra apoio na doutrina penal:

Na verdade,  é  fundamental  que  o Poder  Central  desperte  para  a  importância  de 
investir  na  criação  de  infra-estrutura  para  tornar  possível  a  aplicação  eficaz  das 
penas restritivas de direitos; se não for por inteligência, até pela economia que essas 
alternativas  representarão  para  os  cofres  públicos,  já  estará  justificado o  esforço 
governamental, na medida em que é muito mais econômico estruturar o sistema para 
cumprir penas alternativas do crias vagas nas penitenciárias.
A ampliação da possibilidade de substituição de pena de até quatro anos, embora a 
princípio  represente  a  adoção  de  uma  política  criminal  descaracterizadora,  pode 
trazer embutido em suas entranhas o embrião da velha política criminal funcional 
vigente  em nosso  país,  digamos,  como uma bomba  armada  de  efeito  retardado. 
Vejamos o seguinte: ninguém ignora que vivemos, nesta década, uma política de 
exacerbação  de  penas  e  endurecimento  de  regimes,  como  meio  de  combate  à 
violência e criminalidade, independentemente de qualquer resultado prático. Com 
algum tempo de vigência dos novos limites para aplicação de penas alternativas, 
mantendo-se as dificuldades atuais, o que é previsível, ante a ausência de vontade 

168 Idem, p. 90.
169 Idem, p. 91.
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política de combate eficaz à criminalidade, estes novos limites para uso da pena 
substitutiva, certamente, servirão de desculpa para que se volte a exasperar as penas 
de  muitas  infrações  penais,  com a  finalidade  de  impedir  a  aplicação  das  penas 
restritivas de direitos.170

Com a politização da justiça,  como visto,  o Poder Judiciário se vê diante de um 

ativismo que ultrapassa apenas a  questão normativa ou de exercício de sua função. Deve 

considerar  as  deficiências  do Poder  Executivo,  como um equacionador,  na  busca  de uma 

melhor  efetivação  das  políticas  de  encarceramento  dogmatizadas,  neste  caso,  nas  penas 

alternativas.

Ademais, considerando a questão posta acima:

Do exposto, conclui-se que, se não houver o fumus boni iuris, isto é, a probabilidade 
de condenação à pena privativa de liberdade, o periculum in mora, ou seja, o perigo 
de o infrator colocar em risco a ordem jurídica (art. 312 do CPP), é inadmissível a 
“prisão  cautelar”.  Falta-lhe  fundamento  legal  e  constitucional,  ou  seja,  não  há 
legitimidade político-jurídica para restrição da liberdade antecipada. Com efeito, a 
prisão processual, que já era restrita pela sua excepcionalidade, está completamente 
afastada naquelas infrações que, teoricamente, podem receber uma pena alternativa. 
Como diagnostica Assis Toledo: “seria ilógico abolir-se a prisão como pena para 
certos fatos previstos como crime no Código Penal e, ao mesmo tempo, manter-se a 
prisão, na lei processual, a título de acautelar a futura execução de uma pena que, 
embora prevista em abstrato, deixou de existir ou de aplicar-se para certos casos ou 
para o caso concreto.171

Em diálogo com o neoconstitucionalismo, há que se lembrar que, em matéria penal o 

princípio da legalidade e dos devido processo legal e da humanidade devem ser ponderados 

na busca de um melhor equacionamento do problema, considerando, aqui, a prisão processual.

Ademais, em conclusão, já que as penas alternativas, sejam de que natureza for, ou 

de que lei se refiram, a saber, o Código de Trânsito Brasileiro ou as leis ambientais, não se 

pode perder de vista a lógica de que:
Uma teoria da pena que não queira ficar na abstração ou em propostas isoladas, mas 
que pretenda corresponder à realidade, tem no dizer de Roxin, “que reconhecer as 
antíteses inerentes a toda existência social para, de acordo com o princípio dialético, 
poder  superá-las  numa  fase  posterior;  ou  seja,  tem  de  criar  uma  ordem  que 
demonstre  que,  na  realidade,  um Direito  Penal  só  pode fortalecer  a  consciência 
jurídica  da  generalidade,  no  sentido  de  prevenção  geral,  se,  ao  mesmo  tempo, 
preservar a individualidade de quem a ele está sujeito; o que a sociedade faz pelo 
delinquente também é, afinal, o mais proveitoso para ela; e que só se pode ajudar o 
criminoso a superar a sua inidoneidade social de uma forma igualmente frutífera 
para ele e para a comunidade e, a par da consideração da sua debilidade e da sua 
necessidade  de  tratamento,  não  se  perder  de  vista  a  imagem  da  personalidade 
responsável para a qual ele aponta.

Portanto,  evitar  o  encarceramento  adotando  as  penas  alternativas  como  medida 
170 Idem, p. 91.
171 Idem, p. 127.
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principal, no campo da dogmática penal atual, deve ser vista considerando os fatores acima 

trabalhados e analisados de forma a que se verifique a individualidade de cada réu, no âmbito 

da pena, bem como a humanidade, considerando, inclusive, o papel ativista do Judiciário, ao 

ponderar a deficiência dos demais Poderes na balança de suas decisões.

No  campo  do  Poder  Executivo  e  Legislativo,  este  como  produtor  de  normas  e 

fiscalizador do primeiro, deve haver uma sincronia de desempenho das atribuições de forma 

que interesses subjacentes ao desempenho funcional não atrapalhem a efetivação das políticas 

constitucionais que ditam a verdadeira ordem de princípios e valores.
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CONCLUSÃO

Os resultados obtidos com a presente pesquisa conduzem a conclusões advindas do 

diálogo  entre  as  mais  diversas  fontes,  de  forma  que  o  contexto  regionalizado  do 

encarceramento  na  Bahia  mostra  o  quão  a  vida  se  quantifica  num  espaço  metafórica  e 

literalmente indigno.

Como um dos resultados, os dados mostram um aumento da população carcerária, ao 

lado do aumento de crimes violentos, um desafio para o equacionamento do problema do 

encarceramento, no âmbito da Bahia, o que reflete em vários Estados da federação.

Considerando  o  aspecto  regional  que  tangencia  o  tema,  observa-se  uma  grande 

quantidade de processos criminais em trâmite na comarca de Brumado, cujo processamento e 

julgamento deveriam passar por uma relação constitucional de cooperação, por exemplo, entre 

o Poder Judiciário e o Executivo, no que se refere ao aparelhamento da Defensoria Pública, 

manutenção do sistema prisional, em que se constata ainda mais a distinção entre os meios 

formais de combate à criminalidade, a saber, o ordenamento jurídico-processual penal e os 

instrumentos aptos a colocá-los em prática,  como os presídios, o aparelho policial estatal, 

dentre outros.

Ocorre  que  a  situação  do  sistema carcerário  na  Bahia,  mais  especificamente  em 

Brumado, é um prisma para se visualizar a situação carcerária no País, de forma que sistemas 

vistos a partir de quem os ajuda a operá-los, se permite uma leitura mais acurada e afinada 

com a sua solução em âmbito regional.

Ademais, questões estratégicas adotadas pelo Poder Executivo, no direcionamento do 

efetivo  da  polícia,  leva  ao  fenômeno  da  criminalidade  gafanhoto,  observada  na  cidade  e 

comarca de Brumado, advinda,  como visto,  na maior parte,  da migração de policiais para 

outras cidades, de maior porte. Assim é que não basta o Poder Executivo adotar uma postura 

sem  considerar  o  efeito  que  acarreta  aos  demais  Poderes,  que  devem  trabalhar  em 

constitucional harmonia.

Em outras palavras, a realidade regionalizada nas pequenas comarcas e cidades, se 

não  considerada  nas  políticas  públicas,  pode  ser  um  perigoso  fator  de  aumento  da 

criminalidade e do encarceramento, já que é mais fácil e eleitoralmente vantajoso cuidar de 

médias e grandes cidades, perto dos centros de decisão e poder.

Outrossim, os resultados obtidos através da pesquisa sobre a realidade por trás das 

grades no Estado da Bahia e, mais regionalizadamente, em Brumado, aponta a fragilidade da 
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carceragem e do sistema prisional, condições inconstitucionais de encarceramento, violação 

do sistema prisional através de fugas, transgressões internas, ou seja, dados colhidos através 

de sérias pesquisas que apontam a negligência do Estado no gerenciamento dessa atribuição 

constitucional, que inclusive gerou interpelação judicial através da ação civil pública descrita 

no trabalho,  determinando ao Estado da Bahia  que cumpra  o que já  lhe é  obrigado pela 

Constituição de 1988 e pela Constituição do Estado.

Assim é que os resultados jurídico-sociais, obtidos ao longo da pesquisa, conduzem a 

um vetor de análise do problema referente à cidade e comarca de Brumado que, com suas 

características, serve de exemplo para outras semelhantes dentro e fora do Estado da Bahia.

A saber, o Poder Executivo Estadual, por meio de políticas unilaterais, contribui para 

o aumento da criminalidade, restando ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria 

Pública  estaduais,  equacionar  o  problema,  exercendo  suas  respectivas  competências  e 

atribuições constitucionais; em contrapartida, a estrutura colocada à disposição pelo primeiro 

Poder, acima, não corresponde ao esperado, o que agrava o problema, gerando outros vetores 

de criminalidade dentro e fora do sistema, os quais, ainda que o Judiciário se debruce com 

afinco para resolver, não consegue diminuir, tendo em vista a inércia que o desempenho das 

funções e atribuições leva, somados ao direcionamento regional dessa inércia.

Não  seria  mais  do  mesmo  não  fosse  o  diálogo  entre  as  perspectivas  jurídico-

filosóficas na tentativa de se solucionar o problema, ou partindo de uma solução “nova”, do 

ponto de vista da política criminal, como visto, ou reinventando ou reaplicando essa política, 

de forma que, a partir do Poder Judiciário, principal destinatário e responsável pelo sistema do 

encarceramento, ao lado do exercício dos Poderes legislativo e do Executivo,  possa dar a 

solução  mais  adequada,  sem  extrapolar  suas  funções  constitucionais,  como  visto  no 

desenvolvimento  do  trabalho,  ao  se  analisar  as  penas  alternativas,  meio  dogmaticamente 

viável na resolução do encarceramento, possuindo efeito importante no equacionamento do 

problema, principalmente em âmbito regional, posto que cada localidade possui sua realidade 

social e é ditada por respectivos fins sociais.

Ademais, o diálogo entre as principais teses e funções dos institutos, a partir da ótica 

da  criminologia  crítica,  leva  a  um primeiro  pressuposto  que  é  o  da  mudança  de  cultura 

jurídica e judiciária, no sentido de que o problema do encarceramento deve ser resolvido à luz 

de premissas neoconstitucionalistas, que, no campo da interpretação, inspiram novas técnicas 

e posturas que podem conferir maior justiça no trâmite dos processos penais e das execuções 

das penas.

Por incitar uma mudança de cultura, ela vem de dentro do sistema jurídico para o 
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exterior,  como modelo  normativo  para  o  Poder  Legislativo,  ou  de  fora  pra dentro,  como 

mudanças normativas impensadas há algumas décadas atrás. Esse ciclo fornece instrumentos 

de  política  criminal  que,  por  sua  vez,  deve  balizar  suas  teses  ao  tratar  de  políticas  de 

encarceramento, sem olvidar das matrizes constitucionais.

Também é de se verificar que, ao lado das penas alternativas, a solução regional para 

os  problemas  do  encarceramento,  deve  considerar  principalmente  os  princípios 

constitucionais e penais aplicáveis, já que além de possuírem caráter normativo, permitem o 

juízo de ponderação com a realidade social.

Se  o  Poder  Judiciário,  dentro  de  suas  atribuições,  ainda  que  haja  um excessivo 

desempenho  em  relação  aos  demais  Poderes,  se  adequar  a  esta  mudança  de  cultura, 

certamente haverá uma minimização do problema do encarceramento indigno e desumano nas 

comarcas, como vem ocorrendo na Comarca de Brumado.
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