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RESUMO 

 

A pena privativa de liberdade sempre foi conhecida como o meio 
empregado para punir o indivíduo que cometera determinado delito. A sua fase 
mais primitiva é o denominado período da vingança privada. Ao longo do tem-
po, cada período histórico passava a ser regido por determinado modo de pena: 
penas de vinganças públicas, penas de morte, penas corporais, penas infames, 
dentre outras. Em virtude dos movimentos humanistas contra os horrores e 
condições subumanas das prisões é que, ao final do século XVIII, vai-se extin-
guindo, gradativamente, a idéia de utilizar o próprio corpo como alvo principal 
da repressão penal. Com efeito, a valorização dos direitos dos reclusos é refle-
xo do movimento geral de defesa dos direitos fundamentais. Nesse sentido, 
temos a Declaração de Direitos de Virgínia (de 12 de junho de 1776), a Decla-
ração de Independência dos Estados Unidos da América (de 04 de julho de 
1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (de 26 de agosto 
de 1789), esta aprovada pela Assembléia Nacional da França, reforçando o 
princípio humanitário das penas. Desse modo, constata-se que o reconhecimen-
to dos direitos da pessoa humana do condenado, o respeito a sua dignidade e 
sua proteção como ser humano, são recentes. Tendo como corolário o princípio 
da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais foram positivados 
nas constituições dos Estados democráticos, dentre os quais estão Brasil e Por-
tugal. Apesar de se encontrarem em relação especial de poder, onde, natural-
mente, há certas restrições inerentes ao cumprimento da pena, os reclusos man-
têm a titularidade dos direitos fundamentais, consoante prevêem as constitui-
ções do Brasil e de Portugal. Mesmo diante de tal situação, o aparato estatal 
não vem cumprindo o estatuído nas cartas magnas, bem assim nas legislações 
que regem a execução penal, tendo em vista as parcas providências governa-
mentais em matéria de política criminal no sentido de resolver o problema da 
crise prisional, resultando o estado de flagrante afronta aos direitos fundamen-
tais do recluso, dificultando, sobremaneira, a sua ressocialização. 

 

 

Palavras-chave: prisão; execução penal; direito penal; ressocialização; direi-
tos fundamentais; restrições; direito constitucional. 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The reclusion penalty has always been acknowledged as a 
means to punish the person who had committed a certain crime. Its most 
primitive phase is the so-called period of private revenge. Throughout 
time each historical period was ruled by a specific form of penalty: pub-
lic revenge penalties, death penalties, physical penalties and other des-
picable forms of penalties, among others. Due to the human-protection 
movements against the horrors and subhuman conditions of the prisons 
is that, at the end of the 18th century, the idea of making use of the of-
fender´s own body as a main form of crime repression, gradually starts 
to diminish. Indeed, the valuing of the rights is a reflex of the global 
movement in defense of the fundamental rights. In this light, follow the 
Declaration of Rights of Virginia (from 12th June, 1776), the Declaration 
of the United States of America (from 4th July, 1776) and the Declara-
tion of Man’s Rights and of the Citizen (from 26th August, 1789), this 
last one approved by the National Assembly of France,  reinforcing  the 
humanitarian principle of the penalties. In this sense, it is observed that 
the recognition of the convict´s rights as a person, the respect of his/her 
dignity and protection as a human being, is recent. Consequent to the 
principle of the person´s dignity, the fundamental rights were trans-
formed into law of the democratic States, among these Brazil and Por-
tugal. In spite of being in a specific condition of power, where, naturally, 
there are certain restrictions inherent to the fulfilment of the penalty, the 
recluse are able to maintain the title of their fundamental rights, accord-
ing to the Portuguese and Brazilian constitutions. Even in this situation, 
the state support has not been complying with what is written in the con-
stitutions, as well as in the legislations that rule crime execution, having 
in mind the few government measures in terms of criminal policies in 
order to solve the prison crisis problem, resulting in the flagrant insult of 
the recluse´s fundamental rights, making the reintegration process even 
more difficult.  

 

 

Key-words: prison; crime execution; criminal law; reintegration; fun-
damental rights; restrictions; constitutional law. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo a análise dos Direitos 

Fundamentais relativos à pessoa do recluso, frente à execução da pena pri-

vativa de liberdade, à luz das Constituições Brasileira e Portuguesa, além da 

atenção dispensada pelo legislador infraconstitucional à matéria.  

A apreciação em comento pretende, ainda, abordar os valores 

constitucionais penais, os direitos fundamentais, passando pelo campo 

das restrições, suas espécies, colisão de direitos, método de interpretação, 

designadamente o hermenêutico-concretizador, com os respectivos prin-

cípios, bem como o princípio da proporcionalidade e a ponderação de 

interesses, o princípio da dignidade da pessoa humana e, por fim, o nú-

cleo essencial dos direitos fundamentais.  

Com relação a estes, serão objeto de análise os direitos fun-

damentais dos reclusos, tomando-se por base as legislações luso-

brasileiras, realçando as garantias, como também os limites impostos du-

rante a execução penal, sendo esta analisada, tanto no complexo sistema 

brasileiro, que é o quarto maior do mundo, quanto no sistema português, 

cada um com as suas peculiaridades. 

Nos anexos, destacaremos dados estatísticos envolvendo a si-

tuação prisional luso-brasileira, além da norte-americana, que possui a 

maior população carcerária do mundo, bem como da curiosa conjuntura 

vivenciada na Holanda, onde se prevê o fechamento de estabelecimentos 

penitenciários por falta de reclusos.    
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Por fim, apresentaremos estudos de caso baseados em dois 

acórdãos emanados das cortes constitucionais luso-brasileiras, envolven-

do direitos fundamentais da pessoa do condenado. 

No capítulo I será analisada a pena em sua historicidade, realçando 

várias passagens e meios de segregação, as ideias iluministas, realçando o hu-

manismo, até chegarmos à ressocialização do recluso como meta. 

O capítulo II tratará, de forma breve, a pena privativa de liber-

dade à luz dos textos constitucionais do Brasil e de Portugal. 

No capítulo III serão abordados os valores constitucionais pe-

nais, destacando os princípios constitucionais que orientam o tratamento a 

ser dado à pessoa do recluso, tendo em vista a nova condição limitante 

imposta pela pena, gerando uma relação de sujeição especial de poder en-

tre o condenado e o Estado, representado pela administração penitenciá-

ria. 

O capítulo IV versará sobre os direitos fundamentais enfocan-

do as restrições e limitações, suas espécies, passando pelo conflito e coli-

são de direitos, com utilização do método hermenêutico-concretizador à 

solução do problema, acompanhado dos princípios de interpretação cons-

titucional, bem como a análise dos princípios da proporcionalidade e da 

ponderação de interesses, além do princípio da dignidade da pessoa hu-

mana, como formador dos demais direitos fundamentais, e, por fim, uma 

apreciação acerca do núcleo essencial. 

O capítulo V tratará dos direitos fundamentais dos reclusos à 

luz das legislações de regência, numa perspectiva luso-brasileira, abor-

dando as garantias destinadas à pessoa que se encontra em relação especi-

al de poder ou sujeição, assim como os limites decorrentes dessa nova 

situação. 
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No capítulo VI serão analisados os sistemas penitenciários, des-

tacando o seu surgimento, passando pela complexidade do sistema brasilei-

ro, tendo em vista ser o quarto maior do mundo, bem como pelo sistema 

português, cada um com as suas especificidades, com incursão nas tentati-

vas governamentais à resolução da crise prisional, no caso, entre outros 

problemas, o da superlotação (sobrelotação) das prisões, analisando-se, in-

clusive, na perspectiva brasileira, a privatização das penitenciárias, com 

experiências narradas e críticas ao modelo. 

Por último, temos o capítulo VII, no qual faremos dois estudos 

de caso envolvendo direitos fundamentais do condenado, sendo ambos ana-

lisados à luz das cortes constitucionais do Brasil e de Portugal, tendo por 

base o previsto nos textos constitucionais de ambos os países. 

Como método de trabalho serão utilizadas as principais fontes 

jurídicas, tendo, em sua maioria, as de origem luso-brasileira.  

Certamente, não se buscará exaurir o assunto, diante de sua com-

plexidade, mas fomentar-se-á o debate em torno da problemática relativa ao 

recluso e o Estado, representado pela administração penitenciária, numa típica 

relação especial de poder. 
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CAPÍTULO I 

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

 

 

1. Escorço histórico 

  

Poder-se-ia afirmar que a fase mais primitiva da história da pena é 

o denominado período da vingança privada, no qual o ofendido definia em que 

estilo seria sua vingança, podendo esta ultrapassar a pessoa do infrator chegan-

do, a atingir a sua família.  

A origem da pena privativa de liberdade remonta aos primórdios e 

se confunde com a história do próprio Direito Penal, nos idos posteriores à 

barbárie1. Ambos, a pena e o Direito Penal, têm em mira o ser humano, acom-

panhando-o através dos tempos, porquanto que um jamais se afastou do outro. 

                                                        

1 Assevera Julio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal, I, 23ª ed., São 
Paulo: Atlas, 2006, p. 16, citando Juarez Tavares, em nota à obra de Johannes Wessels (Di-
reito Penal-Parte Geral, Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1976), afirma que: “Segundo nos reve-
lam os dados históricos, o Direito Penal não existiu sempre. Seu aparecimento se dá, propri-
amente, no período superior da barbárie, com a primeira grande divisão social do trabalho e a 
conseqüente divisão da sociedade em classes e a implantação do Estado”. 
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Posteriormente, surgiu a Lei de Talião com o célebre jargão “olho 

por olho, dente por dente”, segundo o qual aquele considerado criminoso seria 

punido com a mesma intensidade do crime que cometera2. 

Os primeiros indícios da Lei de Talião foram encontrados no Có-

digo de Hamurabi, por volta de 1700 a.C., no reino da Babilônia, mas alguns 

acham que surgiu no Antigo Testamento. Essa lei objetivou evitar que as pes-

soas fizessem justiça com as próprias mãos, passando a sua aplicação às auto-

ridades competentes, introduzindo, assim, um início de ordem na sociedade 

com relação ao tratamento de crimes e delitos. 

O criminoso era punido de maneira igual ao dano causado à víti-

ma3. A punição era dada de acordo com a categoria social tanto do infrator, 

quanto do ofendido. Se, por exemplo, uma pessoa arrancasse um dente de ou-

trem, teria como punição a mesma ação. Se um nobre agredisse um escravo, 

este não poderia fazer valer a reprimenda contra aquele, porquanto havia, como 

dito, a observância da classe social a que este pertencia. 

Percebe-se, também, o instituto da composição onde crimes seriam 

reparados com prestações pecuniárias, sendo a vítima indenizada pelo mal so-

frido. Ao longo do tempo cada período histórico passava a ser regido por de-

terminado modo de pena, penas de vinganças públicas, penas de morte, penas 

corporais (ter os cabelos cortados, dentes e pele arrancados), penas infames 

(censura e diversas formas de humilhação), dentre outras.  
                                                        

2 Se o infrator decepasse a mão da vítima, teria como reprimenda a mesma ação 
que praticara, ou seja, a mão do infrator também seria decepada. 

3 Sobre a vítima do delito, Guilherme Costa Câmara, Programa de Política 
Criminal orientado para a vítima de crime, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 25, citando 
Margarita Roig Torres, Algunos Apuntes sobre la Evolución Histórica de la Tutela Jurídica 
de la Víctima del Delito, EPC, n. 22, (2000), pp. 155-293, p. 161, faz o seguinte comentário: 
“É que desde cedo o delito deixou de ser concebido como uma simples ofensa individual. A 
infração comportava uma vulneração do princípio da paz social que devia reger as famílias e 
a comunidade legitimava-se a exercer a vingança contra o ofensor e sua estirpe”. 
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A prisão, como pena, é de origem recente na história do Direito 

Penal. Inicialmente, a prisão como cárcere era aplicada somente aos acusados 

que aguardavam julgamento. O alicerce desse Direito Penal era baseado na 

brutalidade das sanções corporais e na violação dos direitos do suposto delin-

quente.  

O juiz era dotado de plenos poderes, podendo aplicar penas que 

não tivessem previsão legal. Nota-se, portanto, a inobservância do princípio da 

legalidade. Eram explícitas as atrocidades, a cada dia criavam-se formas mais 

cruéis para execução dos criminosos, e esse espetáculo era aplaudido por parte 

da população que acompanhava cada execução, muitas vezes até participando 

destas4. 

Esse estado de coisas gerou inconformismo, tendo Cesare Bonesa-

na, o Marquês de Beccaria, com seu livro “Dos Delitos e das Penas”, escrito 

em 1764, mudado radicalmente as formas de execução de penas em toda a Eu-

ropa.  

Nessa obra, elaborou o que atualmente veio a se tornar um dos pi-

lares do Direito Penal moderno, repudiando as penas desumanas antes usadas 

como forma de punição. Aponta, portanto, a necessidade de leis para se estipu-

lar as penas, impedindo que a sanção seja utilizada de forma arbitrária, envol-

vendo, desse modo, a proporcionalidade em relação aos crimes cometidos.  

Assim, podemos afirmar que o caráter humanitário da pena teve 

como marco inicial a participação de Beccaria5, considerado o pioneiro no le-

                                                        

4 De acordo com Michel Foucault, o povo reivindica seu direito de constatar o 
suplício do condenado, depois de este ter sido humilhado publicamente, fazendo lembrar o 
horror de seu crime, sendo insultado e, por vezes, agredido. 

5 São defendidos pelo jurista, economista e filósofo italiano, três grandes aspec-
tos: a legalidade, a proporcionalidade e o utilitarismo. A concepção de legalidade indicava 
que uma pena só poderia ser imposta caso se encontrasse prevista na legislação. A proporcio-
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vante contra a tradição jurídica e a legislação penal de seu tempo, denunciando 

os julgamentos secretos, a tortura como meio de se obter a prova do crime, 

bem como a prática de confiscar bens do condenado. Pregava a igualdade dos 

criminosos perante a lei quando da prática do mesmo delito. 

O homem contemporâneo utiliza a pena privativa de liberdade no 

intuito de punir os delitos cometidos.  Todavia, a pena concebida para punição, 

ontologicamente, não possui ideia de vingança, quer pública, quer privada. 

Historicamente, coexistiram duas categorias: a pena como reação jurídica con-

tra o crime (categoria racional), e a vingança como reação emocional contra o 

dano (categoria irracional). 

Para que chegássemos à Escola Clássica6, que deu origem a um es-

tudo sistematizado do direito e cientificamente fosse formulada uma teoria da 

pena, uma extensa trajetória foi percorrida.  

Em princípio, as punições baseavam-se em torturas físicas que, ge-

ralmente, levavam o recluso à morte. Com o transcorrer dos séculos os méto-

dos de tortura foram evoluindo para a aplicação de punições de cunho psicoló-

                                                                                                                                                                             

nalidade objetivava que crimes com graus mínimos de gravidade recebessem penas diferenci-
adas daqueles com alto grau de seriedade. O utilitarismo vinha com a crença de que a pena 
deveria ter uma utilidade, e não apenas ser cruel, como os idealizadores do terror penal apli-
cado à época pensavam. 

6 De acordo com José de Faria Costa, Noções Fundamentais de Direito Penal, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 156, “A Escola Clássica, aqui por nós representada por 
dois dos seus expoentes no âmbito das ciências penais – Beccaria e Feuerbach – vem, mais 
tarde, principalmente em finais do século XIX e no início do século passado, a ver-se con-
frontada com a Escola Positiva, marcada pelos métodos naturalísticos, cujo primeiro grande 
representante é Lombroso. Este sustentava um determinismo antropológico, ou seja: existiria 
uma espécie de delinquente nato, que delinquía em virtude de possuir determinadas caracte-
rísticas corporais e anímicas, idéia que, como é fácil de ver, nega qualquer espaço à liberdade 
de agir do homem. Também nesta linha científica estão Garofalo – com a sua Criminologia – 
e Ferri – com a sua Sociologia Criminal – , ambos tentando conferir uma natureza biológica 
ao crime e ao criminoso”.  
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gico, onde o detento era excluído do meio social. Entretanto, far-se-á necessá-

rio verificar o longo caminho percorrido para que isso acontecesse. 

Antes do século XVIII a única punição usada pelo estado era a pe-

na de morte, nas suas diversas formas de execução: forca, fogueira, afogamen-

to, estrangulamento, arrastamento, extirpação das vísceras, e enterramento em 

vida. Calha timbrar que esse tipo de pena tinha por finalidade, além da puni-

ção, a intimidação daqueles que pretendessem delinquir, realçando, assim, o 

seu caráter pedagógico.  

À época, todos os acusados, depois de julgados e condenados, e-

ram encaminhados às prisões7, as quais serviam única e exclusivamente à pre-

servação dos mesmos até a execução da pena em epígrafe. 

Cumpre ressaltar que a pena de morte era aplicada para todo e 

qualquer tipo de crime8, não havendo uma separação entre os mais graves e os 

de menor potencial ofensivo. Dessa maneira, sem a proporcionalidade entre 

crime e pena, a sensibilidade moral dos homens seria gradativamente extinta da 

mente humana9.  

                                                        

7 Cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, Direito Prisional Português e Europeu, Co-
imbra: Coimbra Editora, 2006, p. 43, ao citar Jacques-Guy Petit (1990, 19, 22 e 26), ressalta: 
“Em Portugal como em França, a prisão só surge como uma verdadeira pena com a publica-
ção das legislações penais modernas. Anteriormente, a prisão servia não tanto como um local 
de cumprimento de uma pena, mas como local de retenção em segurança de certos tipos de 
pessoas: os reclusos que aguardavam julgamento, os condenados antes de sua punição e os 
presos por dívidas”. 

8 Cfr. Aníbal Bruno, Direito Penal: Parte Geral, Rio de Janeiro: Forense, 
1967, p. 421, aduz que nada revela melhor a crueldade dos homens do que a história das pe-
nas, mais do que a dos crimes. 

9 Assenta Cesare Beccaria, Dos delitos e das penas (trad. por Lucia Guidicini), 
São Paulo: Martins Fontes, 1991, que se for atribuído um mesmo castigo, como é o caso da 
morte, para qualquer conduta, em pouco tempo não se terá mais nenhuma diferença entre os 
crimes. 
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Apesar de as prisões no sentido jurídico só terem surgido há pouco 

mais de dois séculos, a igreja, com toda sua influência, e por não ser a favor da 

aplicação da pena de morte, vinha desde o século IV criando prisões destinadas 

ao cumprimento da pena, cuja utilização se expandiu gradativamente. Porém, 

muitos dos encarcerados dessa época não resistiam, tendo em vista as péssimas 

condições de habitabilidade, propiciadas pela imundície e por doenças infecto-

contagiosas. Tal situação fez com que esse modelo prisional fosse repensado10. 

Além de Beccaria, outra personalidade que exerceu forte influência 

no surgimento do movimento reformador foi John Howard, na segunda metade 

do século XVIII, com a Revolução Industrial. Na sua grande obra “Estado das 

Prisões na Inglaterra e País de Gales”, assenta a luta contra vários inconveni-

entes do sistema prisional inglês. Howard transitava pelas enxovias e calabou-

ços da Europa e relatava os horrores e condições subumanas de que era teste-

munha.  Defendia, naquela altura, a prisão individual, com um tratamento mais 

humano do encarcerado, onde houvesse assistência religiosa, trabalho, separa-

ção individual diurna e noturna, alimentação sadia e condições higiênicas me-

lhores11. 

  Outrossim, em virtude dos movimentos humanistas contra os hor-

rores e condições subumanas das prisões é que, ao final do século XVIII12, vai-

                                                        

10 Segundo Michel Foucault, Microfísica do Poder, Rio de Janeiro: Graal, 
1979, a prisão deveria ser um instrumento aperfeiçoado, a exemplo de uma escola, caserna ou 
hospital, necessitando agir com precisão sobre as pessoas. O fracasso do cárcere foi patente. 
Aduz que desde 1820 se constata que a prisão serviu apenas para fabricar novos criminosos 
ou para aprofundá-los ainda mais na criminalidade. Em 1840 foi feito o primeiro balanço do 
fracasso da prisão: “sabe-se que esta não reforma, mas fabrica a delinqüência e os delinqüen-
tes”. 

11 Cfr. René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal – Parte Geral, Rio de Jeneiro: 
Forense, 2001. 

12 Verifica-se, também no século XVIII, que o jurista e filósofo Cesare Becca-
ria se indagava, sobre tantas questões que gravitavam em torno da espécie, a respeito da pro-
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se extinguindo gradativamente a ideia de utilizar o próprio corpo como alvo 

principal da repressão penal. Por conseguinte as execuções públicas, a utiliza-

ção de suplícios e castigos corporais passam a ser vistos de maneira perversa 

pela sociedade, posto que instigava ainda mais a violência, transformando os 

próprios carrascos em também criminosos, posto que eles utilizavam a violên-

cia “legal” do sistema na execução dos condenados. 

Surgiram, então, inúmeras obras13 que criticavam abertamente a 

legislação penal em vigor na época, amparando a liberdade do indivíduo e va-

lorizando os princípios da dignidade da pessoa humana. De acordo com tal fi-

losofia, a pena deveria ser proporcional ao crime e, ainda, menos cruel ao cor-

po da pessoa sem que, por isso, deixasse de ser eficaz, porquanto visava provo-

car, no recluso, o arrependimento. 

Com efeito, a valorização dos direitos dos reclusos é o reflexo do 

movimento geral de defesa dos direitos fundamentais. Nesse sentido, temos a 

Declaração de Direitos de Virgínia (de 12 de junho de 1776), a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos da América (de 04 de julho de 1776) e a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (de 26 de agosto de 1789), 

esta aprovada pela Assembleia Nacional da França, reforçando o princípio hu-

manitário das penas.  

Nesse diapasão, por onde a pena de morte fora abolida ou não apli-

cada, as penas corporais e as infames foram desaparecendo gradativamente, 

surgindo, desse modo, as privativas de liberdade, tendo início a construção de 

presídios focados na reeducação dos criminosos14. Tratava-se de dar ao povo 

francês um "catecismo cívico", tão decantado por Jean-Jacques Rousseau, ser-
                                                                                                                                                                             

porcionalidade das penas aplicadas e a sua finalidade, além de sua influência sobre os costu-
mes. 

13 Consoante pensamento sintetizado por BECCARIA. 
14 Cfr. Gilberto Ferreira, Aplicação da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 
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vindo como instrumento normativo internacional para outras nações, na busca 

da conscientização de que o cidadão deve fazer parte das prioridades da atua-

ção estatal.  

As declarações em epígrafe resultaram na confecção da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem15 (de 10 de dezembro de 1948), pela As-

sembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), dando sequência ao 

processo de positivação16 dos direitos fundamentais. 

De fato, a pena privativa de liberdade marcou uma evolução hu-

manista da forma de punição existente até então, vez que a segregação já repre-

sentou alguma restrição ao comportamento humano, sendo vista com respeito 

ou, ao menos, conseguindo, em uma determinada época da história, fazer surti-

rem os efeitos da política criminal.  

Enfim, em uma visão pretérita, verificar-se-á que as penas privati-

vas de liberdade, mesmo cumpridas em regime fechado, representaram um 

progresso no sistema penitenciário vigente até então, embora exista o debate 

em torno das mais variadas explicações sobre os fundamentos e os fins atribuí-

                                                        

15 Proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que indivíduo e órgãos da 
sociedade se esforcem, através do ensino e da educação, para promover o respeito a esses 
direitos e liberdades e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacio-
nal, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os 
povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdi-
ção.  

16 Realça Anabela Miranda Rodrigues, Novo olhar sobre a questão penitenciá-
ria, 2ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 71, sobre a edição de estatutos em vários paí-
ses prevendo princípios em favor dos reclusos ou reclusos, o seguinte: “Através deles ou por 
via de declarações específicas, é inquestionável o progresso verificado, na cultura jurídica das 
últimas décadas, relativamente à situação do recluso. Como é sabido, o reconhecimento da 
posição jurídica do recluso remonta às correntes reformistas dos princípios do século quando, 
em 1925, a Comissão Penitenciária Internacional projectou elaborar regras internacionais que 
condensassem exigências mínimas que deveriam ser aceites por todas as legislações em maté-
ria de execução das sanções privativas de liberdade”. 
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dos à pena privativa de liberdade. Surgiram, nesse diapasão, as teorias absolu-

tistas que concebem a pena como um fim em si mesmo e a abstraem de qual-

quer outra finalidade17.  

Desse modo, constata-se que o reconhecimento dos direitos da pes-

soa humana do condenado, o respeito a sua dignidade como pessoa e sua pro-

teção como ser humano, são recentes. 

 

2. Dos Fundamentos e Finalidades das Penas Privativas de Liberdade 

 

A imposição das penas privativas de liberdade está fundamentada 

na própria essência do Estado, que tem como função garantir a proteção da so-

ciedade18.   

De acordo com Bitencourt, é reconhecido, quase pacificamente, 

que no âmbito do Direito Penal a pena se justifica pela sua necessidade. Isso 

porque a pena é um mecanismo utilizado a favor do Estado, com o intuito de 

garantir a manutenção da ordem jurídica e do bem comum. Todavia, a concep-

ção do “bem comum” não é unânime, já que não fica claro para quem sua pro-

                                                        

17 Parece haver uma contradição na essência mesmo da teoria retributiva, já que 
uma das suas vertentes entende que o delinquente deve ser punido para que a vítima reencon-
tre a tranquilidade, o que não deixa de ser uma finalidade que se encontra fora do âmbito do 
'fim em si mesmo'. 

18 No entanto, a garantia do respeito aos direitos humanos do recluso prevalece 
no Direito Criminal (Penal) contemporâneo. Desse modo, se faz necessário o respeito a al-
guns princípios: dignidade da pessoa humana, humanidade das penas, caráter estritamente 
pessoal da pena (princípio da pessoalidade) e da observância à proporcionalidade. Por ser o 
instrumento mais rigoroso de controle social, deve-se sempre ter a consciência de que o Di-
reito penal será usado, apenas, em último caso (ultima ratio), tendo como mira o interesse 
social, não podendo transformar-se em um meio repressivo a serviço dos governantes, conso-
ante acontece nos regimes totalitários. 
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teção estaria direcionada, ou seja, se à sociedade, ao Estado, ao indivíduo ou à 

soberania19.  

Faz-se mister verificar que são atribuídos dois aspectos que visam 

dar objetivo à reprimenda penal. O primeiro confere ao Direito Penal a função 

de segurança jurídica e, à pena, o caráter de prevenção geral, por meio da san-

ção retributiva. Já o segundo atribui ao Direito Penal a função de proteção da 

sociedade e, à pena, o caráter de prevenção especial, por meio da retribuição e, 

especialmente, a ressocialização20. 

Destarte, a pena constitui bem jurídico justificável pelo interesse 

geral de conservar a paz social, bem como a segurança jurídica. Ademais, a 

pena não pode ser atribuída como castigo, mas sim, aduzida como função mo-

ral21. 

Zaffaroni ainda afiança que a pena possui certa crise de legitimida-

de, vez que não é capaz de promover solução de conflito, já que é aplicada de-

pois de ocorrida a subversão. Porém, por mais irracional que seja a aplicação 

da pena, dita irracionalidade deve ser abrandada, através de princípios como o 

da lesividade e o da intervenção mínima22. 

Em verdade, há que se compreender quão vastas são as finalidades 

atribuídas às penas, como a de retribuição, ideia segundo a qual a pena é vista 

como um mal que deve ser imposto ao infrator para que este observe sua culpa. 

                                                        

19 Cfr. Cezar Roberto Bitencourt, Manual de Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 
2000, p. 82. 

20 Cfr. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, Manual de direito 
penal brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 89. 

21 Cfr. ZAFFARONI e PIERANGELI, op. cit. p. 89. 
22 Cfr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Em busca da penas perdidas, 5ª ed., Rio de Ja-

neiro: Revan, 1991, p. 203. 
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Há ainda as orientações preventivas especiais23 ou gerais24 da pena, dentre ou-

tras mais modernas como a prevenção geral positiva25, fundamentadora26 e li-

mitadora27. 

Observemos que, com as teorias relativas, a pena começou a ser 

vista como uma oportunidade de ressocialização e não mais somente como um 

castigo. 

Clássico e adepto da Teoria Relativa, Beccaria entendia que o ob-

jetivo da pena não consistia em afligir um ser sensível, bem como desfazer um 

crime praticado, mas em impedir que o delinquente provocasse novos danos 

aos cidadãos, ocasionando, assim, um efeito pedagógico. Para tanto, mister se 

faria que fossem aplicadas penas capazes, hábeis a causar uma impressão mais 
                                                        

23 Corresponde a um instrumento de caráter preventivo sobre o delinquente ob-
jetivando evitar que sejam cometidos outros delitos. 

24 Tem uma concepção que desloca as atenções do delinquente para a popula-
ção. Desse modo, a pena funciona como instrumento político-criminal destinado a atuar (psi-
cologicamente) sobre os integrantes da sociedade, desviando-os da prática delituosa por meio 
da intimidação penal prevista em lei, e sua consequente aplicação das penas contidas na deci-
são judicial. 

25 Objetiva afirmar a validade da norma penal violada, revelando à sociedade o 
que aconteceria se fosse praticado um crime. 

26 A prevenção geral fundamentadora é denominada por Miguel Reale Júnior 
como idéia de reafirmação do ordenamento. Cria para o direito penal uma função ético-social 
de garantia de valores e para a pena a função de reafirmar a ordem violada, reforçando junto 
aos membros da população a validade das normas. Conforme aponta o autor, esta concepção 
aproxima-se da teoria de Hegel, para a qual “a pena é a negação da negação, a reafirmação ou 
restauração da ordem jurídica violada”. (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito 
Penal, I, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 55) 

27 Hassemer e Roxin defendem na teoria da prevenção geral limitadora que a 
pena seria a reação do Estado perante fatos puníveis, a fim de proteger a consciência social da 
norma. De acordo com Hassemer essa proteção auxiliaria o delinquente na medida do possí-
vel, bem como na limitação dessa ajuda, cominada por meio de critérios, nomeadamente da 
proporcionalidade, e de consideração à vítima, espécie de prevenção geral que apenas poderá 
ser alcançada se o direito penal conseguir a formalização do controle social. (HASSEMER, 
Winfried y MUÑOZ CONDE, Francisco, Introducción à la criminologia, Valencia: Ed. Ti-
rant lo Blanch, 2001, p. 162) 
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eficaz e duradoura na coletividade. Aduzia que a pena seria mais justa, se fosse 

aplicada com maior rapidez. Contudo, considerava ser preferível o caráter pre-

ventivo utilizando-se da educação, a necessitar punir os criminosos28. 

Para o proveito da pena é certa a necessidade da proximidade do 

delito, pois, como dito, quanto mais curto o tempo decorrente entre este e aque-

la mais estreita e durável será a associação dessas duas ideias (delito e pena) no 

espírito humano, considerando-se dessa forma um como sendo a causa, e o 

outro como o efeito necessário e indefectível. 

O Estado deverá manter-se enquanto instrumento imprescindível 

para a defesa dos interesses coletivos e para a criação de leis justas. E, ao agir 

em prol do interesse coletivo, é dever do Estado, por intermédio de sua função 

jurisdicional, aplicar a pena em face da violação do bem juridicamente conso-

lidado, mas ela deve ser sempre proporcional à infração cometida e nos limites 

da culpabilidade, a fim de que seja justa e não expresse, no castigo, a arbitrari-

edade.  

Atualmente, a pena representa uma sanção, correspondente a um 

constrangimento imposto pelo Estado, mediante uma reprimenda ao autor de 

um delito em retribuição de seu ato ilícito, por ter atingido um bem jurídico, 

tendo por finalidade evitar novas condutas delituosas. 

A proposta mais humana é a que se aproxima dos fins da pena, no 

caso, a preservação de bens jurídicos, a defesa social, a reinserção do indivíduo 

                                                        

28 Defensor do respeito e da defesa aos direitos humanos, timbra Beccaria que 
para que uma pena não seja considerada uma violência contra um cidadão privado de sua 
liberdade, deve ser pública, necessária, rápida e, sobretudo, proporcional aos crimes pratica-
dos, com leis que versem a respeito dos mesmos. (BECCARIA, op. cit., p. 146) 
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ao convívio social, com a sua regeneração, e o caráter preventivo da prática de 

novos delitos29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

29 Cfr. KUEHNE, Maurício. Teoria e prática da aplicação da pena, 2ª ed., Cu-
ritiba: Juruá, 1998, p. 24. 
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CAPÍTULO II 

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

E AS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL E DE PORTUGAL 

 

 

 

1. A Constituição Federal e a pena privativa de liberdade no Brasil 

 

O Brasil é fundamentado em um Estado Democrático de Direito e 

possui, como uma de suas colunas basilares, a garantia da democracia e a dos 

direitos fundamentais da pessoa humana, tendo como forma expressa dessas 

garantias a norma positivada por meio de sua Constituição Federal. 

Outrossim, a Constituição30 é a lei fundamental e suprema de um 

Estado, que contém um conjunto de normas reguladoras referentes, entre outras 

questões, à forma de governo, à organização dos poderes públicos, à distribui-

ção de competências e aos direitos e deveres dos cidadãos. Historicamente o 

Brasil teve sete constituições, sendo uma no período monárquico e seis no pe-

ríodo republicano. As mudanças constitucionais, em geral, ocorrem no contex-

to de importantes modificações sociais, econômicas31 e políticas do país.  

                                                        

30 Cfr. Orlando Soares, Comentários à Constituição da República Federativa 
do Brasil, 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 2, “(...) é considerada como o conjunto de 
normas jurídicas, que tem por fim limitar a autoridade política do Estado e dar garantias ao 
indivíduo, como membro da sociedade”. 

31 Cfr. Orlando Soares, op. cit., p. 3, mencionando o pronunciamento de Ruy 
Barbosa no Rio de Janeiro, em 1919, após o advento do socialismo, implantado na URSS 
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A atual Carta Magna brasileira, também conhecida como Constitu-

ição Cidadã, foi elaborada por uma Assembleia Constituinte legalmente con-

vocada e eleita. É a primeira a permitir a incorporação de emendas32 populares. 

Apesar de ter sido promulgada há mais de vinte anos, vários de seus dispositi-

vos ainda estão a depender de regulamentação. 

Faz-se imperioso verificar que a Constituição da República Federa-

tiva do Brasil traz em seu preâmbulo33 o seguinte texto: 

“Nós, representantes do povo 

brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Demo-

crático, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e interna-

                                                                                                                                                                             

(União das Repúblicas Socialistas Soviéticas): “As constituições são conseqüências da irre-
sistível evolução econômica do mundo. As nossas constituições têm ainda por norma as de-
clarações de direitos consagradas no século dezoito. Suas fórmulas já não correspondem exa-
tamente à consciência jurídica do universo. A inflexibilidade individualista dessas Cartas, 
imortais, mas não imutáveis, alguma coisa tem de ceder (quando lhes passa já pelo quadrante 
o sol de terceiro século) ao sopro de socialização que agita o mundo”. 

32 De 1992 a 2008 foram aprovadas 57 emendas à Constituição Brasileira.  
33 A respeito da temática em epígrafe aduz Orlando Soares, op. cit, pp. 1-2, o 

seguinte: “O preâmbulo representa assim, assevera Themístocles Brandão Cavalcanti, uma 
afirmação de princípios, uma síntese do pensamento que dominou a Assembléia Constituinte, 
em seu trabalho de elaboração constitucional, sendo que Justice Story considerava o preâm-
bulo como verdadeira chave do pensamento dos autores do estatuto constitucional, e, segundo 
o conceito de Quincy Writght, foi através do preâmbulo que Marshall, Story, Webster, abri-
ram o caminho para a interpretação da Constituição norte-americana (A Constituição Federal 
Comentada, vol. I, ps. 15 e 16)”. 
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cional, com a solução pacífica das controvér-

sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 

seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL”. 

Dessa forma, observamos que as demais regras emanam a partir 

desta norma suprema e, por sua vez, não podem se contrapor aos desejos ex-

pressos na mesma, devendo respeitar os limites34 por ela impostos. Caso con-

trário, teríamos, aqui, a norma inconstitucional. 

Portanto, as validações das demais normas dependem da subordi-

nação à Carta Magna e aos preceitos constitucionais35 previstos em seu conteú-

do, atraindo para o lado da legalidade as normas aceitas como de acordo com 

os princípios de nosso Estado e expelindo as demais para o limbo de nosso sis-

tema jurídico. 

Visto por este prisma, mister se faz ressaltar que na Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 1988, encontramos sob o título “Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais”, iniciando-se com o artigo 5º, abrindo os 

direitos individuais e coletivos do cidadão e da sociedade, em seu primeiro pa-

rágrafo, o seguinte texto: “As normas definidoras dos direitos e garantias fun-

damentais têm aplicação imediata”, deixando clara a intenção do legislador de 

tornar tais garantias por si só autônomas, sendo desnecessária legislação com-

plementar no sentido de regulamentá-las. 

                                                        

34 Cfr. Gomes Canotilho, José Joaquim. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, 7ª ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 52. 

35 Sobre a impossibilidade de se proceder a elaboração dogmática, ao menos, 
de grandes princípios de diversos ramos do Direito sem uma referência ou compreensão sis-
temática com base no Direito Constitucional, logo, da Constituição, vide JORGE MIRANDA, 
em sua obra Manual de Direito Constitucional – O Estado e os Sistemas Constitucionais, I, 7ª 
ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 20. 
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Destarte, fica evidente que, a exemplo dos demais ramos, nomea-

damente o Direito Penal, as leis são elaboradas cumprindo os valores constitu-

cionais vigentes. Desse modo, focando o tema do presente trabalho, ante a a-

bordagem dos primados consagrados na Carta Magna, devemos observar os 

princípios constitucionais que regem a aplicação da pena.  

 

2. A Constituição da República Portuguesa e a pena privativa de liberdade 

 

 “A 25 de Abril de 1974, o Mo-

vimento das Forças Amadas, coroando a longa 

resistência do povo português e interpretando 

os seus sentimentos profundos, derrubou o re-

gime fascista.  

Libertar Portugal da ditadura, da 

opressão e do colonialismo representou uma 

transformação revolucionária e o início de 

uma viragem histórica da sociedade portugue-

sa. 

A Revolução restituiu aos portu-

gueses os direitos e liberdades fundamentais. 

No exercício destes direitos e liberdades, os 

legítimos representantes do povo reúnem-se 

para elaborar uma Constituição que corres-

ponde às aspirações do país. 

A Assembleia Constituinte afirma 

a decisão do povo português de defender a in-
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dependência nacional, de garantir os direitos 

fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os 

princípios basilares da democracia, de assegu-

rar o primado do Estado de Direito democráti-

co e de abrir caminho para uma sociedade so-

cialista, no respeito da vontade do povo por-

tuguês, tendo em vista a construção de um pa-

ís mais livre, mais justo e mais fraterno. 

A Assembleia Constituinte, reuni-

da na sessão plenária de 2 de Abril de 1976, 

aprova e decreta a seguinte Constituição da 

República Portuguesa”. (Preâmbulo) 

 

A exemplo do que ocorreu com a Constituição Federal Brasileira 

de 1988, a Constituição da República Portuguesa de 1976 também foi fruto de 

um longo e tormentoso período, nomeadamente do regime militar. 

A Revolução dos Cravos pôs termo ao golpe militar (Estado Novo) 

instalado pelo governo de Antônio Oliveira Salazar, em 1926, ficando este no 

poder até ser destituído em 1968, por incapacidade, tendo sido substituído por 

Marcello Caetano, que dirigiu o país até o dia 25 de abril de 1974, data em que 

foi deposto. 

Consoante se observa do preâmbulo36 da Carta Magna Portuguesa, 

o país é instituído em um Estado Democrático de Direito37, possuindo como 

                                                        

36 Cfr. Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional – Constituição, II, 5ª 
ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 261: “Um preâmbulo ou proclamação mais ou me-
nos solene, mais ou menos significante anteposta ao articulado não é componente necessário 
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esteio os direitos e liberdades fundamentais38, visando garantir os direitos fun-

damentais dos cidadãos e a democracia. 

Portugal, historicamente, teve sete constituições, sendo a atual a 

mais democrática delas. Em vigor há mais de trinta anos, foi objeto de várias 

revisões39, do mesmo modo como ocorreu com a brasileira, só que por meio de 

emendas40. 

                                                                                                                                                                             

de qualquer Constituição; é tão-somente um elemento natural de Constituições feitas em 
momentos de ruptura histórica ou de grande transformação político-social”. 

37 Reza o art. 2º da CRP : “A República Portuguesa é um Estado de direito de-
mocrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política 
democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais 
e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económi-
ca, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa”. 

38 Sobre a temática aduziu Jorge Miranda, II, op. cit., pp. 259-260, o seguinte: 
“Como se sabe a rubrica ‘Princípios Fundamentais’ é a primeira vez que surge entre nós, mas 
o seu objecto – uma primeira apresentação do Estado – em todas as Constituições anteriores 
nunca tinha deixado de ser tratado de harmonia com os postulados filosófico-jurídicos e ideo-
lógicos respectivos: todas tinham definido o Estado Português não apenas através dos seus 
‘elementos’ ou condições de existência como através de directos princípios de estrutura cons-
titucional. De igual sorte, verifica-se que os ‘Princípios Fundamentais’ de 1976 são homólo-
gos ou análogos aos de Constituições de outros países, sejam quais foram os estilos adoptados 
ou os lugares em que figurem”. 

39 A atual Carta Magna Portuguesa contempla o instituto da revisão constitu-
cional, vindo expressamente em seu texto nos artigos 284º a 289º. Ficou assentado que a As-
sembleia da República pode rever a Constituição decorridos cinco anos da data da publicação 
da última lei de revisão. Contudo, a Assembleia da República pode, extraordinariamente, ou 
seja, a qualquer tempo, por maioria de quatro quintos dos Deputados, assumir poderes de 
revisão. 

40 A Emenda Constitucional objetiva permitir alterações pontuais na Constitui-
ção de um país, a exemplo do que ocorre em Portugal, por meio de Revisões, sem a necessi-
dade de eliminar toda a Constituição vigente e construir uma Carta Magna totalmente nova. 
Tal mecanismo foi explicitamente formulado com o advento da Constituição da Pensilvânia 
de 1776, mas foi consagrado como uma inovação da Constituição Americana de 1787 (pro-
mulgada em 1788), tendo, posteriormente, vários países, a adaptado. A Constituição Brasilei-
ra exige, como condição para autorizar as modificações do texto, os seguintes requisitos 
(formais): a proposição da emenda deve ser feita por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câma-
ra dos Deputados ou do Senado ou pelo Presidente da República ou pela maioria absoluta das 
Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que cada uma deve manifestar-se 
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A Constituição da República Portuguesa de 1976 retoma na sua 

parte I41, a valorização dos direitos, liberdade e garantias, há muito adormeci-

das em razão da Constituição de 1933, que detinha traço político da época, 

marcado por forte autoritarismo. 

Essa retomada leva em consideração as experiências dos instru-

mentos internacionais que trataram a matéria, a exemplo da Declaração de Di-

reitos dos Estados Unidos (1787); a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (França, 1789); e o catálogo de direitos fundamentais da Constituição 

alemã de 1848. 

A Constituição da República Portuguesa enaltece ideias de liber-

dade e resguarda os direitos da esfera individual na condição de cláusulas pé-

treas, valorizando o cidadão na sua condição de ser humano. A Constituição 

apresenta o clássico catálogo de direitos fundamentais e os complementa com a 

proteção ao meio ambiente, a liberdade de imprensa e à privacidade, dentre 

outros de igual repercussão no atual ordenamento jurídico42.  

                                                                                                                                                                             

pela maioria relativa de seus membros; o texto constitucional não pode ser alterado durante a 
vigência de Intervenção Federal, de Estado de Defesa ou de Estado de Sítio. Como limite 
material a Carta Magna ressalta que não pode haver proposta de emenda tendente a abolir a 
forma federativa do Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos 
poderes; e os direitos e garantias fundamentais. 

41 O legislador apresenta os direitos fundamentais na parte I, que se encontra 
dividida em três títulos: os princípios gerais; os direitos, liberdades e garantias; e os direitos e 
deveres econômicos, sociais e culturais.  

42 Assenta Cristina Queiroz o pioneirismo da sistematização de forma quadri-
partida, elaborada por Jorge Miranda, da seguinte forma: o primeiro período antes de Lopes 
Praça e até finais do século XIX; de Lopes Praça a Marnoco e Souza; dos anos 30 aos anos 
70; e dos anos 70 até o período atual. Porém, faz a seguinte ressalva: “(...) o certo é que a 
relevância do período constitucional que se abre com a Revolução de 25 de Abril de 1974, 
que apresenta refundação do regime constitucional, aparece aí difuminada (e a la longue rela-
tivizada) no cômputo da periodização indicada”. A respeito da sistematização faz a proposta 
que segue: “a) Um período liberal, de 1822 a 1926; b) Um período de retrocesso autoritário, 
desde o golpe militar de 28 de Maio de 1926 até ao termo da vigência da Constituição de 
1933; c) Um terceiro período inicia-se com a Revolução de 25 de Abril de 1974 e institucio-
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Neste sentido, entende-se relevante passar a tratar e interpretar43 a 

Constituição propriamente dita utilizando como parâmetro a norma constitu-

cional inserta no artigo 16º, em razão dos ensinamentos de que os direitos fun-

damentais constitucionais não excluem quaisquer outros constantes das leis e 

das regras aplicáveis de direito internacional44.  

Outrossim, em virtude do artigo 16º, nº. 2, os preceitos constitu-

cionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e 

integrados harmonicamente com a Declaração Universal dos Direitos do Ho-

mem.  

Consoante se depreende da Carta Magna, o dispositivo em desta-

que respeita e, de certo modo, exalta os preceitos ditados pelo direito interna-

cional, sendo suas regras aplicáveis ao direito português, sem qualquer ressal-

va, em virtude da recepção das suas normas de direitos fundamentais, que pas-

sam a compor o rol de direitos de ordem material45.  

Evidencia-se ao longo do tempo que a mens legis foi sempre a de 

resguardar os direitos fundamentais, tendo em vista a condição de inerentes ao 

cidadão, porquanto houve a manutenção da estrutura dos referidos direitos, não 
                                                                                                                                                                             

naliza-se com a aprovação, a 2 de Abril, da Constituição de 1976”.  (QUEIROZ, Cristina. 
Direitos Fundamentais - Teoria Geral, Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 26 e ss.)  

43 De acordo Miguel Reale, em Lições Preliminares de Direito, 16ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 1988, p. 285, “interpretar uma lei importa, previamente, em compreendê-la na 
plenitude de seus fins sociais, a fim de poder-se, desse modo, determinar o sentido de cada 
um de seus dispositivos. Somente assim ela é aplicável a todos os casos que correspondam 
àqueles objetivos”.  

44 Realce-se o caráter inovador da Constituição Portuguesa ao apresentar, for-
malmente, o respeito ao estatuído na Declaração Universal dos Direitos do Homem, abarcan-
do, desse modo, os direitos fundamentais. 

45 Segundo Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional - Direitos Fun-
damentais. Tomo IV, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p 157, não se trata de mero alcance 
externo, mas sim de um sentido normativo imediato, com incidência no conteúdo dos direitos 
formalmente constitucionais. 
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obstante as várias revisões46 praticadas no texto constitucional. 

 

 

 

                                                        

46 Mesmo com as revisões constitucionais a estrutura dos direitos fundamentais 
foi sendo gradativamente ampliada, inclusive, no contexto europeu. A primeira revisão 
(1982) demonstrou a consolidação do regime dos direitos fundamentais, momento em que, 
após um período extremamente conturbado, por inúmeros problemas gerados pelo longo pe-
ríodo de ditadura, Portugal passava a vivenciar um equilíbrio político-social. Neste contexto 
houve a valorização e a organização estrutural dos direitos de liberdade e dos direitos dos 
trabalhadores, enquadrando-os na condição de direitos sociais, elevados à condição de Direi-
tos Fundamentais. Com isso houve a reorganização do título II, que passou a conter os direi-
tos dos trabalhadores, como a segurança no emprego; a criação de comissões de trabalhado-
res; a liberdade sindical e o consequente direito de greve; o direito de representação das clas-
ses de trabalhadores através de comissões e associações sindicais. 

A segunda revisão (1989) também trouxe alterações de estrutura, elevando os 
direitos dos consumidores à condição de direitos fundamentais, descritos na parte I.  

A terceira revisão (1992) ocorreu em razão das diretrizes negociadas no Trata-
do de Maastricht, que concedeu capacidade eleitoral aos cidadãos da União Europeia para 
eleição do Parlamento Europeu, restando este direito organizado na condição de direito fun-
damental.  

Na quarta revisão (1997) houve considerável incremento nos direitos funda-
mentais, trazendo, inclusive, novas expressões. Dentre elas, cite-se o direito ao meio ambien-
te; direitos cívicos e políticos; a promoção de igualdade entre homens e mulheres como sendo 
dever do Estado, dentre outras. 

Na quinta revisão (2001) foi verificado o aprofundamento do princípio europeu 
com a previsão do exercício em cooperação dos poderes necessários à construção europeia e 
com a institucionalização de um espaço de liberdade, justiça e segurança europeias (art. 7º/6). 

A sexta revisão (2004) teve como aspecto principal a ser realçado a hierarquia 
das normas do ordenamento europeu relativamente ao sistema de fontes do direito interno 
português (art. 8º/4), reconhecendo a primazia do direito comunitário na ordem jurídica na-
cional. 

Por fim, a sétima revisão (2005) notabilizou-se pela inserção de um dispositivo 
(art. 295º) relativo à convocação e efetivação do referendo sobre tratados alusivos à união 
europeia. 
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CAPÍTULO III 

VALORES CONSTITUCIONAIS PENAIS 

 

 

As Constituições trazem em seu bojo, desde o século XVIII e em 

virtude da influência dos pensamentos iluministas, princípios fundamentais 

também chamados valores constitucionais penais.  

Os valores constitucionais penais são aqueles reservados à matéria 

penal, com características garantidoras. Nesse diapasão, emergem duas espé-

cies: explícitos e implícitos47. Desse modo, pode-se afiançar que os princípios 

fundamentais penais referem-se aos aspectos de conteúdo das incriminações, 

no intuito de fazer com que o direito penal seja um poderoso instrumento de 

tutela de bens de relevância social. 

Assim, analisar-se-ão nesta parte os princípios da legalidade, da in-

tervenção mínima, da humanidade, da pessoalidade, da individualidade das 

penas e do ne bis in idem como legitimadores dos direitos penais mínimos, que 

limitam a atuação do legislador. 

 

 

 

 

                                                        

47 São denominados explícitos os que são relacionados de forma expressa e       
inequívoca no próprio texto constitucional. Já os implícitos, como a própria terminologia 
sugere, correspondem aos que são deduzidos de normas constitucionais. 
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1. Princípio da Legalidade 

 

Por ser uma garantia constitucional, corolário dos direitos do homem, 

o Princípio da Legalidade48 tem sentido político. Originou-se das ideias iluminis-

tas do século XVIII, na teoria do contrato social.  

Teve avanços tímidos com a decadência das monarquias absolutis-

tas, passando a integrar os textos constitucionais do Brasil, exceto a de 1824, 

como dito, monárquica. As demais, no caso, republicanas, com pequenas vari-

ações, a disposição em epígrafe foi reproduzida. Poder-se-ia dizer que o prin-

cípio em referência teve como marco a Declaração dos Direitos do Homem49 

na Revolução Francesa (1789), culminando com Declaração Universal dos Di-

reitos dos Homens50, aprovada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas, em 

1948.  

                                                        

48 De acordo com Damásio Evangelista de Jesus, em sua obra Direito Penal – 
Parte Geral, 28ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 61-62: “O Princípio da Legalidade (ou de 
reserva legal) tem significado político, no sentido de ser uma garantia constitucional dos direitos 
do homem. Constitui a garantia fundamental da liberdade civil, que não consiste em fazer tudo o 
que se quer, mas somente aquilo que a lei permite. À lei e somente a ela compete fixar as limita-
ções que destacam a atividade criminosa da atividade legítima. Esta é a condição de segurança e 
liberdade individual. Não haveria, com efeito, segurança ou  liberdade se a lei atingisse, para os 
punir, condutas lícitas quando praticadas, e se os juízes pudessem punir os fatos ainda não incri-
minados pelo legislador.” 

49 “Ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e pro-
mulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada”. Na versão original, em seu art. 8º, 
temos: “La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne 
peut être puni qu’en vertu dune loi etablie et promulguée anterieurement au délit et legale-
ment appliquée. (NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal, 31ª ed., São Paulo: Saraiva, 
1995, p. 68.) 

50 “Ninguém será condenado por atos ou omissões que no momento em que se 
cometerem não foram crimes segundo o direito nacional e internacional. Tão pouco se imporá 
pena mais grave que a aplicável no momento da comissão do delito”.  
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Trilhando o pensamento moderno, a Carta Magna Brasileira prote-

ge as garantias fundamentais previstas pela Reserva Legal em seu art. 5º, inciso           

XXXIX (Não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal)51.  

Na Constituição portuguesa, o princípio da legalidade se encontra 

disposto no art. 29º, 1, com a seguinte redação: “Ninguém pode ser sentenciado 

criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a acção ou 

a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam 

fixados em lei anterior”. 

Com efeito, não se pode aventar a existência de crime sem que ha-

ja uma lei prevendo a conduta delituosa, bem como a pena não pode ser apli-

cada sem lei anterior que disponha nesse sentido52. 

Concludente é que qualquer conduta é lícita, desde que não seja ti-

pificada em lei, ou seja, para que uma determinada prática seja considerada 

delituosa, é mister existir um tipo penal correspondente. Outrossim,  calha tim-

brar que o enquadramento da conduta no tipo penal só poderá ser levado a efei-

to se a norma estiver em vigor. 

Corroborando com tal entendimento tem-se o inciso II do art. 5º da 

Constituição Federal que consagrou o Princípio da Legalidade nos seguintes 

termos: “ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa se-

não em virtude de lei”. 

                                                        

51 Cfr. BECCARIA: “Nullum crimen, nulla poena sine lege”.  
52 O artigo 1º do Código Penal brasileiro (Decreto-lei 2.848/1940) reproduz a 

disposição estatuída no art. 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal, a qual reza: “Não há 
crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal” (redação con-
ferida pela Lei nº. 7.209 de 11/07/1984). 
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Impende frisar que o principio da legalidade é dividido em formal 

e substancial, onde a legalidade substancial seria anterior, e poderia ocorrer 

mesmo contra a lei, tendo como fonte uma espécie de direito natural, a ser pes-

quisado na natureza das coisas. É evidente que a chamada legalidade substan-

cial implica a negação prática da reserva legal, posto que só no aspecto formal 

da lei é que se pode explicitar o princípio em epígrafe. 

Clarividente se apresenta o principio da reserva legal no que tange 

a sua observância na execução das penas, ante a imperiosa inferência constitu-

cional53. 

O princípio da legalidade pode ser desdobrado em determinação 

taxativa, este que exige que as leis penais, especialmente as incriminadoras, 

sejam elaboradas de forma clara, certa e precisa. Destarte, evita-se, desse mo-

do, que o legislador elabore normas penais com palavras dúbias, equívocas e 

vagas, que poderiam ensejar a arbitrariedade. 

Por fim, temos como consectário do princípio da legalidade o da ir-

retroatividade da lei penal. Tal princípio carrega em seu bojo a necessidade da 

atualidade da lei, que só é aplicada aos fatos ocorridos durante a sua vigência, 

não tendo aplicabilidade a eventos pretéritos. Sendo assim, a irretroatividade 

da lei penal, além de assegurar exigências racionais de certeza do direito, con-

fere ao cidadão a segurança, ante as mudanças de valorações do legislador, de 

                                                        

53 Sobre a subordinação, designadamente do administrador público perante o 
Princípio da Legalidade (Constituição da República Federativa do Brasil - 1988, art. 37, ca-
put), temos que está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às 
exigências do bem-comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 
inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (MEI-
RELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 15ª ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1990, p. 78) 
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não ser punido, ou de não ser punido mais severamente, por fatos que no mo-

mento de sua ocorrência, não eram apenados, ou o eram de forma mais branda. 

Imperioso destacar que desde a Declaração Francesa dos Direitos 

do Homem as Constituições vêm trazendo em seu texto o princípio da irretroa-

tividade54 da lei. Corroborando essa situação, a Constituição Portuguesa de 

1976 (CRP) tratou de deixar expresso tal espírito, disciplinando no artigo 29º, 

4, da seguinte forma: “Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais 

graves do que as previstas no momento da correspondente conduta ou da veri-

ficação dos respectivos pressupostos, aplicando-se retroactivamente as leis pe-

nais de conteúdo mais favorável ao arguido”. 

O Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2.848/1940) faz menção ao 

princípio em seu artigo 2º, porquanto determina que ninguém pode ser punido 

por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela 

a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ademais, o Código 

Penal Brasileiro em seu artigo 3º dispõe que as leis excepcionais e temporárias 

se aplicam aos fatos ocorridos durante o tempo em que foi eficaz, mesmo já 

decorrido esse período. 

Sendo assim, o princípio da lei penal mais gravosa constitui um di-

reito subjetivo de liberdade, com fundamento nos artigos acima citados. Dessa 

forma, se uma lei nova define uma conduta como crime, antes lícita, os fatos 

cometidos no período anterior à sua vigência não podem ser apenados. Ela não 

pode retroagir, uma vez que a retroação encontra o óbice do direito adquirido 

pelo cidadão na vigência da anterior.  

                                                        

54 A respeito da irretroatividade da lei penal, a Constituição Federal brasileira, 
em seu art. 5º, inciso XL, prevê o seguinte: “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar 
o réu”. 
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Cabe verificar que o postulado da legalidade convive de maneira 

harmoniosa com os anseios dos Estados Democráticos Sociais, os quais se pro-

põem a garantir os valores originados pelos pensamentos iluministas. Deste 

preâmbulo, para que o princípio da legalidade seja observado sem causar preju-

ízo à tutela penal de bens coletivos, imperioso se faz que o legislador elabore 

normas claras e precisas, capazes de traduzir os valores e interesses primários 

dos cidadãos55. 

Destarte, o princípio da legalidade constitui a garantia fundamental 

da liberdade civil, que não consiste em fazer tudo o que se quer, mas somente 

aquilo que a lei permite. À lei, e somente a ela, compete fixar as limitações que 

destacam a atividade criminosa. Esta é a condição de segurança e liberdade 

individual.  

 

2. Princípio da Intervenção Mínima 

 

A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, introduziu o princípio da necessidade ou da intervenção mínima. Dito 

postulado afiança que a criminalização de um fato só é autorizada quando não 

existir outro meio de se proteger um bem jurídico56. Portanto, se houver outras 

formas suficientes para defendê-lo, considerar-se-á inaplicável. 

                                                        

55 PALAZZO, Francesco C. Valores Constitucionais e direito penal (Tradução: 
Gérson Pereira dos Santos), Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1989, p. 13. 

56 Discorrendo sobre o caso em tela Damásio E. de Jesus, op. cit., p. 10, aduz o 
seguinte: “Procurando restringir ou impedir o arbítrio do legislador, no sentido de evitar a 
definição desnecessária de crimes e a imposição de penas injustas, desumanas ou cruéis, a 
criação de tipos delituosos deve obedecer à imprescindibilidade, só devendo intervir o Esta-
do, por intermédio do Direito Penal, quando os outros ramos do Direito não conseguirem 
prevenir a conduta ilícita”. 
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Outrossim, não se pode negar a característica de subsidiariedade57 

do Direito Penal, que só deve atuar onde os outros segmentos do Direito forem 

incapazes de tutelar de forma satisfatória os bens jurídicos de vital importância 

para a própria existência do homem e da sociedade58. 

Evidencia-se que, apesar da ideia introduzida com o princípio da 

necessidade, a partir da segunda metade do século XIX, os tipos penais incri-

minadores avultaram-se avassaladoramente. Neste sentido, tem-se que a apli-

cação abusiva da previsão legislativa penal faz com que ela perca parte de seu 

mérito e, assim, sua força intimidadora. 

Nesse diapasão, podemos assegurar que o princípio da intervenção 

mínima é um princípio imanente, que por seus vínculos com outros postulados 

explícitos, e com os fundamentos do Estado de Direito, se impõem ao legisla-

dor, e mesmo ao hermeneuta. 

Por fim, timbramos que o princípio da intervenção mínima está di-

retamente associado aos critérios do processo legislativo de elaboração de leis 

penais, servindo, em um primeiro momento, como regra de determinação qua-

litativa abstrata para o processo de tipificação das condutas, e, num segundo 

                                                        

57 O Direito Penal incorpora, desse modo, um aspecto subsidiário e sua inter-
venção só se torna imprescindível quando frustrados os demais meios e modalidades proteto-
ras do bem jurídico previstas em outros ramos do Direito. Segundo Roxin, a razão desse prin-
cípio “radica em que o castigo penal coloca em perigo a existência social do afetado, se o 
situa à margem da sociedade e, com isso, produz também um dano social”. (ROXIN, Claus. 
Introducción al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal. Barcelona: Ariel Derecho, 
1989, p. 23). 

58 A propósito, informa Luiz Luisi, Os princípios constitucionais penais, 2ª ed., 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, pp. 39-40, que, nas legislações constitu-
cionais e penais contemporâneas, o princípio em epígrafe, geralmente, não se encontra expli-
citado. 
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instante, juntamente com o princípio da proporcionalidade dos delitos e das 

penas, para cominar a sanção pertinente. 

 

3. Princípio da Humanidade  

 

Outro princípio de ímpar significância é o da humanidade, que 

contempla o reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Tem registro no 

artigo 1º, inciso III, da  Constituição da República Federativa do Brasil, e no 

art. 1º da Constituição da República Portuguesa, por influência, como já dito, 

do pensamento iluminista. 

Cumpre ressaltar que a Declaração dos Direitos do Homem (1948), 

formulada pela ONU, disciplina em seu artigo 5º que: “ninguém será submeti-

do à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante”. 

Em questão análoga, a Convenção Internacional sobre Direitos Po-

líticos e Civis (1966)59 estatui em seu artigo 10 o seguinte: “Toda pessoa pri-

vada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignida-

de inerente à pessoa humana”. 

A Constituição Federal de 198860 trouxe diversos dispositivos que 

evidenciam a consagração do princípio da humanidade, como o disposto no 

                                                        

59 Documento elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e ratifi-
cado pelo Brasil em 24/01/1992.  

60 A disposição seguinte do mesmo artigo afiança que: “às presidiárias são as-
seguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da 
amamentação”. 
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artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna brasileira61: “é assegurado aos presos o 

respeito à integridade física e moral”.  

Sobre o princípio da humanidade, a Constituição portuguesa prevê 

o seguinte em seu art. 25º, 2, o seguinte: “Ninguém pode ser submetido a tortu-

ra, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos”. 

Cabe aqui observar que a pena de morte seria uma ideia proclama-

da pela teoria absolutista, amplamente criticada, que visava combater um mal 

com outro mal. Contrapondo-se a essa posição, saindo da esfera de vanguardis-

tas como Beccaria, podemos apontar Mahatma Gandhi, com forte atuação no 

século XX, cuja mensagem pacifista consistia em evidenciar que nenhum ser 

humano é tão nocivo para não ser salvo, nem é bastante perfeito para ter direito 

de matar aquele que considera como inteiramente maléfico. 

Ademais, urge salientar que é dever do Estado proteger o bem su-

premo que é a vida, tanto de agressões ao referido bem jurídico oriundas da 

coletividade, quanto do próprio Estado contra os seus administrados. 

Em suma, observamos que as Constituições da República Federa-

tiva do Brasil e da República Portuguesa, a exemplo das que emanam de países 

que têm o Estado Democrático de Direito como fundamento, conferem trata-

mento especial ao princípio da humanidade, o qual, no caso em estudo, tem 

como norte o respeito à dignidade da pessoa humana62.  

 

 

                                                        

61 Conferindo realce mais intenso temos o inciso XLVII, do art. 5º, o qual reza: 
“não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 
XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis”. 

62 CRP, art. 1º.  
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4. Princípio da Pessoalidade 

 

Outro postulado consagrado nas constituições contemporâneas, in-

cluídas, naturalmente, a de Portugal e a do Brasil, é o denominado princípio da 

pessoalidade63, cujo teor estabelece que a pena não poderá ultrapassar a pessoa 

do delinquente. O texto da Constituição da República Portuguesa (CRP) prevê 

em seu art. 30º, 3, o seguinte: “A responsabilidade penal é insusceptível de 

transmissão”. Nesse diapasão, a Constituição Federal de 1988 (CF) o recepcio-

nou no artigo 5º, inciso XLV64, da seguinte forma: “Nenhuma pena passará da 

pessoa do condenado”.  

Ao estabelecer o princípio em epígrafe, as Constituições objetiva-

ram impedir a punição por fato alheio, como pode ocorrer em outros ramos do 

Direito, como no Direito Civil (p. ex. porquanto os pais respondem pelos atos 

dos filhos menores). 

                                                        

63 De acordo com Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa A-
notada¸ I, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 336, “consagra-se aqui o princípio da pessoa-
lidade e intransmissibilidade da responsabilidade criminal. Historicamente, um tal princípio 
surge como reacção ao Direito Penal, sobretudo da Monarquia Absoluta, onde a infâmia pelo 
crime podia ser transmitida aos herdeiros do condenado. O princípio aqui proclamado não 
coloca, em regra, problemas na aplicação prática e assume-se hoje pacífico. Todavia, em 
homenagem a este princípio pode discutir-se se, sobretudo quanto à execução de bens conse-
quente à aplicação de uma pena de multa, não poderá, de facto, existir violação deste princí-
pio (no sentido de que a pena de multa é pessoalíssima, e por isso por ela não são responsá-
veis nem as forças de herança, nem terceiros a podem pagar, cfr. FIGUEIREDO DIAS, As 
Consequências Jurídicas ... , § 122; todavia, a solução da lei vai em sentido contrário”). 

64 Essa disposição legal ressalta, ainda, com relação aos sucessores do conde-
nado, a hipótese pecuniária, “(...) podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 
até o limite do valor do patrimônio transferido”. 
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Compreende-se, desse modo, que a pena não pode ser estendida às 

pessoas que não participaram do delito, ainda que haja laços de parentesco, 

afinidade ou amizade com o condenado.  

Entretanto, não se pode olvidar que a pena, em geral, suscita so-

frimentos a terceiros, especialmente à família, nomeadamente por discrimina-

ções quanto ao fato de essas pessoas serem parentes dos condenados. Dita situ-

ação pode resultar, a título de exemplo, em negação a uma vaga de emprego, o 

não acesso ao crédito pessoal, dentre tantas outras formas de exclusão. 

Assim, determinadas legislações vêm disciplinando a criação de 

institutos que auxiliam tanto a família do sentenciado, quanto a vítima do deli-

to.  

Nesse diapasão, a Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal) dispõe em seu artigo 22 que cabe ao serviço social "amparar o 

preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade". Já o artigo 29, 

parágrafo 1º, "b", impõe que o produto da remuneração do trabalho do preso 

deverá atender "a assistência à família", entre outros objetivos. 

 

5. Princípio da Individualização da Pena 

 

A legislação constitucional consagrou o Principio da Individuali-

zação da Pena65. Todavia, cumpre notar que a individualização da pena passa, 

necessariamente, por três fases distintas: a legislativa, a judicial e a executória 

ou administrativa. 

                                                        

65 Art. 5º, inciso XLVI, da CF; art. 30º, nº 3, da CRP. 
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Segundo o preceituado na teoria monista66, dois indivíduos que 

cometem um mesmo crime em concurso incorrem nas penas do mesmo tipo 

penal. Porém, a pena de cada um dos agentes poderá, até deverá, ser diferenci-

ada, pois, de acordo com o caso concreto, será individualizada pelo juiz. Desse 

modo, o princípio da individualização da pena obriga o julgador a fixar a re-

primenda, separadamente, para cada um dos delinquentes, atendendo às especi-

ficidades de cada caso, com estrita observância dos parâmetros fornecidos pela 

lei. 

Na primeira fase a pena é delimitada, de acordo com a lei, para ca-

da tipo de delito guardando proporcionalidade com a importância do bem jurí-

dico tutelado e com o grau de lesividade da conduta. Ainda nesta fase serão 

estabelecidas as espécies de penas que podem ser aplicadas de forma cumulati-

va, alternativa ou exclusiva. 

Na etapa seguinte, denominada fase judicial, ocorre a individuali-

zação realizada pelos magistrados67. Diante das diretrizes fixadas pela legisla-

ção68(Código Penal Brasileiro), o juiz vai decidir qual das penas deve ser apli-

                                                        

66 Também denominada Unitária ou Igualitária, reza que todos os indivíduos 
que contribuíram para o crime de algum modo, responderão pelo mesmo delito. 

67 Sobre a dificuldade inerente ao cálculo da pena, timbrou Gilberto Ferreira, 
op. cit., p. 21, que “(...) engana-se quem pensa que a aplicação da pena seja um ato mecânico, 
de simples cálculos aritméticos. Não. A arte de aplicá-la é, talvez, mais difícil do que a de 
julgar. No julgar, há uma escolha entre o certo e o errado. No aplicar a pena, às vezes, há uma 
opção entre a vida e a morte; ou entre a prisão e a liberdade”. 

68 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta soci-
al, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem 
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 
reprovação e prevenção do crime (A redação dos dispositivos aqui relacionados foi dada pela 
Lei nº. 7.209, de 11.7.1984): I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de 
pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena 
privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra 
espécie de pena, se cabível. 
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cada69 e qual a sua quantidade, dentro dos limites trazidos no preceito penal 

secundário, determinando, inclusive, o meio de sua execução.  

Desse modo, necessária se faz a observância obrigatória por parte 

do magistrado do estatuído no art. 59 do Código Penal Brasileiro, tendo em 

vista as regras básicas da individualização da pena ali constantes. 

Por fim, a individualização da pena ocorre com sua execução e é 

denominada individualização administrativa ou individualização executória70. 

Com a fixação da pena-base, fruto de uma análise das circunstân-

cias judiciais, o magistrado passará à terceira e última fase, que é a do cálculo 

da pena definitiva, na forma estatuída artigo 6871. Nesta etapa72, serão contabi-

lizadas todas as causas de aumento e de diminuição de pena, previstas na parte 

geral ou especial do Código Penal brasileiro. 

Impende ressaltar que a Constituição Federal relaciona alguns pre-

ceitos que devem ser respeitados na etapa executória. Estabelece o artigo 5º, 

inciso XLIX, ser “assegurado aos presos o respeito à integridade física e mo-

                                                        

69 É por meio desta reprimenda que o Estado, autêntico detentor do jus punien-
di, exterioriza e concretiza a censura do ato praticado. 

70 Poder-se-ia dizer que é nessa fase que a sanção penal começa verdadeira-
mente a atuar sobre o criminoso, o qual se revelou apático diante da intimidação contida na 
norma incriminadora. 

71 Art. 68 - A pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste 
código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, 
as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único - No concurso de causas de aumento 
ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a 
uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.  

72 René Ariel Dotti, op. cit., p. 543, a respeito da denominada ‘operação trifási-
ca’, assenta que “a aplicação concreta da pena privativa de liberdade se desdobra em três 
etapas: a) primeiramente, o juiz deverá considerar as circunstâncias do art. 59 do CP para 
encontrar a pena-base; b) sobre esta devem incidir as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
c) sobre o cálculo já alcançado devem ser consideradas as causas de especial aumento ou 
diminuição”. 
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ral”. Outrossim, o inciso XLVIII, do mesmo dispositivo, reza que o cumpri-

mento da pena se dará em estabelecimentos que atendam “a natureza do delito, 

a idade e o sexo do apenado”. Temos que as finalidades almejadas com a indi-

vidualização da pena devem sempre primar pelo seu caráter ressocializador e 

retributivo. 

 

6. Princípio do "ne bis in idem" 

 

O princípio do ne bis in idem dispõe que ninguém pode ser punido 

duas vezes pelo mesmo fato. Destarte, este postulado apresenta duplo signifi-

cado, qual seja: a) material: ninguém pode sofrer duas penas em face do mes-

mo crime; b) processual: ninguém pode ser processado e julgado duas vezes 

pelo mesmo fato73, tendo fincas no princípio constitucional da legalidade.  

Não se compreende que um indivíduo possa, por mais vezes, ser 

punido pela mesma infração74. O fato delituoso que ensejou a primeira censura 

estatal, ou seja, a condenação, não poderá, posteriormente, servir de parâmetro 

a uma agravação obrigatória de pena, em relação a outro fato criminoso. 

Assim, o exercício do jus puniendi estatal não poderá ser reiterado, 

porquanto seria deveras danoso para o indivíduo, ante a condenação a que foi 

submetido, tendo em vista o aumento injusto da pena, acima dos limites da 

culpabilidade, principalmente se a sentença não for fundamentada75. 

                                                        

73 Cfr. Damásio E. de Jesus, op. cit., p. 11. 
74 CRP, art. 29º, 5. 
75 Cfr. Luís Paulo Sirwinskas, O conceito da expressão “culpabilidade” conti-

do no art. 59 do Código Penal brasileiro, Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, 
v. 13, nº. 66, São Paulo, 1989, p. 9 e ss. 
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 Destarte, podemos concluir que os princípios constitucionais pe-

nais formam o suporte básico para o legislador buscar cada vez mais o aprimo-

ramento da criminalização das condutas, de tal sorte que o Direito Penal alcan-

ce a finalidade precípua de atuação eficaz na realização da paz social, não se 

afastando das garantias e direitos fundamentais assegurados a todos os cida-

dãos, incluídos, naturalmente, os reclusos. 
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CAPÍTULO IV 

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

Historicamente, revela-se que a inserção de certos direitos nos tex-

tos constitucionais ocorreu de forma vinculada a movimentos político-

ideológicos, sendo resultado de ideias de liberdade e de dignidade humana76. 

Movimentos estes que, em termos amplos, voltaram-se à reforma do conceito 

de Estado e formação da ideia de Estado de Direito77.  

É possível buscar a construção do conceito de direitos fundamen-

tais sob uma perspectiva dogmática, além da perspectiva histórica. Sob esse 

prisma, há de se observar um conceito formal e material de direito fundamen-

tal. No aspecto formal leva-se em consideração a posição dos direitos funda-

                                                        

76 Cfr. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14ª ed., São Pau-
lo: Malheiros, 2004, p. 562. 

77 Goyard-Fabre (p. 322) esclarece que o Estado de Direito, vinculado à idéia 
de democracia, tem por princípio básico a proteção dos direitos fundamentais. Observa, entre-
tanto, que o conceito de direitos fundamentais foi sendo modificado ao longo dos séculos 
(ibid., p. 335). Novos direitos foram reconhecidos e aqueles de outrora passaram por uma 
reformulação em seu conteúdo na medida em que novas demandas foram surgindo e novas 
mudanças foram sendo introduzidas nos sistemas político e jurídico. No caso específico dos 
direitos fundamentais, fala-se então nas dimensões (ou gerações) de direitos, cada uma delas 
sendo vinculada às ideologias e aos movimentos que justificaram ou fundaram sua inserção 
nos textos constitucionais. (Cfr. GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do 
direito político moderno. Tradução de Irene A. Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 2002). 
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mentais no ordenamento jurídico e, em especial, no próprio texto constitucio-

nal. Já o aspecto material fará alusão a valores ou conteúdos que, considerados 

como básicos (fundamentais), qualificariam um determinado direito como de 

caráter fundamental ou não.  

Falando sobre a Lei Fundamental Alemã, Alexy78 aponta dois pro-

blemas que o conceito proposto apresenta: o primeiro consiste em que, como 

nem todos os enunciados da Lei Fundamental expressam normas de direito 

fundamental, pressupõe um critério que permita classificar os enunciados da 

Lei Fundamental naqueles que expressam normas de direito fundamental e a-

queles que não. O segundo problema pode ser formulado com a pergunta sobre 

se ao conjunto das normas de direito fundamental da Lei Fundamental perten-

cem somente aquelas que são diretamente expressadas pelos enunciados da Lei 

Fundamental79. 

Invertendo a ordem para resposta dos questionamentos, vê-se que 

Alexy80 faz menção à possibilidade de um único enunciado normativo de direi-

to fundamental, em certos casos, servir de significante para diversas normas de 

direito fundamental. Tal situação, no entanto, é um falso problema. A norma 

jurídica não se confunde com o enunciado normativo. Os enunciados se consti-

tuem como suporte físico das normas, que são as significações deles extraídas. 

Nada impede que um único enunciado sirva de suporte físico de mais de uma 

                                                        

78 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, pp. 62-63. 

79 Tradução nossa. Nos originais: “El primero consiste en que, como no todos 
los enunciados de la Ley Fundamental expresan normas de derecho fundamental, presupone 
um criterio que permita clasificar los enunciados de la Ley Fundamental em aquéllos que 
expresan normas de derecho fundamental y aquéllos que no. El segundo problema puede 
formularse con la pregunta acerca de si a las normas de derecho fundamental de la Ley Fun-
damental realmente pertenecen sólo aquéllas que son expresadas directamente por enunciados 
de la Ley Fundamental.” 

80 ALEXY, op. cit., pp. 66-73. 
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norma, da mesma forma que nada impede que uma única norma seja construí-

da a partir de diversos enunciados.  

Vale acrescentar que a abertura semântica própria dos enunciados 

normativos de direito fundamental torna ainda maior a possibilidade de cons-

trução de diversas normas a partir de um único enunciado. A esse respeito,  

ainda é possível acrescentar que os enunciados de direitos fundamentais pode-

rão servir não apenas como suporte físico de normas que estabeleçam direitos 

subjetivos fundamentais, mas também como suporte físico de outras que de-

terminem a organização e atuação estatal.  

Quanto ao primeiro dos problemas apresentados, o autor alemão81 

em epígrafe sugere a adoção de um critério formal para a identificação de quais 

são os enunciados de direito fundamental. Isto quer dizer que deverá ser consi-

derada a forma em que os enunciados foram dispostos ou positivados. Apli-

cando o método de Alexy, por exemplo, para o caso brasileiro, devem ser con-

siderados direitos fundamentais todos aqueles que se podem extrair dos enun-

ciados contidos no Título II da Constituição Federal (CF), intitulado “Dos Di-

reitos e Garantias Fundamentais” (arts. 5° a 17).  

Entretanto, conforme admite a doutrina82 em comento, nem todos 

os direitos fundamentais se encontram veiculados no título próprio. Isto é, há 

direitos fundamentais que podem ser encontrados em outros setores do texto 

constitucional. A solução encontrada por Alexy consiste em complementar o 

rol dos enunciados normativos de direito fundamental tomando por base o arti-

go 93, parágrafo primeiro, 4, da Lei Fundamental Alemã, que alude a direitos 

que podem ser objeto de recurso de inconstitucionalidade.  

                                                        

81 ALEXY, op. cit., p. 65. 
82 ALEXY, op. cit., p. 65. 
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As propostas para se delimitar um conceito formal de direitos fun-

damentais em relação à Lei Fundamental Alemã, contudo, parecem abrir cami-

nho para sua própria crítica. É que, caso não haja uma indicação precisa de 

quais enunciados da constituição são de direitos fundamentais, o conceito for-

mal, tomado isoladamente, torna-se inviável. Isso parece ficar bem acentuado 

quando se compara a Lei Fundamental Alemã com a CF.  

Se na Lei Fundamental Alemã há capítulos ou enunciados especí-

ficos com expressa menção a quais são os direitos de caráter fundamental, o 

mesmo não ocorre, por exemplo, no Brasil. Apesar de existir na CF um título 

próprio trazendo um catálogo de direitos fundamentais, não se afasta a ideia de 

que em outros setores do texto constitucional eles também poderão ser encon-

trados. Mais que isso, dentro do título próprio dos direitos fundamentais há 

enunciado normativo83 que faz alusão à existência de outros direitos fundamen-

tais, não expressamente referidos como tal.  

Assim, a adoção de um critério formal, ainda que seja defensável 

para o caso da Alemanha, não pode ser tomado como único para o caso da CF, 

pois ela própria faz menção a uma qualificação dos direitos fundamentais em 

razão de seu conteúdo e não apenas em razão de constarem expressamente do 

texto constitucional e menos ainda em razão de se situarem em título próprio84.  

Vale registrar que mesmo em relação à Lei Fundamental Alemã, 

Alexy admite que o caráter fundamental dos direitos também possui um aspec-

                                                        

83 Art. 5º, parágrafo 2º, da CF. 
84 Cfr. SARLET: “É, portanto, evidente que uma conceituação meramente for-

mal, no sentido de serem direitos fundamentais aqueles que como tais foram reconhecidos na 
Constituição, revela sua insuficiência também para o caso brasileiro, uma vez que nossa Carta 
Magna, como já referido, admite expressamente a existência de outros direitos fundamentais 
que não os integrantes do catálogo (Título II da CF)”. (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais, 4ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pp. 87-88).  
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to material, na medida em que servem de parâmetro para “a estrutura normati-

va básica do Estado e da sociedade”. 

A tentativa de se estabelecer um conceito material de direitos fun-

damentais, contudo, não se apresenta menos problemática que a conceituação 

meramente formal85.  

Com relação à conceituação material de direitos fundamentais, to-

mando-se, por exemplo, a Constituição Brasileira, deve-se levar em considera-

ção o próprio texto constitucional e os parâmetros que são por ela estabelecidos 

como identificadores dos direitos fundamentais. Voltando a atenção novamente 

para o artigo 5º, parágrafo 2º da CF, identificaríamos como direitos fundamen-

tais aqueles direitos que são reconhecidos como constitutivos das estruturas 

básicas do Estado e da sociedade na medida em que sejam decorrentes do prin-

cípio da dignidade humana86, do princípio democrático e de outros princípios 

fundamentais da CF e do regime por ela adotado.  

A adoção do critério material não afasta por completo o critério 

formal de identificação dos enunciados normativos de direito fundamental. É 

que estes devem estar sempre presentes na constituição ou em documentos 

normativos equivalentes. No caso dos direitos fundamentais da ordem jurídica 

brasileira, se, por um lado, o artigo 5º, parágrafo segundo da CF traz a previsão 

de que poderão ser reconhecidos direitos fundamentais87 por meio de tratados 

                                                        

85 Conforme observa Jorge Miranda, op. cit., IV, pp. 49-50, diversas são as teo-
rias que buscam vincular o conteúdo dos direitos fundamentais a certas ideologias ou valores 
básicos. Tais teorias, ao mesmo tempo que são conflitantes, tomadas isoladamente não podem 
ser reputadas completas, nem poderão ser invocadas ou aplicadas sem a consideração do di-
reito positivo (especialmente do direito constitucional positivo) vigente.  

86 SARLET, op. cit., p. 105. 
87 Cfr. GUASTINI, Riccardo. Estúdios de teoria constitucional, Tradução de 

Andréa Greppi, Cidade do México: Universidad Nacional Autônoma de México, 2001, p. 
232, os direitos fundamentais se enquadram no amplo conceito de direitos subjetivos. 
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ou convenções internacionais, o parágrafo 3º, do mesmo artigo 5º da CF, atri-

bui eficácia de emenda constitucional a tais documentos normativos, se apro-

vados pela forma ali prevista.  

 

2. Restrição e limitação: Conceito 

 

A palavra tem origem latina (restrictio onis) denotando moderação 

em fazer algo. Etimologicamente, a partir do termo restringere, temos: restrin-

gir, reter, apertar bem, conter, reprimir, atar com força; deter; suprimir88. 

Em sentido amplo restrição tem como significado o “ato ou efeito 

de restringir; limitação; condição restritiva; declaração limitativa89”. Em ter-

mos jurídicos entende-se como sendo uma limitação ou condição que a lei im-

põe ao livre exercício de um direito ou de uma atividade. 

                                                        

88 Cfr. José de Melo Alexandrino, A Estruturação do Sistema de Direitos, Li-
berdades e Garantias na Constituição Portuguesa¸ II, Coimbra: Almedina, 2006, pp. 457-
458: “Ainda que diversos autores recorram ao vocábulo «limite» (ou «limites») como forma 
de designação abrangente para todos os tipos de afectação desvantajosa de um direito funda-
mental (v. supra), é muito raro encontrar na doutrina nacional uma proposta de definição do 
conceito de limite. Quando, por exemplo, José Casalta Nabais afirma que os limites dos direi-
tos fundamentais «exprimem as diversas modalidades de intervenção ou afectação dos direi-
tos fundamentais por parte dos poderes públicos» está simultaneamente a identificar essa 
designação abrangente e a renunciar à possibilidade de definição desse conceito em sentido 
estrito. Outra modalidade de renúncia à definição do conceito é a sua utilização em sinonímia 
com «restrições» ou com «limitações». Por sua vez, não serve de grande auxílio confinar o 
conceito de limites às condições ou condicionamentos gerais ao exercício dos direitos, na 
medida em que fica sem respaldo a compreensão dos limites como fronteiras do objecto ou 
do conteúdo de um determinado direito ou como fundamentos para verdadeiras compressões 
do âmbito de protecção potencial ou ideal de um direito”.  

89 De acordo com Antenor Nascentes, Dicionário da Língua Portuguesa, Rio 
de Janeiro: Bloch Editores, 1988, p. 550. 
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O legislador francês, no ápice da Revolução Francesa (1789), pre-

conizava: “A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique ou-

trem: em consequência, o exercício dos direitos naturais de cada homem só 

tem por limites os que assegurem aos demais membros da sociedade a fruição 

desses mesmos direitos. Tais limites só podem ser determinados pela lei90”. 

Com efeito, em situações excepcionais como, por exemplo, em estado de sí-

tio91, as constituições preveem limitações ao exercício dos direitos fundamen-

tais. 

Ao se restringir um direito fundamental está-se a se proceder a 

uma limitação do âmbito de proteção ou pressuposto de fato desse direito. A 

fixação de limites ao exercício de determinado direito fundamental é motivado 

pela existência, no ordenamento jurídico respectivo, de outros valores e cir-

cunstâncias em causa. Há, desse modo, indivíduos detentores de direitos e, in-

clusive, interesses coletivos que devem ser sopesados para que determinado 

direito fundamental possa ser usufruído por um cidadão e, em algumas hipóte-

ses, restringido. 

É cediço que os direitos fundamentais não são intocáveis, nem ab-

solutos, mesmo em se tratando de direitos, liberdades e garantias. Essa situação 

se deve, principalmente, ao fato de os indivíduos de uma coletividade gozarem 

de suas respectivas garantias e prerrogativas que defluem do Estado Democrá-

tico de Direito. Desse modo, inelutavelmente surgirão hipóteses em que emer-

girão conflitos e eventuais choques entre esses direitos. 

Tal negativa tem como base a sua dimensão subjetiva, porquanto 

                                                        

90 Art. 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (Com-
parato, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos, 3ª ed., São Paulo: Sarai-
va, 2003, p. 154.) 

91 Constituição da República Portuguesa, artigo 19º, nº. 1; Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil, art. 139. 
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os preceitos constitucionais não remetem para o arbítrio do respectivo titular a 

determinação do âmbito e do grau de satisfação do interesse em causa. Outros-

sim, porque é inevitável e sistêmico o conflito dos direitos de cada um com os 

direitos dos outros indivíduos. Demais disso, nunca se sustentou que o fosse, 

uma vez que na época liberal-individualista se entendia que os direitos funda-

mentais tinham como limite a necessidade de assegurar aos outros o gozo dos 

mesmos direitos. 

Na condição de valores constitucionais também não o é, visto que 

a Constituição não se limita a reconhecer o valor da liberdade: cria um liame 

entre os direitos e uma ideia de responsabilidade social, integrando-os no con-

junto dos valores comunitários. Assim, além dos limites internos do subsistema 

jus fundamental, do qual resultam as situações de conflito entre os diversos 

valores que representam as mais variadas facetas da dignidade humana, os di-

reitos fundamentais têm também limites no âmbito externo, pois terão de con-

ciliar as suas naturais exigências com as imposições próprias da vida em socie-

dade: a autoridade estatal, a ordem pública, a ética ou moral da sociedade, a 

segurança pública, além de outros.  

Nesse diapasão, podemos asseverar que o problema dos limites dos 

direitos fundamentais se apresenta, em sua maioria, como um conflito entre 

valores, próprios dos direitos ou entre esses e distintos valores comunitários, 

contextualizados no sistema constitucional.  

Todavia,essa colisão apresenta-se em situações diversas, assumin-

do formas distintas, de acordo com as peculiaridades de cada caso.  
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3. Espécies de restrições/limitações 

 

Poder-se-ia dizer, com relação às espécies de restrição92, que há 

uma sistematização que as classifica em diretamente constitucionais, indireta-

mente constitucionais e em restrições tácitas constitucionais. 

A seguir serão efetuadas algumas observações a respeito das restri-

ções acima referidas, chegando, após a colisão entre direitos, à respectiva me-

todologia para que possamos enfrentar e eventualmente solucionar tais confli-

tos.  

 

3.1 Restrições diretamente constitucionais 

 

Como se infere da própria designação, restrições diretamente cons-

titucionais são aquelas estabelecidas no corpo do texto constitucional.  

A Constituição Brasileira e a Constituição Portuguesa, por exem-

plo, preveem os direitos de liberdade de manifestação do pensamento93, fé reli-

                                                        

92 ANDRADE, José Carlos Vieira. Os direitos fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976, 4 ª ed., Coimbra: Almedina, 2009, p. 269, fala em limites imanentes, em 
colisão de direitos e em leis restritivas de direitos fundamentais; ALEXY, Robert. Teoria de 
los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, 
pp. 276-286, se reporta a restrições diretamente constitucionais (explícitas e implícitas) e a 
restrições indiretamente constitucionais. Por seu turno, CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., 3ª Reimpressão, Coimbra: Almedina, 
2003, pp. 1276-1277, trata de restrições constitucionais imediatas, restrições estabelecidas 
por lei e limites imanentes ou restrições não expressamente autorizadas pela Constituição. 

93 CRP, Artigo 37º (Liberdade de expressão e informação) 
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giosa94 e a reunião95. Nos próprios dispositivos em que tais direitos estão con-

sagrados, existem certas limitações ou restrições ao seu exercício.  

Desse modo, pode o cidadão expressar suas convicções religiosas, 

filosóficas e morais, desde que não as use sob o pretexto de eximir-se de obri-

gação legal, podendo reunir-se pacificamente, mas sem armas, ficando sujeito 

às penas da lei diante do cometimento de infrações. 

Portanto, a constituição assegura e restringe diretamente o direito 

fundamental. 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

1. Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela 
palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se 
informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações. 

2. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer 
tipo ou forma de censura. 

3. As infracções cometidas no exercício destes direitos ficam submetidas aos 
princípios gerais de direito criminal ou do ilícito de mera ordenação social, sendo a sua apre-
ciação respectivamente da competência dos tribunais judiciais ou de entidade administrativa 
independente, nos termos da lei. 

4. A todas as pessoas, singulares ou colectivas, é assegurado, em condições de 
igualdade e eficácia, o direito de resposta e de rectificação, bem como o direito a indemniza-
ção pelos danos sofridos. 

94 CF, Art. 5º, inciso VIII: “ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.  

95 CRP, artigo 45º (Direito de reunião e de manifestação) 

1. Os cidadãos têm o direito de se reunir, pacificamente e sem armas, mesmo 
em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer autorização. 

2. A todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação. 
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3.2 Restrições indiretamente constitucionais 

 

As restrições indiretamente constitucionais são as que não se en-

contram expressas ou elencadas no texto constitucional que confere o direito 

fundamental. A Constituição, no caso, limita-se a autorizar o legislador a esta-

belecê-las por meio de leis infraconstitucionais. 

Assim, adotando como exemplo a Constituição Brasileira, pode-

mos mencionar a liberdade de fazer o que se pretende96 e a liberdade de exercí-

cio de profissão97. Na primeira hipótese, apenas por intermédio de lei é que o 

cidadão será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo. Não obstante ser consa-

grado como um valor, a liberdade poderá sofrer restrição por intermédio de lei. 

Na segunda hipótese também existe restrição indiretamente constitucional, 

porquanto ressalta que o candidato a determinadas profissões deverá preencher 

certos requisitos estabelecidos em lei, como dito, infraconstitucional. 

Em síntese, a Carta Magna garante e restringe indiretamente o di-

reito fundamental. Essa restrição na modalidade indireta, que concede ao legis-

lador ordinário competência para estabelecer restrições aos direitos fundamen-

tais, pode ser verificada de duas formas, quais sejam a reserva de lei restritiva: 

simples e a qualificada. 

A reserva de lei restritiva simples se apresenta quando a Constitui-

ção não estabelece requisitos para a elaboração da lei. A norma constitucional 

                                                        

96 CF, art. 5º, inciso II: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer al-
guma coisa senão em virtude de lei”. 

97 Art. 5º, inciso XIII: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro-
fissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. 
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simplesmente autoriza a restrição, ficando a cargo do legislador fixar os fatores 

que irão configurar a limitação.  

Poder-se-ia citar, como exemplo, a liberdade de locomoção98 no 

âmbito do território nacional. Apesar da liberdade de ir e vir no território na-

cional, a entrada, a permanência e a saída, com seus respectivos bens, serão 

disciplinadas por lei infraconstitucional. 

Obviamente, as mencionadas leis devem guardar em seu bojo os 

anseios estatuídos na Constituição, notadamente o da dignidade da pessoa hu-

mana, dos direitos fundamentais e dos princípios que norteiam o Estado De-

mocrático de Direito.  

A reserva de lei restritiva qualificada emerge quando a Constitui-

ção estabelece requisitos objetivos para a lei que terá como objeto restringir 

direito e, desse modo, conter a discricionariedade do legislador ordinário para 

estabelecer a restrição ao direito fundamental.  

As disposições constitucionais referentes à inviolabilidade do do-

micílio, do sigilo de correspondência99, das comunicações telegráficas, de da-

                                                        

98 CRP, artigo 44.º (Direito de deslocação e de emigração) 

1. A todos os cidadãos é garantido o direito de se deslocarem e fixarem livre-
mente em qualquer parte do território nacional. 

2. A todos é garantido o direito de emigrar ou de sair do território nacional e o 
direito de regressar. 

CF, art. 5º, inciso XV – “é livre a locomoção no território nacional em tempo 
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens”. 

99 CRP, artigo 34.º (Inviolabilidade do domicílio e da correspondência) 

1. O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunica-
ção privada são invioláveis. 

2. A entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser orde-
nada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstos na lei. 
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dos e das comunicações telefônicas 100, são hipóteses de reserva de lei qualifi-

cada. 

 

3.3 Limites Imanentes 

 

Os limites imanentes são limites máximos de conteúdo que se po-

dem equiparar aos limites do objeto, ou seja, aos que resultam da especificida-

de do bem que cada direito fundamental objetiva tutelar, ou melhor, da parte de 

realidade incluída na respectiva hipótese normativa101.  

Nesse diapasão, os limites podem estar expressos no texto consti-

tucional, situação essa em que não ressoariam dificuldades significativas. Po-

rém, há casos em que imperiosa se faz a interpretação do preceito constitucio-

                                                                                                                                                                             

3. Ninguém pode entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa sem o 
seu consentimento, salvo em situação de flagrante delito ou mediante autorização judicial em 
casos de criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada, incluindo o terroris-
mo e o tráfico de pessoas, de armas e de estupefacientes, nos termos previstos na lei. 

4. É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, 
nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei 
em matéria de processo criminal. 

100 CF, art. 5º, inciso XII – “é inviolável o sigilo da correspondência e das co-
municações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação crimi-
nal ou instrução processual penal”. 

101 De acordo com José Carlos Vieira de Andrade, op. cit, p. 269: “Deve admi-
tir-se uma interpretação das normas constitucionais que permita restringir à partida o âmbito 
de protecção da norma que prevê o direito fundamental, excluindo os conteúdos que possam 
considerar-se de plano constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando não estão expres-
samente ressalvados na definição textual do direito”. Na obra em epígrafe, assinala VIEIRA 
DE ANDRADE (p. 269) a posição diversa de REIS NOAVAIS “que sustenta não ser possível 
descrever, em abstracto e a priori, os limites do direito, cuja definição está, por isso, necessa-
riamente sujeita a uma verificação prática, susceptível de controlo, da prevalência de outro 
direito ou valor digno de proteccção”. 
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nal, a fim de determinar o alcance desses limites. Desse modo, é imperioso que 

se analisem os contornos e os valores que orientam o ordenamento jurídico. 

Nesse caso, o exercício dos direitos deve ser orientado por normas 

que exprimam o bom senso, para que os limites102 por elas impostos não deem 

ensejo a desvirtuamento. 

Não se pode olvidar que os direitos fundamentais têm os seus limi-

tes imanentes, ou seja, as fronteiras definidas pela própria Constituição que os 

cria, ou até mesmo os recria. Todavia, poder-se-ia falar de limites intrínsecos 

da definição constitucional dos direitos num duplo sentido.  

Por um prisma, adotando o sentido material103, na condição de li-

mites do objeto, temos para indicar o âmbito ou o domínio abrangido do direi-

to, ou seja, para designar os limites que surgem da especificidade do bem jurí-

dico que cada direito fundamental objetiva tutelar ou da parcela da realidade 

incluída na respectiva hipótese normativa, onde encontramos, por exemplo, a 

imprensa, o domicílio, a expressão, a fé religiosa, a família, a profissão, a pro-

priedade, dentre outros.  

De outra margem, num sentido jurídico, na condição de limites de 

conteúdo, a fim de delimitar o conteúdo protegido, na medida em que a prote-

                                                        

102 Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, op. cit, p. 268, no que se refere às discussões 
alemãs sobre o tema em limites de não-perturbação, exigências mínimas de vida em socieda-
de e, para outros, entendendo que seja uma limitação por leis gerais, ou seja, normas ordiná-
rias imperativas, principalmente as civis e penais. 

103 Os limites materiais, que definem o âmbito ou a esfera normativa de cada 
um dos direitos fundamentais, decorrem da interpretação dos preceitos constitucionais que os 
prevêem, sendo que estes, em regra, utilizam para o efeito conceitos indeterminados ou mes-
mo cláusulas gerais. A tarefa de delimitação do direito por interpretação desses conceitos 
cabe a todos os aplicadores da Constituição e, em última instância, aos juízes, delimitação 
que, aliás, em face do texto da norma, tanto pode saldar-se numa interpretação enunciativa, 
como numa "interpretação restritiva" (uma redução teleológica) ou mesmo numa "interpreta-
ção ampliativa" (uma extensão teleológica).  
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ção constitucional não alcance todas as hipóteses, formas ou modalidades de 

exercício dimensionadas para cada um dos direitos, como, por exemplo, no 

caso das liberdades (como aconteceria se a Constituição os concedesse de ma-

neira ilimitada).  

 Os limites de conteúdo podem ser expressamente formulados no 

texto constitucional, em regra, no próprio preceito relativo ao direito funda-

mental20, mas também em preceitos incluídos noutras partes da Constituição - 

por vezes, os efeitos limitadores resultam da consagração de deveres funda-

mentais manifesta e inequivocamente dirigidos ou referidos a certos direitos, 

havendo por isso de ser contados entre os limites imanentes expressos destes, 

como acontece, por exemplo, no caso do dever de pagar impostos em relação 

ao direito de propriedade (veículo automotor, imóveis dentre outros).  

Porém, haverá limites imanentes dos direitos fundamentais que só 

são determináveis por interpretação, pelo fato de estarem apenas implícitos no 

ordenamento constitucional104.  

Estes casos são muitas vezes contados como conflitos entre direi-

tos e valores constitucionais ou como colisões de direitos. Importa, todavia, 

distinguir nesta seara hipóteses que não devem ter o mesmo tratamento jurídi-

co.  

Se, por exemplo, a pretexto de invocar o direito à liberdade de ex-

pressão, um indivíduo injuriar outrem, certamente que não estaremos diante de 

                                                        

104 Sobre a espécie assevera VIEIRA DE ANDRADE, op. cit. , p. 275, o se-
guinte: “Se é mais ou menos fácil saber qual o bem jurídico ou a esfera da realidade que o 
preceito visa abranger através de um direito fundamental, já é muitas vezes difícil determinar 
os contornos da respectiva proteção, sobretudo quando o seu exercício se faça por modos 
atípicos ou em circunstâncias especiais, que afetam, de uma maneira ou de outra, valores 
comunitários ou outros direitos também constitucionalmente protegidos”. 
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um conflito105 entre direitos fundamentais, eis que o próprio preceito constitu-

cional não protege essas e outras formas de exercício do direito fundamental. É 

a própria Constituição que, ao enunciar os direitos, exclui do respectivo pro-

grama normativo a proteção de situações que tais. 

Admitir a concepção dos limites imanentes poderia implicar a su-

jeição de todos os direitos fundamentais a uma reserva de lei, invertendo a hie-

rarquia das normas e fazendo-nos regressar ao tempo em que os direitos fun-

damentais só existiam no quadro das leis ordinárias.  

Portanto, o problema deve ser resolvido por meio de interpretação 

dos preceitos que preveem cada um dos direitos fundamentais no contexto glo-

bal das normas constitucionais.  

Atualmente, tendo em vista a crescente existência de conflitos en-

tre direitos fundamentais, e destes com valores inerentes a toda a comunidade 

(segurança pública e nacional, saúde pública etc.), a constituição autoriza, ain-

da que de modo não explícito, que tanto o legislativo quanto o judiciário impo-

nham restrições aos direitos fundamentais.  

Para evitar uma liberdade total do legislador ordinário, o que pode-

ria resultar em arbitrariedades e excesso de leis restritivas de direitos, tem a 

doutrina constitucional desenvolvido alguns critérios racionais para controlar a 

discricionariedade do agente legiferante, servindo tais diretivas de parâmetro 

no que concerne à restrição de direitos fundamentais. 

                                                        

105 Pelo contrário, havendo conflito, tal significaria a existência de um direito 
em face de outros direitos ou de outros valores (deveres) e a solução não poderia nunca igno-
rar o direito invocado, exceto se se partisse do reconhecimento de uma ordenação hierárquica 
dos bens constitucionalmente protegidos, sacrificando-se, naturalmente, o menos valioso. Só 
que um critério de hierarquia é discutível, por não dizer frágil, e por suscitar uma série de 
questões sem solução aparente.  
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Os principais vetores de tal técnica são o princípio ou a máxima da 

proporcionalidade e a questão do núcleo essencial (ou duro) do direito funda-

mental, os quais serão objeto de análise adiante.  

 

4. Conflito e colisão de direitos 

 

É cediço que sempre haverá conflito ou colisão106, porquanto a 

Constituição protege, concomitantemente, dois valores ou bens em contradição 

concreta, ou seja, havendo conflito de interesses envolvendo direitos funda-

mentais, ambos terão de ser sopesados diante do caso concreto, a fim de se es-

tabelecer em que hipótese um se sobreporá ao outro.  

Dessa situação emerge, por exemplo, a interceptação telefônica, 

em investigação criminal, onde o direito fundamental à inviolabilidade da in-

timidade é restringido por decisão judicial, ante o interesse coletivo de se apu-

rar crimes, em busca da verdade real, cedendo espaço em prol do interesse pú-

blico. 

Por serem heterogêneos, os direitos fundamentais, cujos conteúdos 

são manifestamente abrangentes e mutáveis, e que apenas podem ser revelados 

diante de um caso concreto, quando da sua interação ou nas relações destes 

com outros bens jurídicos constitucionalmente protegidos. 

Diante de tal situação resulta que, em determinadas hipóteses, estes 

direitos entram em rota de colisão uns com os outros ou com outros valores 

                                                        

106 De acordo com CANOTILHO, ocorre uma colisão autêntica de direitos fun-
damentais quando o exercício de um direito fundamental, por parte do seu titular, colide com 
o exercício do direito fundamental por parte de outro titular. 
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constitucionais, emergindo, dessa maneira, a problemática da colisão entre di-

reitos fundamentais.  

É de se observar que, por certo, um conflito tem o poder de acionar 

simultaneamente a necessidade de proteção de dois ou mais direitos fundamen-

tais, idênticos ou não, ou seja, um indivíduo, ao exercer um direito fundamen-

tal, pode encontrar, em condições contrárias quanto ao seu direito, um outro 

cidadão titular de um direito fundamental que deseja igualmente exercê-lo. 

Nesse diapasão, podemos afirmar que o instituto da colisão dos di-

reitos fundamentais é o impasse que emerge quando um titular de um direito 

fundamental, ao exercê-lo, impede ou dificulta que o titular de outro direito, 

também fundamental, o exerça em sua plenitude. 

Estas colisões podem se apresentar em duas hipóteses107. A primei-

ra ocorre quando o exercício de um direito fundamental entra em choque com 

o exercício de outro direito fundamental, como, por exemplo, a colisão entre o 

direito à vida e o direito à liberdade religiosa108. A segunda hipótese ocorre 

quando o choque se dá entre um direito fundamental e um outro bem jurídico 

protegido constitucionalmente. É o caso, por exemplo, quando o direito fun-

damental de deslocação (liberdade de ir e vir) passa a ser restringido por um 

bem da comunidade, a saúde pública (p. ex. doença infecto-contagiosa em lar-

ga escala). 

                                                        

107 FARIAS, Edílson Pereira de. Colisão de Direitos – A Honra, A Intimidade, 
A Vida Privada e A Imagem versus A Liberdade de Expressão, Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 1996, p. 93. 

108 O choque entre estes dois direitos fundamenteis ocorre comumente quando 
um cidadão, adepto de uma determinada religião (p. ex. Testemunha de Jeová) , necessita ser 
submetido a uma transfusão de sangue. Por não admitir a aludida transfusão, o cidadão prefe-
re correr o risco de morte, em razão da religião, a ser submetido a um procedimento como 
este. Todavia, o médico tem a liberdade de fazê-la, uma vez que o bem jurídico “vida” se 
sobrepõe à liberdade religiosa. 
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O fenômeno da colisão entre estes direitos em muito se assemelha 

aos conflitos entre os princípios, justamente pelo fato de, tanto os direitos fun-

damentais, quanto os princípios, possuírem características peculiares de dete-

rem um conteúdo multiforme e por exigirem a aplicação de processos análogos 

à solução dos conflitos. 

Desse modo, para solucionar uma colisão entre direitos fundamen-

tais, se revela insuficiente a simples utilização de um juízo de validade tendo 

por base os critérios hermenêuticos clássicos aplicados para a solução de coli-

são entre as regras, a saber, hierárquico, cronológico ou da especialidade. 

O critério hierárquico, frente a um conflito entre direitos deste por-

te, não teria o condão de surtir algum efeito prático, porquanto todas as normas 

constitucionais estão previstas no mesmo arcabouço legal, inexistindo, assim, 

uma hierarquia axiológica entre eles109. 

O critério cronológico também se verifica inteiramente contrapro-

ducente à obtenção de um resultado satisfatório, posto que todos os direitos 

fundamentais e bens constitucionais foram editados em um único momento, 

com a promulgação da Carta Magna. 

Por fim, temos o critério da especialidade que se apresenta inútil, 

tendo em vista o caráter genérico das normas fundamentais da Constituição e 

dos bens jurídicos protegidos, ante a ausência de uma posição de especialidade 

entre eles. 

Demais disso, os conflitos entre direitos fundamentais também não 

são resolvidos apenas com a ideia preliminar de que uns direitos são mais im-

portantes que outros, e, por isso, se sobreporiam, mas todos estão previstos na 

                                                        

109 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 32. 
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mesma tábua axiológica, inexistindo, assim, qualquer hierarquia valorativa en-

tre eles110. 

 

4.1 A colisão aparente  

 

A providência inicial a ser adotada quando nos deparamos com 

uma situação em que dois ou mais direitos fundamentais entram em suposta 

colisão, é delimitar o que a doutrina convencionou de âmbito de proteção do 

direito fundamental. 

A partir disto, poderemos verificar a existência de uma real colisão 

e encontrar a solução mais adequada ao caso concreto. Trata-se, portanto, de 

uma fração da realidade que o constituinte houve por bem definir como objeto 

da proteção da garantia fundamental. 

Na delimitação do âmbito de proteção de uma norma de direito 

fundamental significa determinar quais os bens jurídicos protegidos e o alcance 

dessa proteção, e verificar se esses bens jurídicos protegidos por uma norma 

constitucional consagradora de um direito, liberdade e garantia sofrem qual-

quer restrição imediatamente estabelecida pela própria constituição (restrição 

constitucional expressa) ou se a constituição autoriza a lei a restringir esse âm-

bito de proteção (reserva de lei restritiva). 

Desse modo, torna-se imperioso delimitar o âmbito de proteção 

dos direitos fundamentais para evitar situações aparentes, onde uma interpreta-

                                                        

110 Cfr. CANOTILHO, “excluem-se, por conseguinte, relações de preferência 
prima facie, pois nenhum bem é, prima facie, quer excluído, porque se afigura excessivamen-
te débil, quer privilegiado, porque, prima facie, se afigura com valor ‘reforçado’ ou até abso-
luto”. 
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ção meramente literal da norma de direito fundamental pode nos levar a uma 

falsa impressão de que certa situação está incluída no âmbito de proteção de 

um direito, o que verdadeiramente não está a ocorrer. Tais situações são deno-

minadas colisões aparentes entre direitos fundamentais. 

Diante de uma situação como esta, o intérprete é levado a crer que 

dois ou mais direitos fundamentais estão em conflito entre si. Todavia, o que se 

observa, na verdade, é uma simples aferição incorreta do âmbito de prote-

ção111.  

 

4.2 A colisão autêntica 

 

De outra margem, mesmo se, após a delimitação do âmbito de pro-

teção, pudermos verificar uma real colisão entre os direitos fundamentais, esta-

remos diante de uma colisão autêntica. Nessa seara existe um verdadeiro emba-

te entre os âmbitos de proteção de dois ou mais direitos fundamentais ou bens 

constitucionalmente tutelados. 

A doutrina leciona que existem colisões autênticas de direitos em 

sentido amplo e em sentido estrito112. Entende-se por colisões em sentido am-

                                                        

111 Um exemplo recorrente é a divulgação de ideias com conteúdo manifesta-
mente racista, resultando em um conflito entre o direito fundamental da liberdade de expres-
são e o princípio da dignidade da pessoa humana. Neste caso, ao encontrarmos o âmbito de 
proteção de cada direito, podemos verificar que houve uma colisão meramente aparente, visto 
que a liberdade de expressão não comporta uma ação que ofenda a ordem constitucional. A 
solução para os conflitos aparentes é simplória, eis que basta que se proteja integralmente o 
direito fundamental restringido, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, pois o direito fundamental de livre expressão estaria excedendo os limites de seu âmbi-
to de proteção, devendo, portanto, ser limitado na medida em que o extrapola. 

112 Cfr. Clèmerson Merlin Clève e Alexandre Reis Siqueira Freire, citando o 
ensinamento de Robert Alexy, na obra organizada por SARMENTO, Daniel. Direitos Fun-
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plo como sendo aquelas que surgem do choque entre um direito fundamental 

com outros bens jurídicos constitucionalmente protegidos. Por outro lado, as 

colisões em sentido estrito emergem a partir do momento em que o exercício 

de um direito fundamental de um titular encontra um óbice ante o exercício de 

um direito fundamental de outro titular. 

A solução para as colisões autênticas não é encontrada tão facil-

mente quanto nas colisões aparentes. Isto, como já foi dito anteriormente, por-

que os direitos fundamentais não se submetem às técnicas hermenêuticas clás-

sicas de resolução de conflitos. Também não são suscetíveis de serem preteri-

dos em detrimento de outro direito fundamental, por gozarem de um mesmo 

status axiológico atribuído pela Constituição. 

Diante desta dificuldade em harmonizar os conflitos autênticos en-

tre os direitos fundamentais, devemos buscar métodos seguros que atendam 

satisfatoriamente as especificidades destes direitos fundamentais sem esvaziar-

lhes o conteúdo. 

Assim, o conflito de direitos ou de valores passará, inelutavelmen-

te, por um juízo de ponderação, cujo objetivo, envolvendo situações, formas ou 

modos de exercício específicos (especiais) dos direitos, é encontrar e justificar 

a solução mais conforme ao conjunto de valores constitucionais. 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

damentais: estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Reno-
var, 2006, p. 233.  
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5. O método hermenêutico-concretizador e os princípios da interpretação 

constitucional 

 

Em direito constitucional a questão de um método justo é um dos 

problemas mais controvertidos e que tem maior dificuldade na moderna dou-

trina. Atualmente, poder-se-ia dizer que a interpretação das normas constitu-

cionais é um conjunto de métodos, desenvolvidos pela doutrina e pela jurispru-

dência com base em critérios ou premissas (filosóficas, metodológicas, episte-

mológicas) diferentes mas, em geral, reciprocamente complementares113.  

Como métodos podemos citar, por exemplo, o jurídico, o tópico-

problemático, o hermenêutico-concretizador, o científico-espiritual, o normati-

vo-estruturante, e, por fim, a comparativa114. Adotaremos o método hermenêu-

tico-concretizador para esta missão. 

A interpretação constitucional é concretização, e o ato de interpre-

tar é condicionado à existência de passagens obscuras, que ocasionem dúvidas, 

reservando-se ao intérprete a determinação do conteúdo material da normativa 

constitucional115. 

Neste sentido, a interpretação constitucional é imantada de criati-

vidade, restando completo o conteúdo da norma com sua aplicação ao caso 

concreto. À criatividade exercida pelo intérprete vincula-se a normativa consti-

tucional. 

                                                        

113 CANOTILHO, op. cit., p. 1.210. 
114 CANOTILHO, idem, p. 1.210 e ss. 
115 Cfr. HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Trad. Pedro Cruz 

Villalon. 2ª ed., Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. 
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O método hermenêutico concretista “vem a realçar e iluminar vá-

rios pressupostos da tarefa interpretativa: (1) os pressupostos subjectivos, dado 

que o intérprete desempenha um papel criador (pré-compreensão) na tarefa de 

obtenção do sentido do texto constitucional: (2) os pressupostos objectivos, 

isto é, o contexto, actuando o intérprete como o operador de mediações entre o 

texto e a situação em que se aplica: (3) relação entre o texto e o contexto com a 

mediação criadora do intérprete, transformando a interpretação em movimento 

de ir e vir (círculo hermenêutico)116.” 

Nesse lado, o método hermenêutico concretista se orienta para um 

pensamento problematicamente direcionado. O método hermenêutico concreti-

zador, ao desempenhar sua tarefa, reclama o atendimento de alguns pressupos-

tos: a pré-compreensão e o problema carente de solução117.  

O intérprete, ao compreender o conteúdo da normativa constitu-

cional, encontra-se vinculado à sua situação histórica, que o condiciona em sua 

atividade criadora aos seus pré-conceitos e pré-juízos. Desta forma, a compre-

ensão do conteúdo material da norma tem como pressuposto a pré-

compreensão do intérprete. 

O segundo pressuposto a ser atendido no processo de concretiza-

ção constitucional é o da existência do problema concreto a resolver. Deverá o 

intérprete relacionar a norma a ser compreendida ao problema que demanda 

solução, se pretender determinar seu exato conteúdo. A hermenêutica constitu-

cional, para Konrad Hesse, não existe desvencilhada de problemas concre-

                                                        

116 CANOTILHO, ibidem, p. 1.212. 
117 Cfr. STERN, Klaus. Derechos del estado de la republica federal alemana, 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 287, todo ato de interpretação é um 
trânsito do abstrato ao concreto. Neste sentido, a interpretação é sempre concretização de 
normas através dos métodos de interpretação. 
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tos118. O método hermenêutico concretizador exige um procedimento adequado 

para a concretização das normas constitucionais.  

Mediante uma atuação de natureza tópica orientada e vinculada pe-

la norma haverão de se encontrar e se provar pontos de vista que, aferidos por 

meio da criação, sejam submetidos aos jogos de opiniões a favor e contra, bus-

cando fundamentar a decisão da forma mais clara e convincente possível119.  

Deverá o intérprete afastar pontos de vistas alheios ao problema, 

incluindo no programa normativo e no âmbito normativo os elementos concre-

tizantes ofertados pela normativa constitucional120.  

Nesse sentido, exercem relevante função no processo concretizador 

os princípios da hermenêutica constitucional.  

O método hermenêutico concretista apresenta um catálogo de prin-

cípios que otimizam a atividade de interpretação da Constituição. Tais princí-

pios são imprescindíveis no processo de concretização constitucional.  

O princípio da unidade da Constituição121 evidencia sua importân-

cia como princípio interpretativo, a partir do instante em que se considera a 
                                                        

118 De acordo com HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da 
República Federal da Alemanha. Trad. Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Fabris, 1998, p. 62, 
a compreensão do problema pressupõe um entendimento igualmente dependente da pré-
compreensão do intérprete, que carece de uma fundamentação constitucional. Desta forma, a 
teoria da Constituição converte-se em condição tanto da compreensão da norma como do 
problema carente de solução. 

119 HESSE, Escritos de derecho constitucional, op. cit., p. 43. 
120 HESSE, idem, pp. 43-44. 
121 Otto y Pardo confere ao princípio da unidade da Constituição o status de cri-

tério fundamental no manuseio das técnicas de limitação e restrição de direitos fundamentais. 
Em caso de colisão de normas constitucionais deverá o intérprete aferir no caso concreto a 
solução que preserve o modelo da Constituição. (OTTO Y PARDO, Ignacio de y MARTIN-
RETORRILLO, Lorenzo. Derechos fundamentales y Constituición. Madrid: Civitas, 1998, 
pp. 107-108) 
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Constituição como um sistema unitário de normas e procedimentos. Deve o 

intérprete harmonizar os espaços de tensão entre as normas de natureza consti-

tucional. 

O princípio do efeito integrador relaciona-se com a necessidade de 

conferir à resolução que põe termo aos conflitos normativos de natureza consti-

tucional, critérios que otimizem a integração política e social, proporcionando 

solução que dê continuidade à fórmula da unidade política. 

O princípio da conformidade constitucional fixa o âmbito da com-

petência funcional atribuída aos órgãos participantes do processo de interpreta-

ção da Constituição122.  

O princípio da eficiência ou da interpretação efetiva imprime à 

norma constitucional máxima eficácia possível. O princípio da eficiência será 

invocado como critério interpretativo nas situações em que haja dúvida quanto 

à melhor interpretação possível, devendo-se optar pelo sentido que lhe confira 

maior eficácia. 

Daí a razão pela qual, quanto aos direitos fundamentais, nas situa-

ções que ensejam dúvidas, deve-se eleger a interpretação que reconheça maior 

eficácia aos direitos fundamentais. 

O princípio da força normativa da Constituição confere primazia, 

no âmbito discursivo dos problemas jurídico-constitucionais, aos argumentos 

que agreguem as normas constitucionais à máxima eficácia possível e atualiza-

ção normativa. Como se vê, a aplicação do princípio da força normativa da 

Constituição, no âmbito dos direitos fundamentais, otimiza sua eficácia e re-

                                                        

122 Segundo Konrad Hesse “el órgano de interpretación debe mantenerse en el 
marco de las funciones a él encomendadas; dicho órgano no deberá modificar la distribuición 
de las funciones a través del modo y de dicha interpretación”. (HESSE, Konrad. Escritos de 
derecho constitucional, op. cit., p. 47) 
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força sua vinculação jurídico-constitucional afastando-os da livre disposição do 

legislador. 

O princípio da interpretação conforme a constituição, mais que 

um critério interpretativo, substancia técnica de decisão no controle de consti-

tucionalidade. Na presença de normas dotadas de conteúdos plurissignificati-

vos busca-se a interpretação que confira um sentido em conformidade com a 

Constituição. 

Por fim, há o princípio da concordância prática ou da harmoniza-

ção, que tem por finalidade imprimir aos conflitos entre bens jurídicos solu-

ções de coordenação e combinação, afastando a possibilidade de ocorrência de 

sacrifícios de uns em relação aos outros123.  

No exercício da concordância prática devem-se evitar ao máximo 

soluções que importem excesso na coordenação e combinação dos bens em 

conflito. O espaço de atuação do princípio da concordância prática tem coinci-

dido com o território dos direitos fundamentais, onde este exerce atividade de 

conciliação entre direitos fundamentais conflitantes mediante fixação de limi-

tes e condicionamentos recíprocos, proporcionando o afastamento de soluções 

de sacrifício. 

Os limites da hermenêutica constitucional encontram-se onde fin-

dam as possibilidades de uma compreensão adequada do texto da norma, ou a 

partir do instante em que um pronunciamento possa entrar em contradição uní-

voca com o texto da norma. 

                                                        

123 Cfr. HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional, op. cit., pp. 45-46, 
“(...) donde se produzcan colisiones no se debe, a través de uma precipitada ‘ponderación de 
bienes’ o incluso abstrata ‘ponderación de valores’, realizar, el uno a costa del otro (...) La 
fijación de limites deber responder en cada caso concreto al principio de proporcionalidad”. 
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Assim, para a hermenêutica constitucional que parte do primado do 

texto, é o texto constitucional o limite instransponível da atividade hermenêuti-

ca. 

 

6. Princípio da proporcionalidade e a ponderação de interesses 

 

Originado da dogmática germânica, o princípio da proporcionali-

dade vem, atualmente, ganhando importante papel na teoria constitucional, 

destacando-se como parâmetro para a solução das colisões entre direitos fun-

damentais. 

Procedendo-se à análise da própria denominação desse princípio, 

podemos aferir a ideia preliminar de haver uma proporção igualitária, um equi-

líbrio e, por assim dizer, harmonia. É com esta perspectiva que empregaremos 

o princípio constitucional da proporcionalidade124 na busca por uma solução 

justa frente às colisões entre direitos constitucionais fundamentais, através da 

limitação de medidas restritivas destes direitos e de um sopesamento correto e 

harmonioso entre os dois interesses conflitantes. Tudo, obviamente, perante o 

caso concreto. 

Objetivando ampliar o entendimento sobre o princípio da propor-

cionalidade, mister se faz a identificação e a análise do que a doutrina alemã 

denomina subprincípios ou princípios parciais do princípio da proporcionalida-

de. 

                                                        

124 Sobre a proporcionalidade aduz SARMENTO, Daniel. A Ponderação de In-
teresses na Constituição Federal, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 87, o seguinte: “o 
emprego do princípio da proporcionalidade busca otimizar a proteção aos bens jurídicos em 
confronto, evitando o sacrifício desnecessário ou exagerado de um deles em proveito da tute-
la do outro”. 
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Estes princípios parciais são: o princípio da adequação (Geeigne-

theit), o princípio da necessidade (Erforderlichkeit) e o princípio da proporcio-

nalidade em sentido estrito (Verhältnismässigkeit). O princípio da adequação 

determina que o intérprete deve utilizar, dentre os meios disponíveis, aquele 

que mais apto e apropriado para atingir o fim estabelecido. Devendo inexistir 

uma relação congruente entre meio e fim na medida analisada125. 

O subprincípio da necessidade, ou princípio da exigibilidade, dis-

põe que a medida restritiva utilizada para o caso concreto seja realmente im-

prescindível à conservação do conteúdo dos direitos fundamentais conflitantes, 

ou seja, deve ser escolhido o meio menos gravoso ao exercício do direito fun-

damental e que não possa ser substituído por outro menos lesivo126.  

Por fim, temos o subprincípio da proporcionalidade em sentido es-

trito, segundo o qual devemos desenvolver uma análise da relação custo-

benefício da norma127, de forma que os prejuízos dela decorrentes sejam meno-

res do que os benefícios dela resultantes. Em verdade, o intérprete é convidado 

a realizar uma verdadeira ponderação de interesses128 ao utilizar-se desse sub-

princípio.129 

Existem situações em que a medida escolhida para a solução dos 

conflitos entre direitos fundamentais, ao passarem pelo crivo dos subprincípios 

da adequação e da necessidade, se verificam perfeitamente adequadas e neces-

                                                        

125 SARMENTO, op. cit. p. 87. 
126 SARMENTO, idem, p. 88. 
127 SARMENTO, ibidem, p. 89. 
128 Ana Paula de Barcellos considera a ponderação de interesses como sendo 

“uma técnica de decisão própria para casos difíceis (do inglês hard cases), em relação aos 
quais o raciocínio tradicional da subsunção não é adequado” (BARROSO, Luiz Roberto 
(Org.). A Nova Interpretação Constitucional – Ponderação, direitos fundamentais e relações 
privadas. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2003, p. 55). 

129 SARMENTO, op. cit., p. 89. 
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sárias. Todavia, são inconstitucionais quanto ao resultado, porquanto atribuem 

valores desproporcionais aos direitos colidentes. 

É neste momento que surge a importância da utilização de uma 

ponderação de interesses na hermenêutica jurídica, conferindo a um resultado 

muito mais racional, coerente e controlado, buscando harmonizá-lo. Desse mo-

do, deve a interpretação ponderar os danos causados pela medida restritiva dos 

direitos fundamentais e os benefícios obtidos, para manter uma razoabilidade 

entre os meios eleitos e o resultado perseguido. 

O intérprete, após uma prévia compreensão dos direitos fundamen-

tais ou bens constitucionalmente protegidos envolvidos no conflito, deve atri-

buir um peso específico a cada um deles, através de um sistema de ponderação 

entre os mesmos. O peso atribuído a cada um vai depender da intensidade com 

que estiverem sendo afetados os interesses tutelados por cada um dos direitos. 

Com isso, pode-se afirmar que estes pesos emprestados só podem ser aferidos 

mediante um caso concreto. 

A partir da atribuição desse peso130 é que se torna possível definir 

o nível de restrição a que cada direito fundamental conflitante será submeti-

do131. Assim, ponderar não quer dizer atribuir-lhes uma grandeza quantitativa-

mente mensurável, muito pelo contrário, significa valorar cada direito funda-
                                                        

130 Discorrendo sobre a ponderação entre princípios constitucionais em confli-
to, Daniel Sarmento assegura que “o nível de restrição de cada interesse será inversamente 
proporcional ao peso específico que se emprestar, no caso, ao princípio do qual ele se dedu-
zir, e diretamente proporcional ao peso que se atribuir ao princípio protetor do bem jurídico 
concorrente”(SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal, 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 104).  

131 O referido autor explica metaforicamente o processo de aplicação do sub-
princípio da proporcionalidade em sentido estrito através da ponderação de interesses: De um 
lado da balança, devem ser postos os interesses protegidos com a medida, e, de outro, os bens 
jurídicos que serão restringidos ou sacrificados por ela. Se a balança pender para o lado dos 
interesses tutelados, a norma será válida, mas, se ocorrer o contrário, patente será a sua in-
constitucionalidade (SARMENTO, op. cit. p. 89). 
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mental em conflito de forma orientada, idêntica e racional, tendo sempre como 

parâmetro a realidade fática do conflito. 

 

7. O princípio da dignidade da pessoa humana 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana foi previsto no artigo 

1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Organização das Na-

ções Unidas.  

No Brasil, o legislador constituinte originário o elencou como fun-

damento do Estado Democrático, sendo previsto no inciso III do artigo 1º da 

Constituição vigente.  

Em Portugal, dando ênfase ao princípio fundamental, o texto cons-

titucional o previu no artigo 1º. Temos, assim, o princípio da dignidade da pes-

soa humana como um cerne da tábua axiológica constitucional, produzindo 

efeito em todo o ordenamento jurídico, abrangendo tanto os atos estatais, quan-

to as relações de ordem privada. 

Constata-se, desse modo, que é de suma importância o lugar ocu-

pado por este princípio no mundo jurídico, razão pela qual se torna inevitável 

uma análise da dignidade da pessoa humana como elemento norteador das in-

terpretações destinadas a dirimir colisões entre direitos fundamentais, objeti-

vando a otimização do resultado. 

É cediço que a previsão de tal princípio, nas constituições brasilei-

ra e portuguesa, não funciona, apenas, como uma restrição à atuação estatal, 

mas também uma obrigação de atuar no sentido de garantir o mínimo necessá-

rio à sobrevivência digna do cidadão.  
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O princípio da proporcionalidade, por sua vez, aplicado ao caso 

concreto, pode resultar em uma medida que se volte contra os cânones do prin-

cípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Isto acentua a possibili-

dade e, sobretudo, a necessidade de a dignidade humana ser utilizada conjun-

tamente com estes métodos. 

A ponderação também não se apresenta como uma técnica pura-

mente formal. Ao contrário, possui uma dimensão amplamente substancial, que 

deve sempre ser destinada à consolidação de valores supremos garantidos pela 

constituição. Essa exigência de afirmação e concretização de valores constitu-

cionais supremos só será satisfeita na ponderação de interesses, se o resultado 

da interpretação abarcar os ditames do princípio da dignidade da pessoa huma-

na, uma vez que todos os dogmas constitucionais são meros desdobramentos 

deste princípio. 

 

8. O núcleo essencial 

 

A prática da ponderação, em se tratando de direitos fundamentais, 

não é absoluta, pois deve respeitar o que a doutrina achou por bem denominar 

núcleo essencial132 dos direitos fundamentais. Trata-se, por assim dizer, de um 

conteúdo mínimo e intangível do direito fundamental, que deve sempre ser 

tutelado, em quaisquer hipóteses, seja pelo legislador, seja pelo aplicador do 

Direito, a fim de se evitar o completo perecimento do direito. 
                                                        

132 Aduz Daniel Sarmento, sobre o núcleo essencial dos direitos fundamentais, 
citando Otto y Pardo, que é o “limite de los límites porque limita la posibilidad de limitar, 
porque señala un límite má allá del cual no es posible la actividad limitadora de los derechos 
fundamentales y de las garantías y de las libertades públicas”. (SARMENTO, Daniel (Org.). 
Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres, Rio de 
Janeiro: Renovar, p. 315). 
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Sobre o tratamento dispensado ao conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais existem duas correntes doutrinárias, saber: a teoria absoluta e a 

teoria relativa. De acordo com a teoria absoluta, o conteúdo essencial do direito 

fundamental deve ser demarcado de forma abstrata, inexistindo a possibilidade 

de serem extrapolados os seus limites. 

Por seu turno, a teoria relativa preconiza que o núcleo essencial de 

cada direito fundamental deve ser delimitado tendo como parâmetro o caso 

concreto, no qual se apresenta o conflito.  

Assim, extrai-se que a teoria absoluta, por vezes, pode levar o apli-

cador do direito a situações complexas. São os casos de conflito onde um direi-

to fundamental só poderá ser tutelado com a total restrição do outro direito i-

gualmente fundamental ou bem constitucionalmente protegido. Como exem-

plo, podemos citar o aborto em casos de anencefalia, onde entram em colisão a 

dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida do feto133. Aqui, se 

o aplicador do direito tutelar algum desses direitos, certamente, reduzirá o   

exercício do direito concorrente, tornado-se impossível uma tutela parcial de 

ambos os direitos, ou seja, o amparo simultâneo de ambos os direitos. 

Desse modo, entendemos que a teoria relativa do núcleo essencial 

se apresenta como a mais adequada, “por ser a que mais se adapta à dinâmica 

do processo decisório das questões constitucionais mais complexas”134. 

Assim, podemos concluir que o princípio da proporcionalidade, 

por meio de uma ponderação de interesses, é um método que fornece resulta-

dos bastante satisfatórios para as colisões entre direitos fundamentais, ao res-

                                                        

133 VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Fundamentais – uma Leitura da Jurispru-
dência do STF. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 79. 

134 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses..., p. 113. 
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tringir e tutelar razoavelmente cada direito envolvido, de acordo com a forma 

com que se apresentam no caso concreto. 

Porém, a fim de se obter o melhor resultado através da ponderação, 

devemos levar em consideração outros interesses tutelados pela Constituição, 

especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana, maior alicerce das 

cartas constitucionais democráticas. 
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CAPÍTULO V 

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO RECLUSO 

 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

Objetivando a convivência harmônica em sociedade, o Estado é 

autorizado a privar de liberdade alguns dos seus administrados, por meio da 

aplicação de penas, tendo em vista a necessidade de resguardar determinados 

bens jurídicos tidos como essenciais (p. ex. a vida, o patrimônio, a integridade 

física etc.), os quais têm proteção, além da Constituição, no Direito Penal. 

Desse modo, verifica-se que os bens jurídicos são dotados de valo-

res constitucionalmente tutelados, assegurando-se a todas as pessoas uma par-

ticipação social igualitária e livre. 

Tem o direito penal por finalidade, em um Estado Democrático de 

Direito, intervir apenas quando for necessário à manutenção da convivência 

pacífica dos cidadãos, a fim de garantir-lhes a liberdade, punindo uma lesão ao 

bem jurídico apenas quando for imprescindível à convivência humana. 
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A Constituição autoriza o legislador, na execução da pena, a res-

tringir135 o campo de proteção do direito, sem, contudo, afetar seu conteúdo, 

tendo em vista interesse coletivo ou bem comum. 

Nesse espectro de segregação é dever, no Estado Democrático de 

Direito, que sejam preservados os direitos do recluso, porquanto a execução da 

pena não pode representar perda ou minimização dos direitos fundamentais, 

incumbindo-se as autoridades judiciária e administrativa de sua proteção. 

Há, inelutavelmente nessa seara, uma relação especial de sujeição 

de poder, a qual não pode atingir a titularidade dos direitos fundamentais, ge-

rando direitos e deveres recíprocos, do recluso e da administração, cabendo a 

esta a estrita observância dos direitos não atingidos pela sentença136 ou pela lei, 

tendo em vista a finalidade ressocializadora da pena. 

O princípio da dignidade da pessoa humana define os contornos de 

todos os demais direitos fundamentais. Quer significar que a dignidade deve 

ser preservada e permanecer inalterada em qualquer situação em que a pessoa 

                                                        

135 Cfr. Cristina Queiroz, Direitos Fundamentais..., op. cit. p. 200: “A Constitu-
ição autoriza o legislador a restringir o ‘âmbito de protecção’ do direito, mas não o respectivo 
conteúdo, estando em causa o ‘interesse colectivo’ ou ‘bem comum’, v.g., estabelecendo res-
trições legais não ao direito, mas ao seu livre exercício, tratando-se do exercício de uma acti-
vidade de segurança privada, por exemplo, limitando-o temporariamente a pessoas que te-
nham sido condenadas a pena de prisão efectiva igual ou superior a três anos, durante um 
período transitório, ou estabelecendo por lei (reserva de lei restritiva), determinados requisi-
tos capacitórios (ou mesmo financeiros) que se prendem com o grau de instrução ou perícia 
exigidos”. 

136 Segundo Iñaki Rivera Beiras, La devalución de los derechos fundamentales 
de los reclusos, Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1997, p. 373, invocando o art. 25.2 da Consti-
tuição Espanhola, o recluso gozará dos direitos fundamentais, exceto a limitação constante da 
sentença condenatória, no sentido da pene e da lei penitenciária: “El condenado a pena de 
prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este 
capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo 
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”. 
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se encontre. A prisão deve dar-se em condições que assegurem o respeito ao 

referido princípio constitucional. 

O princípio da legalidade garante que as restrições aos direitos ex-

perimentadas pelos reclusos apenas poderão ser levadas a efeito se houver pre-

visão legal. A legalidade assegura ao condenado, no espectro não atingido pela 

sentença, a liberdade de pensamento, união familiar, privacidade etc. 

O princípio da igualdade garante isonomia aos reclusos no que diz 

respeito aos direitos fundamentais. Imprime respeito às diferenças de cada 

condenado, respeitando a sua personalidade, proibindo a discriminação de tra-

tamento, seja por motivação racial, ideológica, social ou religiosa. 

O princípio da individualização da pena determina que a reprimen-

da estatal seja aplicada àquela pessoa individualmente considerada, a fim de 

propiciar o desenvolvimento livre de sua personalidade, atendendo à dignidade 

do recluso, e não aos anseios sociais de punição. 

O princípio do devido processo legal garante aos reclusos que du-

rante a execução penal seus pedidos sejam apreciados, observando-se o contra-

ditório com produção de provas, a ampla defesa com assistência técnica indis-

pensável, e, por fim, que as decisões sejam fundamentadas. 

A humanidade da pena determina que o recluso não seja tido como 

meio, mas como fim, como pessoa, o que impõe limitação à quantidade e à 

qualidade de pena, bem como a proibição de penas cruéis e degradantes, resul-

tando daí o respeito à vida. 

Enfim, é imperiosa a estrita observância dos direitos conferidos aos 

reclusos, em atenção, sobretudo, ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

considerando, naturalmente, as limitações oriundas de sua própria e especial 

condição. 
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2. Os direitos fundamentais do recluso à luz da legislação brasileira 

 

A Constituição Federal de 1988, ao contemplar os Direitos Fun-

damentais em seu art. 5º137, fez com que o legislador infraconstitucional obser-

vasse a garantia desses direitos, consoante preveem o Código Penal brasileiro 

(Decreto-lei 2.848/40), o Código de Processo Penal (Decreto-lei 3.689/41), e 

no caso específico deste trabalho, a Lei de Execução Penal - LEP (Lei 

7.210/84). 

                                                        

137 Art. 5º, III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; 

(...) 

Art. 5º, XLVII – não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art.84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

(...) 

e) cruéis; 

Art. 5º, XLVIII – A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de a-
cordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 

Art. 5º, XLIX – “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e mo-
ral”. 

A tortura é qualquer prática de cunho físico ou moral que ofende, acentuada-
mente, a integridade humana. Já o tratamento desumano ou degradante é aquele que avilta a 
pessoa, denegrindo-a física ou moralmente. No tocante à proibição de penas de morte, perpé-
tuas ou cruéis, o que se observa, por vezes, no Brasil, são: assassinatos em profusão dentro 
das prisões; o não retorno do preso à liberdade, chegando o mesmo a cumprir pena superior 
ao tempo declarado na sentença, devido à ineficácia ou inexistência da assistência jurídica e 
social; penas cada vez mais perversas, pois sujeitam os detentos à violência, a maus tratos, 
configurando punições draconianas. O motivo que exige o cumprimento da pena em estabele-
cimentos distintos reside na preocupação de se coibir o convívio de infratores de baixa peri-
culosidade com os de alta periculosidade, evitando-se, assim, que a prisão se transforme nu-
ma “escola do crime”. 
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Apesar de sua privação de liberdade, ao recluso, na condição de 

pessoa humana, são conferidos direitos que lhe são próprios e, por assim dizer, 

fundamentais.  

O art. 1º da LEP ressalta que: “A execução penal tem por objetivo 

efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condi-

ções para a harmônica integração social do condenado e do internado”. De um 

modo geral, perceber-se-á que o objetivo desta lei não é a punição, mas, ao 

invés disso, a “ressocialização dos condenados”. 

O recluso não está fora do direito, pois se encontra numa relação 

jurídica em face do Estado, com reciprocidade de direitos e obrigações, e exce-

to os direitos perdidos e, limitados à sua condenação, sua condição e integrida-

de humana devem ser respeitadas, ou seja, ao condenado resguardam-se todos 

os direitos garantidos ao cidadão comum pelas leis vigentes. Com efeito, com a 

reclusão de um indivíduo cria-se uma relação entre o Estado e o recluso, com 

direitos e deveres a serem observados138. 

O art. 41139, da Lei de Execução Penal, enuncia os direitos do re-

cluso, dentre os quais podemos destacar: alimentação suficiente e vestuário; 

                                                        

138 De acordo com Júlio Fabbrini Mirabete “A doutrina penitenciária moderna, 
com acertado critério, proclama a tese de que o preso, mesmo após a condenação, continua 
titular de todos os direitos que não foram atingidos pelo internamento prisional decorrente da 
sentença condenatória em que se impôs uma pena privativa de liberdade. Com a condenação, 
cria-se especial relação de sujeição que se traduz em complexa relação jurídica entre o Estado 
e o condenado em que, ao lado dos direitos daquele, que constituem os deveres do preso, 
encontram-se os direitos deste, a serem respeitados pela Administração. Por estar privado de 
liberdade, o preso encontra-se em uma situação especial que condiciona uma limitação dos 
direitos previstos na Constituição Federal e nas leis, mas isso não quer dizer que perde, além 
da liberdade, sua condição de pessoa humana e a titularidade dos direitos não atingidos pela 
condenação”, in Execução penal: comentários à Lei n.7.210, de 11/7/84, 9ª ed., São Paulo: 
Atlas, 2000, pp. 113-114. 

139 “Art. 41: Constituem direitos do preso: 

I – alimentação suficiente e vestuário; 
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assistência à saúde, acompanhamento jurídico, religioso, educacional, material 

e social; contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 

leitura e de outros meios de informação, que não comprometam a moral e os 

bons costumes.  

Os direitos fundamentais dos reclusos estão previstos em vários 

documentos internacionais e nas Constituições modernas. Todavia, do flagran-

te desrespeito a tais direitos decorrem inúmeras consequências, dentre as quais 

podemos destacar a elevação da taxa de reincidência. 

                                                                                                                                                                             

II – atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III – Previdência Social; 

IV – constituição de pecúlio; 

V – proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a 
recreação; 

VI – exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas 
anteriores, desde compatíveis com a execução da pena; 

VII – assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII – proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX – entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determi-
nados; 

XI – chamamento nominal; 

XII – igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização 
da pena; 

XIII – audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

XIV – representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 

XV – contato como mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes; 

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsa-
bilidade da autoridade judiciária competente. (Incluído pela Lei nº. 10.713, de 13.8.2003); 

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser sus-
pensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. 
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Portanto, o Estado necessita de medidas práticas para garantir aos 

que estão sob sua custódia, a proteção de seus direitos como cidadãos, como 

seres humanos, na forma do que determina o art. 40140 da Lei de Execução Pe-

nal (LEP). 

 

3. Os direitos fundamentais do recluso à luz da legislação portuguesa 

 

A Constituição da República Portuguesa141 abriga os direitos fun-

damentais veementemente, consoante se depreende do seu artigo 1º, o qual tem 

como alicerce o princípio da dignidade da pessoa humana, além de vários ou-

tros estatuídos142 (artigo 27º ao artigo 33º). 

Nesse diapasão, o legislador infraconstitucional fez valer esses di-

                                                        

140 “Art. 40 da LEP: Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade fí-
sica e moral dos condenados e dos presos provisórios”. 

141 Artigo 1º da CRP (Constituição da República Portuguesa): “Portugal é uma 
República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empe-
nhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. 

142 Prevê o Artigo 30º da CRP (Limites das penas e das medidas de segurança)  

1 - Não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas 
da liberdade com carácter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida.  

2 - Em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica, e na impos-
sibilidade de terapêutica em meio aberto, poderão as medidas de segurança privativas ou 
restritivas da liberdade ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas 
sempre mediante decisão judicial.  

3 - A responsabilidade penal é insusceptível de transmissão.  

4 - Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direi-
tos civis, profissionais ou políticos.  

5 - Os condenados a quem sejam aplicadas pena ou medida de segurança priva-
tivas da liberdade mantêm a titularidade dos direitos fundamentais, salvas as limitações ine-
rentes ao sentido da condenação e às exigências próprias da respectiva execução.  
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reitos, consoante prevêem o Código Penal, o Código de Processo Penal e o De-

creto 265/79, que regula a execução de penas e o regime penitenciário143.  

É cediço que o recluso mantém a titularidade dos direitos funda-

mentais, bem como dos direitos sociais e culturais essenciais, ou seja, o direito 

à percepção, pelo seu labor, dos benefícios da segurança social e, na medida do 

possível, ao acesso à cultura e ao desenvolvimento integral da sua personali-

dade. Naturalmente que o indivíduo submetido a essa relação de sujeição espe-

cial de poder haverá de se defrontar com uma nova realidade, a qual envolverá 

as limitações resultantes da sentença condenatória, além das que porventura 

forem impostas em nome da ordem e segurança do estabelecimento prisional. 

Assim, calha timbrar que o exercício dos direitos pelo recluso du-

rante o internamento encontra-se subordinado a vários tipos de restrições de-

correntes da sentença condenatória, do diploma regulador da execução de pe-

nas, do regulamento interno de cada penitenciária, das ordens do seu diretor e 

                                                        

143 Encontra-se em tramitação na Assembleia da República a Proposta de Lei 
nº. 252 que institui o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade, esta 
se encontra atualmente (12/05/09) na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias para discussão na especialidade. Só após essa discussão e votação na 
especialidade, a aprovação em votação final global, a promulgação pelo Presidente da 
República, a referenda ministerial e a publicação em Diário da República é que esta iniciativa 
constituirá uma lei. 

De acordo com o artigo 8º da proposta em epígrafe, os seguintes diplomas e 
disposições legais serão revogados, na forma que segue:  

1 - São revogados: 

a) O Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de Agosto; 

b) O Decreto-Lei n.º 783/76, de 29 de Outubro; 

c) A Lei n.º 36/96, de 29 de Agosto. 

2 - São igualmente revogadas as seguintes disposições legais: 

a) Os artigos 476.º, 480.º a 486.º, 488.º, 503.º, 505.º, 507.º e 509.º, o Capítulo II 
do Título IV e o Título V do Livro X do Código de Processo Penal; 

b) O n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto. 
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dos pareceres do médico do estabelecimento. Implícita nessa subordinação, 

sempre se faz presente a exigência do exercício favorável ao tratamento ou à 

reintegração social com o objetivo imediato de garantir a ordem e a segurança 

do estabelecimento.  

Contudo, mesmo diante das especificidades dessa relação especial 

de poder, existem alguns direitos que não são restringidos durante o tempo da 

execução da pena privativa de liberdade. Dentre os quais podemos destacar: a 

informação das disposições legais e regulamentares que interessam à sua con-

duta, nomeadamente as que definem o regime do estabelecimento144, e o direito 

de informar a família, ou quem legalmente o represente, da sua situação, ime-

diatamente após o seu ingresso no estabelecimento prisional, bem como o de 

ser conduzido à presença do diretor, além de ser submetido, no prazo máximo 

de setenta e duas horas, a exame médico para diagnóstico de doenças ou ano-

malias físicas ou mentais que recomendem urgência.  

Emergem, como direitos fundamentais do recluso, após o ingresso 

no estabelecimento prisional, o direito à vida e à integridade física, o que im-

plica a coordenação, por parte da administração penitenciária, de um conjunto 

de prestações mínimas, seja com relação ao alojamento e à higiene pessoal do 

interno, seja com relação à sua alimentação145 e, naturalmente à sua saúde. 

                                                        

144 No momento em que ingressa na penitenciária tem o direito de tomar ciên-
cia de um resumo do regulamento interno, com indicação do local onde pode ser consultado o 
texto em sua integralidade. No caso de o recluso não saber ou não tenha condições de ler o 
fará um representante do estabelecimento. 

145 O recluso tem o direito a tomar refeições convenientemente preparadas e a-
presentadas de acordo com as normas da dietética e da higiene moderna no que à quantidade 
e à qualidade se refere, tendo em consideração a idade e a natureza do trabalho realizado pe-
los reclusos, a estação do ano e o clima" (artigo 24, n.º 1. do Decreto-Lei n. 265/79), devendo 
ser ministrada alimentação especial aos reclusos doentes, por indicação médica. Simultanea-
mente, o recluso tem o direito a dispor de água potável em qualquer momento. O detido que 
não trabalhe ao ar livre tem o direito a permanecer a céu aberto pelo menos durante duas ho-
ras diárias, período que pode ser excepcionalmente reduzido a uma hora por dia.  
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Nesse particular, deverá prestar assistência médica e medicamentos146 aos re-

clusos que não possuam condições financeiras que suportem tais despesas.  

Todo o recluso, vítima de acidente de trabalho ou de doença pro-

fissional147 adquirida durante o encarceramento, tem direito à assistência médi-

ca e medicamentosa por conta da entidade empregadora, bem como ao forne-

cimento e à renovação de próteses e aparelhos ortopédicos por conta do Fundo 

de Fomento e Assistência Prisional, no caso, a Direcção-Geral dos Serviços 

Prisionais. 

A vida do recluso durante o internamento pauta-se pela restrição à 

sua liberdade de locomoção e de expressão e aos direitos à família, à paterni-

dade, como também à reserva da vida íntima.  

O recluso tem o direito a receber visitas, com a duração mínima de 

uma hora por semana, de quaisquer pessoas estranhas ao estabelecimento, par-

ticularmente do cônjuge; e de pessoas que favoreçam o tratamento ou a sua 

ressocialização ou que sejam necessárias para a resolução de assuntos pessoais, 

como, por exemplo, jurídicos ou econômicos, insusceptíveis de serem tratados 

por carta, por outrem ou de serem adiados até à data da libertação; e ainda visi-

tas dos advogados de defesa, de notários e de outros advogados incumbidos de 

tratar de assuntos jurídicos respeitantes à pessoa do recluso148.  

No que se refere à comunicação tem o recluso o direito de receber 

                                                        

146 No caso das reclusas que estejam grávidas ou no puerpério, a prestação mé-
dica e medicamentosa é gratuita.  Possuem esses direitos os filhos que tenham consigo, con-
sistindo a assistência médica no diagnóstico de enfermidades que, em maior medida, ponham 
em perigo o seu desenvolvimento normal, físico e intelectual.  

147 Na conformidade do previsto na Circular n.º 20/85/DSET/l, de 11.3.1985. 
148 No caso de recluso estrangeiro ou apátrida é-lhe assegurado o direito de re-

ceber visitas dos representantes diplomáticos ou consulares competentes ou de qualquer auto-
ridade nacional ou estrangeira que tenha assumido a proteção dos seus interesses, dependendo 
a visita da autorização formal do ministro da justiça. 



 95

e enviar correspondência149, se necessário com objetos de papelaria fornecidos 

pelo estabelecimento prisional. A correspondência dos reclusos é expedida e 

recebida pelo estabelecimento sem demora, correndo por conta daqueles as 

despesas com a expedição. O recluso analfabeto ou incapaz de ler ou escrever 

pode solicitar que um representante do estabelecimento ou visitante o faça, 

desde que seja devidamente autorizado pela direção. 

Durante o período do internamento, o recluso não fica privado do 

direito de propriedade e de posse de coisas dentro do estabelecimento prisio-

nal150, como é o caso da posse de revistas e jornais que se encontrem à venda 

ao público, bem como de livros, aparelhos de rádio e outros objetos que não 

ponham em perigo a segurança e a ordem do estabelecimento penitenciário. 

O recluso151 tem o direito à liberdade religiosa, podendo participar 

                                                        

149 A correspondência do recluso deve ser devidamente controlada e pode ser 
retida quando ela ponha em perigo os fins da execução ou a segurança ou a ordem do estabe-
lecimento; contenha relatos deliberadamente incorretos ou substancialmente diversos da rea-
lidade acerca das condições do estabelecimento; ponha em perigo a reinserção social de outro 
recluso ou esteja escrita em código, de forma ilegível, ininteligível ou em língua estrangeira 
desconhecida, sem que comprovados motivos o justifiquem. A retenção é comunicada ao 
recluso e, se este insistir no envio de missiva com relato sobre o estabelecimento, o director 
do estabelecimento prisional tem de deferi-Ia, podendo juntar-lhe um anexo. A corres-
pondência dirigida ao recluso, se retida, deve ser devolvida ao remetente ou, sendo impossí-
vel ou impraticável, é junta ao processo individual do recluso. A correspondência enviada 
pelo recluso e retida deve igualmente ser junta ao seu processo individual.  

150 No que diz respeito à organização pelo recluso do seu tempo livre e do seu 
espaço habitacional, prevê o artigo 19º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 265/79: O recluso pode de-
corar o seu quarto de internamento com objectos pessoais, dentro de limites razoáveis. 

151 De acordo com Paulo Pinto de Albuquerque, Direito Prisional..., op. cit., p. 
256, ao discorrer sobre o recluso acometido de doença grave ou sua morte, bem como dos 
seus próximos, assentou: “(...) constituem, aliás, a administração penitenciária em uma obri-
gação ampla de informação, a que corresponde um direito dos beneficiários dessa informa-
ção. O recluso gravemente enfermo tem o direito a que sejam notificados tempestiva e suces-
sivamente o seu cônjuge, os seus parentes, o seu representante legal ou as pessoas indicadas 
por aquele e a ser imediatamente informado da morte ou grave enfermidade de alguma destas 
pessoas. Contudo, o recluso gravemente enfermo tem a faculdade de pedir que não se façam 
as comunicações aos familiares, quando apresentar motivos atendíveis. A morte do recluso 
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de cultos e outros atos afetos a tal situação. 

A libertação152 do recluso implica a obrigação, por parte do Estado, 

de entregar um documento comprobatório de sua nova condição, bem como de 

todas as importâncias e haveres que tenha no estabelecimento, além dos diplo-

mas e títulos de habilitação atinentes à participação em cursos durante a execu-

ção da pena, sem, contudo, mencionar a qualidade, de preso, do titular, sendo a 

este facultado obter uma declaração relativa à sua capacidade profissional e ao 

seu comportamento.  

 

4. Os limites impostos aos direitos fundamentais na execução penal 

 

Tomando-se por base a Constituição Portuguesa, em seu artigo 

18°, n° 2, infere-se a previsão da impossibilidade de restrição153 dos direitos 

                                                                                                                                                                             

deve ser comunicada àquelas pessoas, ao conservador do registo civil competente e à Direc-
ção-Geral dos Serviços Prisionais e, não tendo ele familiares conhecidos, à autoridade admi-
nistrativa da sua última residência, para averiguar a existência de herdeiros, e, no caso de 
estrangeiro ou apátrida, ao representante diplomático ou consolar e ao director dos serviços 
de estrangeiros. A morte do recluso constitui ainda o Estado na obrigação de providenciar 
pelo funeral do recluso, salvo se a família ou outras pessoas com legitimidade o quiserem 
fazer”.  

152 A libertação tem lugar durante a manhã do último dia do cumprimento da 
pena e, se este dia for sábado, domingo ou feriado, no dia útil imediatamente anterior, se a 
duração da pena o justificar, e a tal se não opuserem razões de assistência. O momento da 
libertação pode ser antecipado de dois dias quando razões prementes de reinserção social o 
justifiquem. 

153 Por oportuno, merece registro a posição de Vieira de Andrade que utiliza a 
denominação “leis harmonizadoras”, e não como a grande maioria que emprega o termo “leis 
restritivas”. Para ele, as leis harmonizadoras respeitam a limitação da reserva de lei constitu-
cional referente aos direitos fundamentais, devendo encontrar-se em harmonia com os seus 
limites imanentes.  



 97

fundamentais “sem reservas” determinadas no seio constitucional154. Ocorre 

que diante das inúmeras necessidades reais de limitação aos direitos fundamen-

tais, como é o caso das relações especiais de poder, essa previsão torna-se ine-

xequível, tendo em vista a necessidade de se manter a estrutura organizacional 

do Estado ativa. Tal situação afigura-se justificável ao analisarmos a necessi-

dade de leis que venham, por exemplo, a restringir a liberdade do condenado a 

cumprir pena privativa de liberdade.  

Emerge, ainda, outra questão, no tocante ao esvaziamento do con-

teúdo das normas protegidas pelo artigo 18°, nº. 2, porquanto idêntica função é 

determinada aos princípios constitucionais estruturantes, consoante se afigura o 

princípio do Estado de Direito155.  Outrossim,  o artigo 19°, nº. 1, tenta envol-

ver os direitos, as liberdades e garantias de máxima segurança, fazendo o alerta 

de que os órgãos de soberania não podem, conjunta ou separadamente, suspen-

der o exercício dos direitos, liberdades e garantias, à exceção de caso de estado 

de sítio ou de estado de emergência, declarados na forma prevista na Constitui-

ção.  

Acrescenta ainda no seu n° 2, que o estado de sítio ou estado de 

emergência só pode ser declarado, no todo ou em parte do território nacional, 

nos casos de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave a-

meaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade 

pública. E o estado de emergência é declarado quando os pressupostos referi-

dos no número anterior se revistam de menor gravidade e apenas pode deter-

minar a suspensão de alguns dos direitos, liberdades e garantias susceptíveis de 

                                                        

154 Segundo Jorge Novais, esta terminologia é mais utilizada pela doutrina ale-
mã, possuindo o mesmo significado de restrições não expressamente previstas ou restrições 
não expressamente autorizadas. (NOVAIS, Jorge Reis. As Restrições aos Direitos Fundamen-
tais não Expressamente Autorizados pela Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 
17 e ss.)  

155 Cfr. NOVAIS, op. cit., p. 20.  
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serem suspensos (artigo 19°, n° 3)156.  

O legislador constituinte tinha a intenção de resguardar de forma 

diferenciada o exercício dos direitos, das liberdades e das garantias, e não co-

meter o equívoco de pensar que a tendência era propiciar a suspensão para es-

tes em benefício dos demais artigos constitucionais157.  

No caso específico dos reclusos, não é função da Constituição ape-

nas conferir-lhes direitos, quando também existe a necessidade de dar guarida 

às medidas disciplinares em legislações atinentes à matéria. Todavia, tendo em 

vista os direitos fundamentais, o Estado encontra limites que não podem ser 

transpostos, mesmo na situação de sujeição especial de poder em que se encon-

tram os reclusos, sob pena de incorrer em uma flagrante inconstitucionalidade. 

Autores como Link e Foucault permitiram uma análise mais acura-

da e complexa do conceito de criminalidade como problema social158, enfati-

zando os conceitos de humanização reinantes, propiciando um maior acesso às 

relações perante os criminosos após o trânsito em julgado de suas respectivas 
                                                        

156 Torna-se relevante apresentar a posição de Jorge Miranda com a distinção 
do conceito de restrição dentre outros conceitos, para alertar de que faz sentido realizar a 
análise sob a condição de direito propriamente dito e a sua extensão objetiva. Sob esta pers-
pectiva, as restrições a um determinado direito devem pautar-se em razões específicas a título 
permanente e sempre de modo parcial. O autor em epígrafe admite a existência de restrições, 
apesar de considerá-las implícitas, sempre no intuito de manter a proteção do rol de direitos 
apresentados na Constituição Portuguesa. Assim, entende que a sua existência encontra-se no 
mundo da hermenêutica sistemática da Constituição, que deve ser realizada com imensa cau-
tela. Enquanto, as restrições consideradas explícitas são equiparadas ao instituto da colisão ou 
conflito de direitos. (MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, IV, p. 328 e ss.) 

157 Para Alexy, as restrições aos direitos fundamentais navegam em sentido 
contrário ao da proteção jurídica constitucional, que para caracterizar a sua existência devem 
encontrar respaldo normativo. Nesta linha de raciocínio, a norma restritiva substitui um direi-
to fundamental, adequando uma nova situação jurídica.  

158 BECKER, Peter. O criminoso: entre a diabolização e a normalização. Re-
flexões sobre a história da criminologia oitocentista. Traduzido por Klaus K. Meyer e Tiago 
Pires Marques. Separata de Lei e Ordem - Justiça Penal, Criminalidade e Polícia (Séculos 
XIX - XX). Lisboa, p. 67. 
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condenações criminais e a consequente aplicação da pena privativa de liberda-

de.  

Observa-se que houve um significativo movimento humanista no 

sentido de abolir as penas corporais, de extinguir todo e qualquer meio de exe-

cução da pena de morte, de diminuir parcialmente o tempo de execução das 

penas privativas de liberdade, com o ideário de promover meios para reintegrar 

o criminoso ao seio da sociedade. Enfim, constatou-se uma evolução do direito 

penal, que retrata a maturidade de consciência social159, focado na verdadeira 

recuperação do delinquente.  

Essa evolução dos direitos do recluso acompanhou o movimento 

geral em prol da defesa dos direitos humanos, com a sua consequente valoriza-

ção, por se tratar de normas inerentes à condição humana, por sua própria natu-

reza160.  

Atualmente, devido a toda evolução humanista, os reclusos possu-

em os direitos fundamentais estatuídos no texto constitucional, bem como de 

leis e regulamentos específicos, excetuadas, naturalmente, as limitações impos-

tas em virtude do cumprimento da pena e da própria legislação de execução 

penal161.  

                                                        

159 Cfr. RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar..., op. cit., p. 35.  
160 BEIRAS, Iñaki Rivera. Los derechos fundamentales en la privación de la 

liberdad (analisis sociojuridica de la normativa internacional). Separata do livro Cárcel v 
derechos humanos - Un enfoque relativo a la defensa de los derechos fundamentales de los 
reclusos. Coordenado por Iñaki Rivera Beiras, Jose Maria Bosch Editor S.A: Barcelona, 
1992, p. 33.  

161 Peter Becker posiciona-se de forma contrária. Segundo afirma, os agentes da 
luta contra o crime consideravam que os criminosos, sobretudo os criminosos profissionais 
(Gauner), eram semelhantes, ainda que de uma forma particular, ao cidadão comum. As se-
melhanças residiam na origem dos criminosos e na organização de um mundo criminoso às 
avessas, que os criminólogos concebiam como a imagem invertida da sociedade civil. Porém, 
os criminosos diferiam do “cidadão normal” nas suas motivações relativas às atividades soci-
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Nesse diapasão, podemos afirmar, na conformidade do previsto no 

artigo 4°, nº. 1, do Decreto-Lei nº. 265/79 (Portugal), e no art. 3º da Lei nº. 

7.210/84 (Brasil), que as limitações existentes resultantes do sentido da senten-

ça condenatória, deverão ser fundadas em nome da ordem e da segurança do 

estabelecimento162, que regulamenta a disciplina a ser seguida pelos reclusos. 

Calha timbrar que limitar um direito não significa dizer que será excluído ou 

aniquilado.  

A prática de conduta socialmente reprovável, tipificada como cri-

me na legislação penal correspondente, representa uma das vertentes autoriza-

das pela Carta Magna para formação do vínculo da relação especial de poder a 

que será submetido o recluso, em razão da autorização expressa de que, após o 

devido processo legal, deverá ser aplicada a reprimenda respectiva, ou seja, 

previamente descrita em lei anterior.  

De fato, é no basilar princípio da legalidade que reside a garantia 

do indivíduo contra o jus puniendi estatal, bem como acentua o tom de intimi-

dação da pena, a qual assume a prevenção criminal em razão do interesse cole-

tivo. Assim, a aplicação da pena e a sua consequente execução devem respeitar 

o princípio em epígrafe como forma de garantir aos reclusos os direitos funda-

mentais163.  

                                                                                                                                                                             

ais e econômicas e, consequentemente, na sua subjetividade. Alerta ainda que poderia consi-
derar que entre um criminoso e o cidadão existia uma relação simultaneamente contínua e 
descontínua. Todo o criminoso tinha já sido um cidadão; porém, em cada caso tinha tido lu-
gar a decisão de adotar um mau Gesinnung como forma de maximizar os ganhos a curto pra-
zo, satisfazer as necessidades sensuais e tornear as imposições da produção e da reprodução. 
Nenhum cidadão era imune à tomada de decisões erradas e a cair nesse mundo às avessas do 
desvio e da irracionalidade. Ao mesmo tempo, contudo, a escolha consciente de um indivíduo 
entre um bom e um mau Gesinnung era considerada, tal como Kant havia defendido, como 
determinante do curso da sua vida.  

162 Paulo Pinto de Albuquerque, op. cit., p. 243. 
163 FRIEDE, Roy Reis. Teoria da Pena - Das penas em espécie. Separata da 



 101

A restrição aos direitos fundamentais em prol da manutenção da 

ordem e da paz no estabelecimento penitenciário deve ocorrer em harmonia 

com os fins da pena, sendo o único meio de viabilizar o funcionamento das 

instituições prisionais.  

Incumbe ao Estado velar para que sejam evitadas condições desu-

manas aos reclusos, e assim propiciar um ambiente favorável ao tratamento do 

delinquente.  

Imperioso ressaltar ainda ressaltar que a política penitenciária pre-

cisa garantir condições mínimas de dignidade ao recluso, sob pena de termos 

as prisões como meros depósitos de reclusos que, futuramente, não mais irão se 

adaptar à vida em sociedade, e continuarão desrespeitando os anseios humani-

tários e os parâmetros de convívio social.  

Por estar diante dessa nova condição, o recluso passa a ter algumas 

restrições aos seus direitos constitucionais e legais em razão da sua submissão 

à execução da pena, a qual deve pautar-se na finalidade de ressocialização, jus-

tificada no bem-estar da sociedade, na existência do Estado, na segurança na-

cional, na prevenção e repressão criminal164.  

A fim de melhor esquadrinhar a situação do recluso, urge timbrar a 

natureza da relação jurídica penitenciária como sendo de Direito Público entre 

o Estado e um sujeito individual com prisão preventiva decretada ou que já 

teve condenação criminal transitada em julgado. 

Emerge dessa nova condição de recluso o estudo de sua situação,  

em que, sendo detentor de direitos e deveres, pode vir a sofrer restrições em 

prol da ordem e da segurança de todo o grupo que se encontra no estabeleci-
                                                                                                                                                                             

Jus- Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. nº. 10,. Associação 
Mineira do Ministério Público: Belo Horizonte, 1990.  

164 Anabela Miranda Rodrigues, op. cit., p.89.  
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mento penitenciário. Facilmente se depreende que se assume uma posição jurí-

dica pautada nos direitos humanos em prol da ressocialização165.  

A execução das penas passou a ser catalogada na lei, no diploma 

regulador da execução e nos regulamentos dos estabelecimentos penitenciários, 

banindo os tratamentos cruéis e degradantes anteriormente praticados. Assim, 

na lacuna da lei passava-se a utilizar a Constituição como fonte de direitos, 

sendo-lhes garantido o seu exercício, diferentemente do que o conceito da teo-

ria clássica da relação especial de poder previa166.  

Devemos levar em consideração um fator de ordem psicológica, 

porquanto a garantia dos direitos constitucionais faz com que os reclusos acre-

ditem na lei, não como sendo mero instrumento de repressão, mas como fonte 

de direito que ela lhes assegura, apesar da necessidade de cumprimento da pe-

na imposta face à prática de ato delituoso. Pensar de modo diverso seria afastar 

o objetivo de ressocialização.  

Desse modo, passa a ser tarefa do Estado analisar os meios de rein-

serção do recluso na sociedade, utilizando-se de cursos para proporcionar a sua 

educação ou a sua formação profissional, com alteração da rotina anteriormen-

te criminosa por hábitos que o afastem de condutas maléficas.  

Assim, as oportunidades oferecidas no estabelecimento penitenciá-

rio passam a proporcionar meios para a futura ocupação laboral, reintegrando-o 

ao bom convívio social, ou seja, longe da prática delituosa.  

                                                        

165 Anabela Miranda Rodrigues, idem, p. 73.  
166 Maria Fernanda Palma alerta sobre a importância do estudo da jurisprudên-

cia constitucional, discutindo acerca da proibição de que imposição da pena envolva perda de 
direitos civis, profissionais ou políticos. (PALMA, Maria Fernanda. Direito Constitucional 
Penal. Coimbra: Almedina, 2006, p. 127)  
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Para tanto, o Estado assume uma posição de força, com o objetivo 

de ressocializar o apenado, sem poder afastar-se dos parâmetros legais, uma 

vez que tem o dever de resguardar o sentimento de cidadania inerente a todos 

os homens, garantindo-lhes os direitos fundamentais, sociais e culturais essen-

ciais, ou seja, o direito à saúde, à ocupação profissional remunerada, aos bene-

fícios da segurança social, o acesso à cultura, à prática de esportes e, na medida 

do possível, o desenvolvimento de atividades recreativas orientadas167.  

Nesse diapasão, emerge no seio da sociedade a inquietação refe-

rente à execução da pena imposta, alterando a posição do recluso, antes relega-

da para sujeito passivo da execução penal, sendo-lhe, inclusive, resguardada a 

titularidade de direitos e deveres168, respeitando-se as restrições decorrentes da 

sentença penal condenatória.  

Depreende-se que o exercício dos direitos constitucionalmente ga-

rantidos ao recluso durante o cumprimento da pena imposta deve respeitar tais 

restrições, como dito, constantes da sentença penal condenatória, pelo regula-

mento da execução de penas, pelo regulamento interno de cada estabelecimen-

to prisional, bem como pelo parecer do médico do local determinado para in-

ternamento, que irá descrever com detalhes o estado de saúde física e mental169 

do condenado.  

Ocorre que tanto para o exercício dos direitos do recluso, quanto 

para sua limitação, devem obedecer aos parâmetros da razoabilidade, visando 

sempre o fim da execução penal, qual seja a reintegração do apenado ao seio 

                                                        

167 Cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, op. cit. p. 244. 
168 Cfr. PEREIRA, Luís Manuel de Oliveira de Miranda. Os tempos e o tempo 

de reforma. Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portugue-
sa. Direito e Justiça, Volume Especial, Lisboa: 2004, p. 175.  

169 Cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, op. cit., p. 244.  
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da sociedade. Todavia, não podemos olvidar que a garantia dos direitos do re-

cluso não pode superar a necessidade de manutenção da ordem e da segurança 

do estabelecimento penitenciário. Com efeito, depreende-se que a legalidade e 

os direitos fundamentais devem ser respeitados na execução da pena, sendo 

limitados, como dito, em função da ordem e da segurança da unidade prisional.  

A Constituição Portuguesa em seu artigo 30°, nº. 5, determina que 

os reclusos, com a imputação de condenação criminal em pena privativa de 

liberdade, terão a titularidade dos direitos fundamentais garantida, sendo per-

mitidas as limitações inerentes ao sentido da condenação e às exigências pró-

prias da respectiva execução. Já a Constituição Brasileira faz menção à situa-

ção em epígrafe em seu art. 5º. 

Atualmente, a execução penal lusitana continua a ser regida pelo 

Decreto-Lei nº. 265/79 (com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 

49/80), não obstante as múltiplas modificações suportadas ao longo dos anos, 

na tentativa de acompanhar o avanço social, tecnológico e humano, tendo por 

fundamento a flexibilidade da execução da pena privativa de liberdade na bus-

ca de melhorias para a vida do recluso. No Brasil, a legislação de regência é a 

Lei de Execução Penal – LEP (Lei nº. 7.210/84), na qual são elencados os di-

reitos e deveres do recluso. 

As legislações em descortino têm por objetivo a reintegração do 

recluso à sociedade, preparando-o para, no futuro, conduzir a sua vida de for-

ma socialmente responsável, sem que volte a delinquir, alertando que a execu-

ção penal também deve pautar-se na defesa da sociedade, com a prevenção de 

crimes. Devemos ainda ressaltar que tal atitude reforça a citada defesa de for-

ma preventiva, com a ajuda aos delinquentes a assumir uma nova forma de 

vida, com base em hábitos salutares.  

Desse modo, o objetivo do Estado de ressocializar o recluso resta 

caracterizado como a preocupação do legislador tanto nas Constituições quanto 
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nas leis infraconstitucionais. Tal situação se verifica na tentativa de valorizar as 

atividades culturais, recreativas e desportivas, concedendo aos reclusos, em 

alguns casos pela primeira vez, a oportunidade de profissionalizar-se ou de 

concluir os estudos, tornando-se um ser humano útil à sociedade.  

Nesse sentido, o Estado passa a intermediar, por meio da adminis-

tração penitenciária, os parâmetros utilizados para a ressocialização do recluso, 

que se traduz na descrição dos seus direitos e deveres, surgindo uma relação 

especial de poder, onde o Estado tem que cumprir a finalidade de promover a 

execução penal, com o objetivo de reinserir o recluso à sociedade, assumindo 

este uma posição jurídica subjetiva ativa, sendo detentor de direitos e deveres, 

não obstante ser submetido ao cumprimento da pena imposta em sentença pe-

nal condenatória. Como se pode verificar, o recluso ultrapassa a ideia de mero 

objeto para assumir a sua condição de sujeito da execução170.  

A título ilustrativo, passamos a traçar as formalidades impostas ao 

recluso após trânsito em julgado da sentença penal condenatória, alertando pa-

ra o respeito aos seus direitos e às restrições impostas. No ingresso do recluso 

ao estabelecimento prisional são fornecidas as informações acerca das disposi-

ções legais e regulamentares que são necessárias a sua boa conduta durante o 

transcorrer da execução.  

Nesse contexto, o recluso detém o direito de informar a família ou 

seu representante legal do seu ingresso em estabelecimento penitenciário, sen-

do, logo após o cumprimento desta formalidade, conduzido à presença do dire-

tor do estabelecimento para ter conhecimento das diretrizes básicas inerentes à 

sua condição e ao cumprimento da sua pena.  

                                                        

170 DIAS, Jorge de Figueredo. O Direito Penal Português - parte geral II - As 
consequências jurídicas do crime, Lisboa: Aequitas e Editorial Notícias, 1993, p. 111.  
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Por oportuno, deve-se registrar que o primeiro direito fundamental 

garantido ao recluso consiste no direito à vida e à integridade física, que traz 

inúmeras repercussões, a exemplo da garantia do seu tratamento como sendo 

provisório e com respeito à saúde física e mental.  

Podemos alertar que a garantia constitucional do direito à integri-

dade física resguarda o recluso, inclusive, da não submissão a experiências ci-

entíficas, sendo fornecida gratuitamente, caso necessário, apenas a prestação 

médica e medicamentos aos que não tiverem condições financeiras para tanto.  

Nesse diapasão, esclarece-se, a título exemplificativo, que o artigo 

127°, n ° 1, do Decreto-Lei n° 265/79, prevê a sua intervenção mediante coa-

ção em casos de perigo para vida do recluso e dos demais administrados ou 

grave perigo para sua saúde, depois de esgotados todos os meios amistosos de 

obter a autorização do enfermo.  

Em razão desta afirmação, o recluso tem direito a receber visitas de 

familiares, notários e advogados, a manter o acesso às correspondências, a for-

necer meios para propiciar a sua defesa jurídica e a organizar o seu tempo li-

vre, desde que haja como máxima o respeito às regras do estabelecimento pri-

sional referentes à ordem e à segurança.  

Não se pode permitir a ideia de privação de propriedade dos bens 

do recluso, salvo estipulação em dispositivo sentencial, em razão da apuração 

da prática delituosa, sendo inclusive permitida a posse de seus pertences dentro 

do estabelecimento, desde que respeite o limite do razoável. Todavia, há restri-

ção ao direito de propriedade no caso de obtenção de aparelhos de telefonia 

celular, uma vez que poderá propiciar o contato com o mundo do crime no ex-

terior.  

Enfim, a direção do estabelecimento prisional e todo o seu aparato 

devem sempre tentar pautar suas decisões no princípio da razoabilidade, o que, 
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decerto, proporcionará características mais humanas à execução, promovendo 

com mais eficácia a ressocialização do recluso como ser humano útil aos fins 

da sociedade.  

Na fase de execução da pena, repise-se que os direitos fundamen-

tais expressos na Constituição são garantidos, exceto disposição legal, regula-

mentar ou determinação expressa na própria sentença penal condenatória em 

contrário, diante da nova realidade a ser vivenciada pelo recluso. Não se pode 

olvidar a imposição de certas restrições171 necessárias ao fiel cumprimento da 

pena também dispostas em lei.  

Neste sentido, temos que as proibições impostas ao recluso devem 

ser taxativamente descritas em leis ou regulamentos, sendo possível admitir ou 

não exceções, sendo estas consideradas absolutas, enquanto aquelas, relativas. 

As restrições172 relativas levam sempre em consideração na sua aplicação ques-

tões de saúde pública, de disciplina e segurança, sem afastar-se do objetivo 

central considerado a execução penal.  

A proibição173 de o recluso em assumir poder de autoridade em re-

lação aos demais reclusos, inclusive na tentativa de organizá-los hierarquica-

mente, caracteriza-se como sendo a principal. Deve-se ainda alertar que não 

será permitida a posse de medicamentos ou substâncias que coloquem a vida 

do próprio indivíduo e a dos demais reclusos que se encontram no estabeleci-

                                                        

171 Cfr. Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, IV, op. cit., p. 331, a 
despeito dos vários conceitos acerca da restrição e de suspensão, poder-se-ia dizer que restri-
ção afeta um direito em caráter permanente, e sempre apenas parcialmente. A suspensão re-
veste-se de transitoriedade, porquanto o exercício do direito fica paralisado ou impedido du-
rante certo lapso temporal.  

172 Cfr. Jorge Miranda, IV, op. cit.,  p. 331, quando a restrição é prevista na 
Constituição ela é imediata, ao passo que quando é autorizado ao legislador ordinário é de-
nominada de mediata. 

173 Cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, op. cit., p. 260.   
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mento prisional em risco iminente.  

Como dito, o recluso tem direito a receber visitas e correspondên-

cias, apesar de algumas restrições também impostas pela legislação, que devem 

ser respeitadas pela administração e administrados.  

Será proibida a visita de menores de 16 anos, exceto se forem des-

cendentes do recluso, familiares próximos ou pessoas devidamente autorizadas 

pelo diretor do estabelecimento, desde que não configure influência nociva ao 

tratamento penitenciário.  

De fato, o termo figura nociva ao convívio do detento é muito am-

plo e vago, uma vez que pode ser interpretado de múltiplas formas. Podemos 

citar, por exemplo, a interpretação do diretor do estabelecimento penitenciário 

que poderia entender a família como sendo condizente com os parâmetros ofer-

tados pela legislação. Assim, torna-se imperioso alertar para a dificuldade de 

interpretar os meios necessários ao cumprimento da execução penal, buscando 

sempre o respeito na íntegra da decisão judicial.  

A limitação legal de receptação de objetos autoriza o estabeleci-

mento penitenciário a promover a revista de todos os visitantes, inclusive ad-

vogados e notários, bem como efetivar o controle das conversas, desde que seja 

necessário ao tratamento do recluso ou ainda por questões de ordem e seguran-

ça. Importa salientar, apenas, que a visita do advogado e do notário, por se tra-

tar de garantia de fornecimento de subsídios a sua defesa, deve ser respeitada 

em regime especial, ou seja, sem o controle do estabelecimento penitenciário.  

Nesse sentido, o direito de receber correspondência também sofre 

algumas restrições, conforme já explicitado, sempre justificadas em razão da 

ordem e da segurança, viabilizando a sua retenção e juntada aos autos proces-

suais quando puder colocar o fim da ressocialização do apenado em risco. Não 

estão sujeitas ao controle da administração penitenciária as correspondências 



 109

entre o recluso e o seu advogado e notário, para tratar de assuntos de natureza 

jurídica, inclusive, elucidando detalhes de sua defesa pessoal, direito a ele ga-

rantido. 

No mesmo sentido, não está limitada ao controle, no caso de Por-

tugal, a correspondência entre o recluso e o presidente da República; o presi-

dente da Assembleia da República; o primeiro ministro; o procurador-geral da 

República; o juiz do Tribunal de Execução de Penas; o Ministro da Justiça; o 

provedor de justiça; o diretor-geral dos serviços prisionais; o inspetor geral dos 

serviços de justiça; as entidades consulares e diplomáticas e o Tribunal Euro-

peu dos Direitos Humanos. Acredita-se que a permissão legal promove a fisca-

lização da execução das penas com o verdadeiro objetivo de socialização do 

preso, em respeito aos direitos humanos garantidos na Constituição da Repú-

blica Portuguesa.  

Contudo, verifica-se que o recluso deve participar ativamente no 

cumprimento da sua pena, ajudando a manter a ordem e a segurança da peni-

tenciária, na condição de detentor de direitos, com o intuito de alcançar a sua 

reinserção na sociedade, sem, contudo, esquecer o conjunto de deveres ineren-

tes a sua condição. Tal atitude, no momento oportuno, poderá ser utilizada co-

mo parâmetro para sua liberação.  

Nessa gama de obrigações compete ao recluso manter respeito e 

obedecer aos funcionários do estabelecimento penitenciário, procurando sem-

pre promover a manutenção da sua própria higiene, utilizando o fardamento 

fornecido pela instituição dentro das instalações, e de seu quarto, respeitando 

as normas e horários predeterminados.  

O recluso ainda tem o dever de se submeter à consulta e exames 

médicos, em caso de suspeita de doenças infecto-contagiosas, aceitando, inclu-

sive, o isolamento em situações de risco para sua vida e a dos demais reclusos 

e funcionários, sendo responsável por qualquer dano a outrem por conduta do-
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losa.  

Por oportuno, registre-se que o Tribunal Constitucional Alemão, 

em 14 de março de 1972, apreciou um recurso apresentado por um recluso que 

pretendia questionar a aplicação do conteúdo de uma circular penitenciária, 

que efetivava a limitação de direitos fundamentais consagrados por lei.  

O julgamento do referido recurso alterou os rumos das relações es-

peciais de poder, com ênfase na situação dos reclusos, uma vez que saíram do 

distanciamento e do abandono jurídico proporcionado pelos muros do estabe-

lecimento penitenciário, para se tornarem sujeitos detentores de direitos e de-

veres durante o cumprimento da pena, mediante as regras impostas pela admi-

nistração penitenciária. Observe-se que houve uma enorme evolução no tocan-

te ao recluso que passa a assumir uma posição jurídica positiva no seu trata-

mento com a garantia formal da lei, especialmente da própria Constituição174.  

Com efeito, verifica-se que em todos os países da União Europeia 

houve um movimento de humanização das relações entre a administração peni-

tenciária e os reclusos, com a mudança de um Estado liberal de direito para um 

Estado social, firmando a garantia dos direitos fundamentais constitucionais de 

todos os cidadãos, sejam eles livres ou, consoante envolve o presente tema, os 

reclusos, como sendo o principal eixo.  

Passa-se a não mais admitir a limitação de direitos justificada na 

relação administrativa penitenciária, havendo inclusive a jurisdicionalização da 

execução, ou seja, o recluso passa a ter direitos garantidos por lei e fiscalizados 

pelo Poder Judiciário, bem como pelo Ministério Público, Ordem dos Advoga-

dos, representantes dos Direitos Humanos entre outras instituições, apesar da 

restrição a sua liberdade imposta por sentença penal condenatória, a ser cum-

                                                        

174 RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a Questão Penitenciá-
ria, Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 81.  
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prida mediante parâmetros legais ou regulamentares, pelo Estado, utilizando-

se, destarte, do princípio da ponderação dos bens ou interesses conflitantes175.  

De fato, a aplicação das penas deve ocorrer de acordo com o prin-

cípio da proporcionalidade, da mesma forma que a execução se utiliza do 

mesmo parâmetro para guiar as suas diretrizes na garantia ou limitação de di-

reitos176.  

Houve uma tentativa de obtenção de equilíbrio na relação especial 

que surge no estabelecimento penitenciário entre o exercício de direitos fun-

damentais, que se encontram limitados, e as prerrogativas de poder do Estado. 

Utilizando-se dessa premissa, o legislador permite à autoridade penitenciária o 

perfeito e bom desenvolvimento da execução da pena, oportunizando a aplica-

ção da lei no caso concreto. Dessa forma, o legislador apresenta a lei que deve-

rá servir ao objetivo da pena, que é a ressocialização do recluso.  

Outrossim, a relação especial de sujeição entre o detento e o esta-

belecimento penitenciário deve encontrar respaldo na lei específica de execu-

ção das penas privativas de liberdade, sob a vertente do centro de poder, que 

poderá majorar as suas prerrogativas, sempre em prol do benefício do grupo de 

reclusos e em busca da manutenção da ordem e da segurança. Calha timbrar 

que não se pode afastar a administração da execução da pena do seu fim, con-

forme o dispositivo da sentença penal condenatória, que apenas se concretizará 

                                                        

175 Cfr. Anabela Miranda Rodrigues, op. cit, pp. 92-93, sintetiza as três conse-
quências imediatas formuladas pela Constituição e pela Lei: o recluso mantém a titularidade 
dos direitos fundamentais durante a execução da pena; a restrição dos direitos, liberdades e 
garantias apenas seria concebível pela via legal; por fim, a lei só poderá restringir direitos, 
liberdades e garantias, quando pautar-se no sentido da condenação ou for imposta em nome 
da ordem e da segurança.  

176 VELOSO, José António. Pena Criminal Separata da Revista da Ordem dos 
Advogados - Ano 59, II, Lisboa, 1999, p. 548.  
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com a devida preparação e o reingresso do recluso ao seio da sociedade.  

 

5. O trabalho prisional: direito ou dever? 

 

O recluso deve manter ocupação profissional condizente com a pe-

na que lhe foi imposta, considerando as suas condições físicas, intelectuais e 

técnicas, bem como respeitando a legislação trabalhista vigente. Entende-se 

que o trabalho e a ocupação lícita, pautada esta nos bons costumes, altera os 

hábitos do delinquente, porquanto passa a conhecer novos meios de subsistên-

cia.  

Outrossim, na medida em que a legislação penal concede o direito 

ao recluso de trabalhar, inclusive gerando uma tutela jurídica de índole traba-

lhista ao labor efetivado, a nosso entender define-se o trabalho prisional não 

como um dever do recluso, mas sim como direito. Todavia, emerge o óbice da 

consideração legislativa do trabalho enquanto um dever.  

Porém, na medida em que o trabalho prisional deve ser previsto, 

prioritariamente, como um direito do recluso, ou como um dever do Estado em 

lhe oferecer ocupação laboral, resta coerente que se conceba uma natureza di-

ferenciada ao seu trabalho.  

Outro aspecto relevante, que deve ser observado na relação de tra-

balho do recluso durante o cumprimento da pena imposta em sentença penal 

condenatória, é o de se reconhecer a existência de um vínculo trabalhista, de 

modo a evitar a exploração de mão-de-obra barata, consubstanciando uma es-

pécie de concorrência desleal (no caso, quanto ao trabalho com finalidade eco-

nômica). Destarte, o trabalho do recluso não pode deixar de ser destinatário de 

todo um arcabouço jurídico-trabalhista, embora respeitando as suas peculiari-
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dades, inclusive de fiscalização do Estado para manutenção da ordem e da se-

gurança.  

De outra margem, para se ter o trabalho como uma obrigação do 

recluso, faz-se necessário tê-lo como um dever jurídico. Com efeito, dever ju-

rídico é aquele decorrente de uma obrigação imposta pelo Direito, mediante 

cominação de algum tipo de coerção (sanção)177. Neste diapasão, o labor prisi-

onal não poderá ser visto como um dever jurídico, visto que não é uma obriga-

ção imposta mediante sanção, nem fará parte integrante da pena condenató-

ria178.  

Tal assertiva encontra respaldo na antiga proibição de trabalhos 

forçados, impossibilitando a aplicação desse tipo de pena, em razão das diretri-

zes internacionais referentes ao trabalho, seja do recluso ou do homem livre.  

Observa-se, para alguns doutrinadores, que o trabalho prisional 

consiste em um mero tratamento penitenciário em razão de disposição legisla-

tiva, por promover a reeducação do recluso com a transformação do delinquen-

te em homem ativo e útil à sociedade, com a necessidade de manter atividade 

produtiva e amor próprio179. Para outros, o trabalho prisional é considerado 

fundamentalmente um tratamento terapêutico (laborterapia, ergoterapia ou te-

rapêutica ocupacional) a proporcionar a reabilitação do recluso.  

                                                        

177 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral, vol.1, 10ª ed., Coimbra: Al-
medina, 2003, p. 52.  

178 David Augusto Fernandes possui posição contrária em Alguns aspectos do 
trabalho prisional e do salário. Boletim da Administração penitenciária e dos institutos de 
criminologia. n. 8, p. 35, entendendo o trabalho do recluso como dever jurídico, enquanto que 
para o homem livre assume a condição de dever social. No entanto, ressalta que a ausência de 
ocupação laboral para o homem livre também poderá em muitos casos propiciar uma sanção 
jurídica.  

179 ENGRASSI, Luciano. EI trabajo penitenciario, Revista penal y penitencia-
ria, Tomo XXXVI, Buenos Aires: Servicio Penitenciario Federal, 1984, p. 40.  
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Pode-se dizer, destarte, que o trabalho prisional assume realmente 

a condição de direito do apenado, apesar da ausência de voluntariedade, essen-

cial à configuração de uma relação empregatícia livre.  

Cite-se que, recentemente, se opta pela caracterização do labor pri-

sional não como um mero dever do recluso, devendo ser valorizada a condição 

de trabalhador enquanto dever fundamental de todos os cidadãos que convivem 

em sociedade, inclusive com nuances de direito cívico, mas devendo ser sub-

metido ao controle da administração penitenciária, que deve manter sempre os 

ideais de ordem e de disciplina180.  

Assim, conclui-se pela presença de uma relação obrigacional com-

plexa ou múltipla, em razão da prestação laboral do recluso dever ter o anverso 

da contraprestação devida pelo tomador do serviço, tomando-se evidente a ne-

cessidade de sujeição do trabalho do recluso às normas garantidoras do traba-

lho exercido pelo trabalhador livre, com algumas peculiaridades inerentes à 

relação especial de poder estabelecida entre o recluso e o Estado, por meio da   

Administração penitenciária.  

Por fim, verifica-se que a história do trabalho penitenciário de-

monstra a sua condição de direito, visto que a alteração do seu significado ini-

cial de mero castigo para o seu enquadramento na condição de responsável por 

propiciar os meios necessários para obtenção da sobrevivência do apenado fora 

dos muros do estabelecimento, encontra-se condizente com a finalidade de e-

xecução da pena já tão elucidada.  

Assim, apesar de o trabalho vir a ser apresentado como dever do 

recluso perante o diploma regulador da execução em quase todos os países da 

União Europeia, não há restrição propriamente dita ao direito fundamental do 

recluso de obter ocupação profissional digna.  
                                                        

180 Anabela Miranda Rodrigues, op. cit., pp. 94-101. 
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Além do trabalho realizado, o detento ainda deve prestar serviços 

auxiliares de limpeza e conservação no estabelecimento com duração de até 

três meses por ano.  
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CAPÍTULO VI 

A EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

NO BRASIL E EM PORTUGAL 

 

 

 

1. Breve análise histórica dos sistemas penitenciários 

 

A fim de melhor esquadrinhar os métodos aplicados no que se re-

fere à execução da pena privativa de liberdade, mister se faz a análise histórica. 

Constata-se que os principais sistemas penitenciários181 propostos foram o ce-

lular ou filadélfico, o auburniano, o progressivo e o dos reformatórios. 

O sistema filadélfico ou celular surgiu no século XVIII na Filadél-

fia (1790) e proclamava o absoluto isolamento do interno (solitary sistem). Era 

vedado o contato com o mundo exterior (proibição de visitas), possibilitando-

se, tão-somente, incursões esporádicas pelo pátio e leitura da Bíblia, objetivan-

do o seu arrependimento e a manutenção da ordem e disciplina. Não era permi-

tido o trabalho prisional, a fim de que o recluso se dedicasse exclusivamente à 

educação religiosa182. Contudo, constatou-se que as consequências deste siste-

                                                        

181 Cfr. Elias Neuman, Evolución de la peña privativa de libertad y régimenes 
carcelarios. Buenos Aires: Pannedille, 1971, p. 126, poder-se-ia dizer que os sistemas peni-
tenciários são as diretrizes e elementos essenciais da execução das penas privativas de liber-
dade e que o Regime Penitenciário é o conjunto de normas que regulam a vida dos reclusos 
em estabelecimentos penais. 

182 Cfr. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral, 
vol. 1, 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 572. 
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ma penitenciário eram nefastas, particularmente para a saúde psíquica do re-

cluso. 

O sistema auburniano, concebido no inicio do século XIX (1818), 

na cidade de Auburn (New York), ao contrário do anterior, admitia o labor, 

mas o recluso devia permanecer todo o tempo em silêncio (silent system). Não 

era permitido aos reclusos falar, exceto se fossem se dirigir aos guardas, sem-

pre com licença prévia e em voz baixa183. Objetivava-se atingir a condição de 

um microcosmo de uma sociedade perfeita, sem vinculação com a arquitetura 

necessariamente preocupada com a segurança.  

Somente com o advento dos denominados sistemas progressivos 

(inglês e irlandês), a ideia de “reinserção social” do recluso ganhou força. Atri-

bui-se a concepção do sistema progressivo ao inglês Alexander Maconochie e 

ao irlandês Walter Crofton. O primeiro, diretor da colônia penal da ilha de 

Norfolk (Austrália), criou um sistema que tinha como base marcas (mark sys-

tem), revelado em sua obra Thoughts on Convict Management (1838), no qual 

o recluso poderia conseguir marcas ou vales de acordo com o seu rendimento 

laboral e o seu comportamento. Poderia o condenado, gradativamente, melho-

rar a sua condição e, dessa maneira, diminuir a duração da pena inicialmente 

aplicada184.  

                                                        

183 Afirma BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte 
Geral, vol. 1, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 128, o seguinte: “Neste silêncio absoluto 
Foucault vê uma clara influência do modelo monástico, além da disciplina obreira. Esse si-
lêncio, ininterrupto, mais que propiciar a meditação e a correção, é um instrumento essencial 
de poder, permitindo que uns poucos controlem uma multidão. O modelo auburniano, da 
mesma forma que o filadélfico, pretende, consciente ou inconscientemente, servir de modelo 
ideal à sociedade, um microcosmo de uma sociedade perfeita onde os indivíduos se encon-
trem isolados em sua existência moral, mas são reunidos sob um enquadramento hierárquico 
estrito, com o fim de resultarem produtivos ao sistema”. 

184 Assentou PRADO, op. cit., p. 574, o seguinte: “A princípio o condenado 
passava pelo isolamento celular (período de prova), para depois, segundo sua conduta, traba-
lhar em comum dentro de penitenciária, sem silêncio, recolhendo-se ao isolamento durante a 
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O sistema progressivo dividia o cumprimento da sanção penal em 

estágios progressivamente menos severos. Assim, passou a compreender qua-

tro etapas distintas: a primeira, abrangendo um período de isolamento celular 

de nove meses de duração; a segunda, consistindo no trabalho em obras públi-

cas; já a terceira etapa destinava-se ao trabalho externo, com pernoite em esta-

belecimento penal; a quarta e última fase, por sua vez, era a liberdade provisó-

ria (livramento condicional), que poderia ser revogada ou convertida em defi-

nitiva através do bom comportamento. 

Por último, no final do século XIX, surgem nos Estados Unidos da 

América os sistemas de Reformatórios185, instituições que visavam à reeduca-

ção de adolescentes e jovens adultos infratores para o convívio social, tendo 

por base os sistemas progressivos inglês e irlandês. 

Apesar de terem sido criados outros sistemas, os aqui mencionados 

são os mais disseminados no mundo e, desse modo, os mais importantes.  

 

2. A execução da pena privativa de liberdade no Brasil 

A execução da pena privativa de liberdade pode ocorrer em três 

distintos regimes: fechado, semi-aberto e aberto, consoante estabelece o art. 

33186 do Código Penal Brasileiro. 

                                                                                                                                                                             

noite. O estágio seguinte consistia na semiliberdade, culminando, ao fim com a liberdade sob 
vigilância até o término da pena (ticket of leave). Coube a Crofton aperfeiçoar o sistema pro-
gressivo inglês, acrescentando a ele uma fase intermediária, de semiliberdade, prévia à libera-
ção do condenado, dirigida a readaptá-lo à vida social”. 

185 Cfr. PRADO, op. cit., p. 574. 
186 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-

aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de 
transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº. 7.209, de 11.7.1984)  
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O regime fechado deve ser cumprido em penitenciária afastada do 

centro urbano. Prevê a lei que o condenado deve ser alojado em cela individu-

al, com área mínima de seis metros quadrados, que conterá dormitório, apare-

lho sanitário e lavatório (artigos 88 e 90 da Lei de Execução Penal - LEP), sen-

do certo que a cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios 

(art. 102 da LEP). Na prática, porém, verifica-se que os presos não ficam em 

celas individuais, e as cadeias públicas estão cheias de presos definitivos. No 

regime fechado os presos devem ser classificados de acordo com as suas pecu-

liaridades. 

Neste regime, o recluso será necessariamente submetido, no início 

do cumprimento da pena, a exame criminológico187 de classificação para indi-

vidualização da execução (CP, art. 34), realizado pela Comissão Técnica de 

Classificação de cada presídio. Tal exame é facultativo no regime semi-aberto, 

e não será realizado quando a sentença impõe o regime aberto ou a pena restri-

tiva de direitos. 

A penitenciária apresenta maior preocupação contra as fugas, con-

tando com reforço no policiamento e armamentos. As celas individuais devem 

possuir área mínima de seis metros quadrados, salubridade conforme prevê o 

art. 88, parágrafo único da LEP. Ademais, por motivos de segurança, aconse-

lha-se que o presídio seja construído longe dos centros urbanos. 

                                                                                                                                                                             

§ 1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento 
de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrí-
cola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a execução da pena em casa de 
albergado ou estabelecimento adequado. 

187 Para fins de progressão de regime, a Lei Federal nº. 10.792/2003 extinguiu o 
exame criminológico, objetivando agilizar a execução penal. Tal procedimento não é bem 
aceito por juízes e promotores, porquanto aduzem ser temerária a progressão de regime a 
indivíduos que não se submeteram a exame que visa aferir a sua periculosidade. 
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Impende frisar que os estabelecimentos prisionais femininos pode-

rão contar com seção especial para gestantes, além de creches188 com a finali-

dade de prestar assistência ao menor desamparado cuja responsável esteja re-

clusa. 

Havendo compatibilidade com a execução da pena, o trabalho será 

obrigatório neste regime, na medida das aptidões e da capacidade189 do recluso, 

com carga horária não inferior a seis horas e não superior a oito horas diárias, 

excetuando-se os domingos e feriados (art. 33 da LEP).  

O trabalho a que alude o texto legal é o interno, pois o trabalho ex-

terno, no regime fechado, só é admissível em serviços ou obras públicas ao 

preso que tenha cumprido no mínimo um sexto da pena (CP, art. 34, § 3º, e 

LEP, art. 37). Calha timbrar que não se admite a frequência a cursos, seja de 

instrução, seja profissionalizante. 

O regime semi-aberto teve a sua concepção na Suíça, na prisão de 

Witzeil, localizada na zona rural, onde os condenados trabalhavam nas fazen-

das, com vigilância branda. Deste modelo originaram-se as colônias agrícolas, 

industriais ou similares, influenciando estabelecimentos prisionais em todo o 

mundo.  

O regime semi-aberto não determina o isolamento durante o repou-

so noturno. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período 

diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. É admissí-

vel o trabalho externo, bem como a frequência a cursos supletivos profissiona-

lizantes, de instrução de segundo grau ou superior. 

                                                        

188 Cfr. art. 89 da Lei 7.210/84. 
189 Cfr. art. 32 da Lei 7.210/84. 
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O juiz da condenação, na própria sentença, poderá conceder desde 

logo o serviço externo. A exigência de cumprimento de um sexto da pena veri-

fica-se quando tal benefício for concedido pela Direção do Estabelecimento 

Penitenciário (art. 37 da LEP)190.  

Muitas críticas são dirigidas a este regime, porquanto a saída dos 

reclusos das prisões tem revelado um alto índice de reincidência, ou seja, os 

detentos cometem crimes durante o dia e retornam ao cárcere à noite para dor-

mir, representando, desse modo, um desvirtuamento dos reais fins da pena. 

O regime aberto191 baseia-se na autodisciplina e no senso de res-

ponsabilidade do apenado. O condenado deverá trabalhar fora do estabeleci-

mento e sem vigilância, podendo frequentar cursos ou exercer outra atividade 

concedida, só permanecerá recolhido (em casa de albergado ou em estabeleci-

mento adequado) durante o repouso noturno e nos dias de folga.  

Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que esti-

ver trabalhando ou comprovar possibilidade de fazê-lo imediatamente. O con-

denado deve apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames 

a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodiscipli-

na e senso de responsabilidade, ao novo regime192 . 

                                                        

190 Art. 37 - A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do 
estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento 
mínimo de um sexto de pena. 

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao pre-
so que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver 
comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. (Lei nº. 7.210/84 - 
LEP) 

191 LEP, art. 113: “O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceita-
ção de seu programa e das condições impostas pelo juiz”. 

192 LEP, art. 114: “Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado 
que: I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; II - apre-
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O regime aberto é cumprido em casa de albergado ou estabeleci-

mento adequado. Admite-se, excepcionalmente, o recolhimento do beneficiário 

de regime aberto em residência particular quando se tratar de (LEP, art. 117): I 

- condenado maior de setenta anos; II - condenado acometido de doença grave; 

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condena-

da gestante. Fora dessas hipóteses torna-se inadmissível a prisão domiciliar, de 

modo que nas comarcas onde ainda não se encontram instaladas as casas de 

albergado, o magistrado poderá determinar o cumprimento do regime aberto 

em cela especial do estabelecimento carcerário. 

Calha timbrar que o regime aberto, na prática, tem perdido a sua 

função, porquanto a Lei nº. 9.714/98, instituidora das penas alternativas, prevê 

substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (p. ex. 

prestação de serviços à comunidade), quando a reprimenda aplicada não ultra-

passar os quatro anos. Por ser medida mais recomendável, tendo em vista os 

fins da política criminal, somente atingirá o seu objetivo se for efetivamente 

aplicada e fiscalizada. 

Ressalte-se que as decisões mais importantes sobre o regime prisi-

onal, de acordo com a lei de organização judiciária, estão afetas ao juiz da exe-

cução da pena, que poderá ser o próprio juiz prolator da sentença, ou um juiz 

de execução penal especial (art. 65). 

Por fim, é de bom alvitre esclarecer que a pena de reclusão deverá 

ser cumprida nos três regimes e a de detenção,  nos regimes semi-aberto e a-

berto.  

 

                                                                                                                                                                             

sentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados 
indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regi-
me”. 
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2.1 A real situação da execução da pena privativa de liberdade no Brasil 

 

É cediço que o cárcere, com suas irrefutáveis imperfeições, sempre 

foi objeto de críticas, nos seus mais diversos aspectos. 

Hodiernamente tem-se constatado que as diversas modalidades de 

censura direcionam para um mesmo resultado: a crise do sistema penitenciário, 

o qual está a carecer de urgente reformulação. 

Poder-se-iam enfocar, como finalidade da pena imposta pelo Esta-

do, exercendo o jus puniendi, alguns aspectos: a) a segregação da sociedade, 

uma vez que o infrator representa uma ameaça para esta; b) o efeito pedagógi-

co, porquanto serve de exemplo para aqueles que pretenderem delinquir; c) a 

ressocialização do apenado, devendo o Estado buscar meios para reintegrá-lo 

ao convívio social. 

Porém, o sistema penitenciário193 não tem cumprido o seu mister, 

porquanto o cárcere se tornou um meio propício à formação de pessoas em es-

tágio pior do que aquele no qual se encontravam, tornando-as violentas, com 

alto grau de periculosidade. 

Fugas e rebeliões têm sido uma constante no cenário brasileiro, 

restando evidenciado o declínio do sistema penitenciário, tendo como justifica-

tiva, os custos crescentes do aprisionamento e a ausência de investimentos no 

setor devidos pelo ente público, provocando, dessa maneira, a tão decantada 

superlotação das prisões. Partindo-se desses aspectos, resultam dificuldades 

                                                        

193 Em junho/2007 havia no Brasil 1.117 (mil cento e dezessete estabelecimen-
tos prisionais), com uma população carcerária feminina de 6,3%, e estrangeiros 7,5% - Dados 
obtidos no sítio: http://www.execucaopenal.com.br.tf/ - acesso em 09 de maio de 2009. 

 



 124

tais como a falta de condições necessárias à própria sobrevivência (ausência de 

higiene, alimentação deficiente, leitos dignos, serviço médico apropriado, alto 

índice de consumo de drogas, corrupção, a quase ausência de perspectivas de 

reintegração social). 

A finalidade precípua da prisão parece ter caído no ostracismo. A 

ressocialização do recluso, na atual conjuntura, revela-se uma missão inexe-

quível. A reabilitação torna-se uma utopia, tendo em vista o desvirtuamento 

das finalidades do cárcere. 

Diante desse quadro os reclusos poderão ter o seu comportamento 

alterado. Nesse contexto, o sentimento de vingança contra a sociedade, de in-

justiça e de inferioridade faz com que, quando estiverem soltos, continuem a 

delinquir. 

Outro fator de desagregação e mudança maléfica de comportamen-

to, decorrente da ausência de estrutura e da superpopulação carcerária, é a abs-

tinência sexual a que muitos reclusos terminam por se submeter. Tal situação 

culmina com a perversão da personalidade, resultando na prática do homosse-

xualismo. 

Por imposição do cárcere, o apenado passa a conviver com uma re-

alidade distinta da sua, o que ocasiona a gradativa perda da própria personali-

dade, mudando a sua conduta social. Na prisão, o detento precisa se adaptar a 

uma nova realidade, pois passa a conviver dentro de grupos fechados, os quais 

possuem regras próprias, descendentes de diversas realidades sociais, com 

concepções diferentes em relação à vida em sociedade, à família, ao compor-

tamento, ao ambiente, à religião e de faixas etárias diferenciadas. Molda-se o 

preso a uma nova personalidade, perdendo desse modo a sua identidade. 

A nova realidade a que são submetidos faz com que os presos fi-

quem privados de autonomia, porquanto estão subordinados à direção do esta-
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belecimento prisional, aos guardas, aos regulamentos, aos horários, bem como 

às regras estipuladas entre si.  

A limitação da liberdade, não apenas de locomoção, mas de exter-

nar a sua vontade ou opinião acarreta um retardamento na readaptação do indi-

víduo ao convívio social, tendo em vista as peculiaridades das regras aplicadas 

no regime prisional, o que, sobremaneira, causa dificuldade de autodeterminar-

se.  

A violência pode ser destacada como um dos principais aspectos 

decorrentes da falência do atual sistema, pois contribui deveras para a mutação 

do comportamento do detento, motivado pela extrema falta de higiene das ce-

las, a ausência de privacidade e a falta do respeito à dignidade da pessoa hu-

mana. Por fim, a questão prisional não tem recebido o tratamento adequado dos 

governos.  

Atualmente há uma consciência maior da importância dos direitos 

humanos. Contudo, quando estes direitos dizem respeito a presos esbarram no 

preconceito de uma coletividade.  

Com efeito, não se pode falar de respeito à integridade física e mo-

ral em habitáculos onde convivem pessoas saudáveis e enfermas, com os seus 

dejetos se acumulando em torno de fossas abertas, resultando em odor intole-

rável. Celas com capacidade ultrapassada, com alimentação e tratamento médi-

co-odontológico precários, numa verdadeira afronta ao estatuído na Lei 

7.210/84.  
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Verifica-se, ainda, que presos são obrigados a assumir a paternida-

de de crimes que não cometeram, por imposição de facções criminosas que 

ditam as regras do cárcere 194. 

Dentre as variadas situações materiais e estruturais mais ou menos 

frequentes nas penitenciárias e nos sistemas peculiares de cada sociedade, a 

crise do sistema penitenciário se expressaria, efetivamente, pela ausência de 

espaços físicos apropriados ao encarceramento de um número maior de reclu-

sos em relação às vagas disponíveis, resultando, desse modo, problemas de 

sobrelotação prisional e, consequentemente, má conservação das instalações e 

insalubridade.  

De acordo com dados obtidos junto ao Departamento Penitenciário 

Nacional195, em dezembro/2007, o Brasil possuía 422.590 detentos, reunidos 

em aproximadamente 1.051 estabelecimentos penitenciários e milhares de de-

legacias. Por esses números, sem maiores digressões, observa-se que no Brasil 

administra-se um dos maiores sistemas prisionais do mundo. Todavia, segundo 

o mesmo ente estatal, possuía, apenas, 249.515 vagas, o que representava, na 

oportunidade, um deficit de cerca de 173.075 vagas.   

Os presídios, em grade parte, funcionam no Brasil com lotação 

bem acima do limite permitido, e em condições deploráveis, o que explica fa-

cilmente as sucessivas rebeliões. A superpopulação, o clima social carcerário e 

a violência na prisão são os principais fatores que condicionam decisivamente 

o comportamento dos reclusos.  

                                                        

194 Cfr. César Barros Leal, Prisão: Crepúsculo de uma era, Belo Horizonte: 
Del Rey, 1998, pp. 87-88. 

195DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Sistema prisional. 
Disponível: 
www.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509
CPTBRIE.htm - Acesso em 07 de maio de 2009.   
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Inúmeros fatores contribuem para o agravamento dos índices de 

superlotação, dentre os quais podemos mencionar a detenção de pessoas que 

ainda estão sendo processadas. São indivíduos que respondem a alguma ação 

penal e que ainda não foram condenados. Demais disso, os efeitos do uso ex-

cessivo da prisão preventiva ou temporária e o demorado julgamento dos pro-

cessos criminais, durante os quais o acusado permanece encarcerado, compro-

metem, ainda mais, a situação da superlotação das prisões. Outrossim, há aque-

les que já cumpriram a pena e que ainda continuam presos196. 

De outra margem, como resultado dessa realidade, os reclusos efe-

tivamente julgados e condenados estão cumprindo pena em locais que seriam 

apropriados para presos provisórios.  

Outrossim, tem-se creditado ao insucesso na progressão das penas 

como mais um fator relevante para o significativo aumento da população car-

cerária.  

Na individualização e na progressão de pena de cada detento, o ju-

iz deve considerar as circunstâncias individuais do acusado antes de determinar 

a sentença, verificando se o preso é reincidente ou réu primário para determi-

nar se o cumprimento da pena será em uma prisão de regime fechado, aberto 

ou se prestará serviço à comunidade.  

De acordo com a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), uma pes-

soa reclusa condenada, inicialmente, em regime fechado, depois de cumprir 

                                                        

196 De acordo com dados da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema 
Carcerário, estima-se que 30% de todos os apenados serão beneficiados com a progressão de 
regime e, até mesmo, com a liberdade definitiva, tendo em vista o término do cumprimento 
da pena. Diante desse quadro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu realizar, a partir 
de 2008, vários mutirões pelo país, com a participação do Poder Judiciário, Ministério Públi-
co e Defensoria Pública, visando à redução da população carcerária, escolhido o estado do 
Rio de Janeiro para nele se dar início ao aludido procedimento. 
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uma parte197 de sua pena deveria ser transferida para um estabelecimento prisi-

onal de regime semi-aberto, onde cumpriria mais uma parte da pena, até passar 

ao regime aberto e, por fim, retornar ao convívio social.  

Contudo, o exigido pela lei em epígrafe com relação à progressão 

de regime de penas não tem, em muitos casos, sido observado, contribuindo 

sobremaneira para a crise do sistema penitenciário brasileiro.  

 

2.2 Tentativas governamentais à resolução da crise do sistema penitenciá-

rio brasileiro 

 

Por ser um dos maiores sistemas prisionais do mundo198, o sistema 

penitenciário brasileiro merece uma análise mais acurada acerca das omissões 

e providências adotadas pelos governos ao longo do tempo. 

Com o objetivo de se permitir uma transformação no sistema prisi-

onal brasileiro foi que em 1992 o Conselho Nacional de Política Criminal e 

                                                        

197 Art. 112 da Lei 7.210/84: A pena privativa de liberdade será executada em 
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo 
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar 
bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as 
normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº. 10.792, de 1º.12.2003) 

No caso da prática de Crimes Hediondos (Lei nº.. 8.072/90), a progressão de 
regime poderá ser concedida nas condições do art. 2º, § 2º, da citada lei: A progressão de 
regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumpri-
mento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se 
reincidente. (Redação dada pela Lei nº. 11.464, de 2007) 

198 1º) EUA, com uma população carcerária de 2.300.000 (dois milhões e tre-
zentos mil); 2º) China, com 1.300.000 reclusos (um milhão e trezentos mil); 3º) Rússia, com 
800.000 (oitocentos mil); 4º) Brasil, com 420.000 (quatrocentos e vinte mil) reclusos; 5º) 
Índia, com 373.000 (trezentos e setenta e três mil) reclusos. Dados obtidos no sítio:  
http://www.execucaopenal.com.br.tf/ - acesso em 09 de maio de 2009. 
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Penitenciária (CNPCP), órgão do Ministério da Justiça, sugeriu a adoção do 

sistema de gerenciamento privado das prisões no Brasil. 

A concepção de privatização adveio de reflexões sobre as experi-

ências que vinham sendo observadas nas prisões da Inglaterra, França, Estados 

Unidos e Austrália. Tinha como meta diminuir os custos verificados na manu-

tenção dos reclusos, introduzindo no sistema prisional um modelo administra-

tivo de gestão moderna, atendendo ao mandamento constitucional de respeito à 

integridade física e moral do preso e assim serenar a situação de superpopula-

ção que atinge todo o sistema carcerário, falido que o é, por assim dizer.  

Como prova disso vide o ocorrido na Casa de Detenção de São 

Paulo, mais conhecida por “Carandiru”, a qual foi concebida para receber três 

mil presos e abrigava, em alguns períodos, mais de nove mil homens. Foi, por 

essa razão, que em 2 de outubro de 1992, 111 (cento e onze) reclusos foram 

mortos pela Polícia Militar durante uma rebelião. Em 2002 o “Carandiru” foi 

alvo de uma implosão, e, em seu lugar, no ano de 2005, foi construído um par-

que. 

Tal proposta do CNPCP estipulava a criação de um sistema peni-

tenciário federal, cuja responsabilidade residiria no cumprimento da pena pri-

vativa de liberdade em regime fechado, no caso, em estabelecimento de segu-

rança máxima, permanecendo para os Estados a incumbência da execução da 

pena privativa de liberdade nos regimes semi-aberto e aberto. 

In casu, mister se faria a autorização da Assembleia Legislativa de 

cada Estado da Federação para que o Poder Executivo local procedesse à lici-

tação, na forma do art. 175 da Constituição Federal, e formalizasse concessão à 

empresa particular, a qual seria contratada para gerir os serviços penitenciários. 

A admissão das futuras concessionárias seria feita por concorrência 

pública e os direitos e obrigações seriam regulados por contrato a ser celebrado 
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entre as partes. O setor privado passaria a prover serviços penitenciários inter-

nos tais como alimentação, saúde, trabalho e educação aos detentos, além de 

poder construir e administrar os estabelecimentos prisionais. 

A administração se faria em sistema de gestão mista, ficando a su-

pervisão geral dos estabelecimentos com o setor público, cuja atribuição básica 

seria a de fiscalizar o efetivo cumprimento dos termos fixados em contrato. 

Ainda que alguns Estados, capitaneados por São Paulo, tenham 

demonstrado interesse na adoção das prisões privadas, houve uma forte oposi-

ção à proposta governamental. A Ordem dos Advogados do Brasil foi contrária 

à proposta de privatização, alegando que tal experiência estaria longe de ser 

moderna, constituindo-se num retrocesso em termos de desenvolvimento da 

política criminal; que a execução da pena é função pública intransferível; que a 

política de privatização carcerária daria margem a uma contínua exploração do 

trabalho prisional e que tal proposta violaria direitos e garantias constitucionais 

dos detentos.  

Como consequência de toda essa divergência de posicionamento 

ideológico, dentro e fora dos órgãos governamentais, a proposta do Ministério 

da Justiça, apresentada em 1992, não obteve o apoio necessário, culminado no 

seu arquivamento. 

Em 1995, com o intuito de se adotar uma nova diretriz para a polí-

tica criminal, foi criada a denominada Lei dos Juizados Especiais Criminais   

(JECrim), por meio da Lei 9.099/95, a qual previa uma transação penal ou 

composição civil para delitos de menor potencial ofensivo, cujas penas máxi-

mas em abstrato não ultrapassassem um ano de detenção199.  

                                                        

199 Com o advento da Lei nº. 11.313/2006, em seu art. 61, o conceito de menor 
potencial ofensivo foi alterado, passando a considerar a cominação de penas máximas em 
dois anos. Eis o novo texto legal: “Consideram-se infrações penais de menor potencial ofen-
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Posteriormente, em 1998, com relação à Política Criminal, foi cri-

ado mais um instituto despenalizador, qual seja a Lei das Penas Alternativas 

(Lei nº. 9.714/98), objetivando evitar o aprisionamento, ou seja, buscava opor-

tunizar aos condenados, mediante o preenchimento de certos requisitos legais 

(crimes não violentos, não reincidência, pena máxima atribuída de quatro anos 

etc.), que as penas privativas de liberdade fossem substituídas por multa ou 

prestação de serviços à comunidade (restritivas de direito).  

Depois, com a Lei 10.259/01, que instituiu os Juizados Especiais 

Federais, o alcance passou a ser para delitos federais com penas não superiores 

a dois anos de detenção. 

Todavia, tais medidas não alcançaram o resultado pretendido e as 

penitenciárias continuavam a ter um número maior de reclusos o que, por sua 

vez, desencadeava mais rebeliões, com os aqueles solicitando o cumprimento 

do previsto na Constituição Federal e na Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). 

 

2.3 Privatização das prisões: experiências e críticas 

 

Alguns Estados, preocupados com a questão (crise no sistema pri-

sional), passaram a discutir isoladamente até que o Estado do Paraná se tornou 

o pioneiro a adotar o sistema de gerenciamento privado de presídios, criando a 

Penitenciária Industrial de Guarapuava. 

Trata-se de um exemplo pioneiro de parceria entre segurança pú-

blica e privada na qual o presídio é administrado pelo governo estadual e os 

                                                                                                                                                                             

sivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”. 
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serviços de segurança interna, assistência médica, psicológica, jurídica e social, 

são prestados por uma empresa privada. Seguindo esse modelo existem hoje no 

país vários estabelecimentos semelhantes, tais como o de Foz do Iguaçu (Para-

ná), Valença (Bahia) e Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral (Ceará). 

O processo de privatização, assunto que vem gerando grande po-

lêmica no Brasil, chega ao seu limite em se tratando de serviços públicos es-

senciais, designadamente a segurança pública.  

As posições são díspares. Há quem se encoraje, se renove, com a 

hipótese de uma privatização dos presídios, enxergando nela a solução defini-

tiva de todos os males que ocorrem no atual sistema penitenciário. Todavia, há 

os que despertam a atenção para o que consideram o mais absoluto e inaceitá-

vel abandono dos poderes do Estado.  

À medida que os problemas de governabilidade avançaram, nota-

damente nas duas últimas décadas do século XX, impulsionados por questões 

fiscais, tendo em vista a dificuldade de arrecadação, o alcance da atuação esta-

tal, a natureza de serviços prestados e os seus destinatários, fizeram com que 

tais conceitos fossem questionados, sobre vários aspectos, a saber: éticos, polí-

ticos e jurídicos. 

Sob o aspecto ético-moral, a privatização do cárcere seria atitude 

reprovável. Prisão é, sobretudo, sinônimo de sofrimento, uma das característi-

cas da pena. Por isso, seria inconcebível que uma empresa pudesse explorar 

comercialmente um sistema prisional baseado na obtenção do lucro, em detri-

mento do sofrimento humano, consoante realça parte da doutrina. 

Ao princípio ético da liberdade individual, corresponde a garantia 

constitucional do direito à liberdade. Essa garantia reconhece, no âmbito da 

ordem jurídica, o comando ético segundo o qual não será normalmente válido a 

um homem, exercer sobre o outro, qualquer espécie de poder que se manifeste 
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pela força. A única coação moralmente válida é a exercida pelo Estado através 

da imposição e execução de penas ou outras sanções. 

A discussão, quando levada para o campo ético e político, indica o 

fato de se estar discutindo a possível “eficácia produtiva” do setor privado no 

âmbito penitenciário, num sintoma claro de que estão variando as concepções 

políticas e as percepções éticas, e, em qualquer caso, resulta francamente difícil 

crer que a eficácia produtiva de qualquer serviço ou instituição social possa ser 

medida em termos ou com critérios que estão sensivelmente dissociados dos 

valores políticos ou éticos.  

Ademais, resulta totalmente impossível, desde a perspectiva da le-

gitimidade da assunção do poder de castigar e fazer executar o julgado, que o 

Estado reduza todo o complexo problema social, político, filosófico e jurídico 

da execução penal exclusivamente a um problema de custo-benefício. 

Desde o ponto de vista político-constitucional, a delegação do po-

der estatal de executar sentenças penais privativas de liberdade supõe, necessa-

riamente, uma quebra do monopólio estatal do uso organizado da força, na me-

dida em que a organização de uma prisão se estrutura e se fundamenta, essen-

cialmente, sobre o uso da coação e da força. Isso, por si só, distorce o esquema 

constitucional de valores na medida em que se delega algo reservado exclusi-

vamente ao Estado. 

Do o ponto de vista ético, há aqueles que se posicionam no sentido 

de que o imperativo de ordem ética no âmbito das sanções criminais seja redu-

zir ao máximo o nível de sofrimento infligido, algo que se afigura incompatível 

com o fato de se permitir que alguém enriqueça com o "quantum" do castigo 

que seja capaz de infligir. 

Privatizar prisões, segundo alguns, implicaria consagrar um mode-

lo penitenciário que a ciência criminológica revelou fracassado e violador dos 
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direitos fundamentais do homem. Num mesmo sentido a doutrina liberal anti-

ga, preconizada por Adam Smith, jamais colocou em dúvida o monopólio do 

Estado com referência às atividades de segurança pública, administração da 

justiça e defesa nacional. Transferir essas atividades aos particulares seria, por-

tanto, negar existência ao próprio órgão político; seria desvirtuar-lhe o seu pró-

prio significado. 

Em termos políticos, o envolvimento do setor privado na esfera 

penitenciária despertaria dúvida quanto à compatibilidade entre a natureza pú-

blica do processo de tomada de decisões, inerente à formulação da política 

criminal e a finalidade lucrativa das empresas. Há o receio de que os interesses 

privados das companhias passem a influir sobremaneira na definição dos ter-

mos que conduzem a política criminal. A política de adoção de estabelecimen-

tos penitenciários privados tem significado na prática um reforço da prisão 

como "locus" privilegiado das estratégias de controle penal e, mais do que isso, 

pode abrir caminho para a criação de um poderoso "lobby", veladamente inte-

ressado no aumento da população penitenciária. Também nesse mesmo sentido 

alguns analistas observam que altas taxas de reincidência podem vir a se cons-

tituir subproduto das prisões privadas. 

Basta uma análise a partir de um modesto silogismo que já se che-

ga à conclusão da impropriedade política do modelo de gerenciamento privado 

de prisões: o objetivo teórico da administração penitenciária é combater a cri-

minalidade e não obter lucros.  

As empresas que desejam participar da administração penitenciária 

visam obter lucros e os retiram da própria existência da criminalidade. Logo, 

tais empresas, tendo interesse em manter seus lucros, não irão lutar contra a 

criminalidade; e se não têm o interesse em descortino não devem administrar 

prisões. Ademais, de uma análise mais sóbria se constata que à medida que a 

privatização tem se constituído numa questão altamente controversa e polêmi-
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ca, as dificuldades de comparação entre os estabelecimentos públicos e priva-

dos, e o caráter inacabado das pesquisas realizadas até o momento sobre o tema 

têm permitido uma fácil manipulação do item "custos", oscilando ao sabor das 

conveniências, de parte a parte. 

De outra margem, não resta evidente que as prisões privadas pos-

sam encerrar o problema da criminalidade.  

Em 09/12/02, o Conselho Nacional de Política Criminal e Peniten-

ciária baixou a Resolução nº. 8, a qual rezava em seu art. 1º o seguinte: 

Art. 1º – Recomendar a rejeição de quaisquer propostas tendentes à 

privatização do Sistema Penitenciário Brasileiro. 

Com efeito. Uma hipótese é a de privatização da administração pe-

nitenciária, outra é a privatização do sistema penitenciário. Este, no sentido 

amplo, compreenderia, inclusive, o acompanhamento da execução da pena, 

com poder decisório sobre as pretensões apresentadas pelos presos, como, por 

exemplo, a progressão de regime, a saída temporária etc. Nesse diapasão, não 

seria possível a transferência da administração das prisões sem que isto impli-

que na retirada da função jurisdicional do Estado, a qual é indelegável, por ser, 

no nosso entender, atividade longa manus. 

No sistema de co-gestão, terceirização, ou gerenciamento particu-

lar das prisões, a iniciativa privada se encarrega apenas da execução das ativi-

dades-meio como fornecimento de alimentação, vestuário, limpeza etc. O tra-

balho do detento é utilizado mediante justa remuneração, nos moldes dos pre-

ceitos da lei de execução penal, a qual se destina à reparação do dano causado 

à vítima, à ajuda de sua família ou para a formação de um patrimônio econô-

mico a ser entregue ao detento após o cumprimento da pena. 

No Brasil, a execução penal sempre se constituiu numa atividade 

jurisdicional. Disso decorre que a administração penitenciária participa da ati-
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vidade jurisdicional do Estado, sendo, pois, indelegável. O princípio da jurisdi-

ção única atribui ao Estado o monopólio da imposição e execução das penas e 

outras sanções. Inconcebível seria que o Estado executasse a tutela jurisdicio-

nal representado por autoridade que não se reveste de poderes suficientes para 

tanto. O Estado não está legitimado para transferir a uma pessoa física ou jurí-

dica o poder de coação de que está investido, e que é exclusivamente seu. 

Um traço das democracias modernas é o postulado do monopólio 

estatal do uso legítimo da força200, segundo a clássica formulação weberiana. 

Nesses termos o direito de privar um cidadão de sua liberdade constitui uma 

daquelas situações excepcionais que fundamentam a própria razão de ser do 

Estado, figurado no centro mesmo do sentido moderno de coisa pública e, nes-

sa medida, seria intransferível. 

Em termos jurídicos, os críticos da privatização têm chamado a a-

tenção para a especificidade do mundo prisional, dado o grau de coerção ne-

cessária que é inerente à administração dos estabelecimentos penitenciários.  

O ponto mais controvertido nessa questão diz respeito ao uso da 

força letal. A esse respeito, por ocasião do julgamento de um processo envol-

vendo a morte de um detento por um agente privado, após uma tentativa de 

fuga no centro de imigrantes de Houston, Estado do Texas, o Tribunal Federal 

da Região decidiu que “ambos, Estado e empresas privadas que administram 

estabelecimentos penitenciários, são responsáveis em questões relativas ao uso 

da força letal”. A decisão acabou por contestar também um dos argumentos 

invocados pelos defensores da privatização, o de que os Estados supostamente 

se desonerariam dos custos decorrentes da responsabilização jurídica. 

                                                        

200 Cfr. Laurindo Dias Minhoto, Privatização de presídios e criminalidade: A 
gestão da violência no capitalismo, São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 87. 
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Outro ponto jurídico controvertido diz respeito aos procedimentos 

disciplinares adotados pelas empresas no âmbito interno das prisões. Tradicio-

nalmente, certa margem de discricionariedade tem sido conferida ao corpo de 

funcionários dos estabelecimentos penitenciários norte-americanos para a to-

mada de decisões importantes, tais como o julgamento e apenação de infrações 

internas, bem como a instrução de requerimentos de livramento condicional. A 

transferência dessa margem de discricionariedade a agentes privados no Brasil 

pode dar lugar a distorções. O que se pretende, enfim, é chamar a atenção para 

o aspecto da constitucionalidade do sistema de privatização de presídios já que 

o uso da força fica reservado à empresa gerenciadora, com maior ou menor 

intensidade. 

Todavia, a nosso ver, o maior entrave à adoção da privatização da 

administração penitenciária reside na afronta ao princípio constitucional da 

legalidade. Como decorrência lógica do estatuído no art. 37 da Constituição 

Federal Brasileira 201, o administrador público somente pode fazer aquilo auto-

rizado por lei202. 

Outrossim, vários dos presídios mencionados têm na vigilância in-

terna pessoas contratadas pela empresa gestora, ficando a parte externa a cargo 

da polícia militar. Entendemos que mesmo na parte interna a guarda deveria 

ser feita por agentes do Estado, por ser função intransferível203.  

                                                        

201 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de le-
galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:" 

202 Cfr. CAIO TÁCITO, Temas de direito público: estudos e pareceres, vol. I, 
Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1997, p. 339: “Ao contrário da pessoa de direito privado, 
que, como regra, tem a liberdade de fazer aquilo que a lei não proíbe, administrador público 
somente pode fazer aquilo que a lei autoriza, expressa ou implicitamente”. 

203 Consoante aponta Diogo de Figueiredo Moreira, Direito administrativo bra-
sileiro, 22ª ed., São Paulo: Editora Malheiros, 1997, p. 298, considerando o serviço policial 
como essencial ou serviço público em sentido estrito, aduz o seguinte: “Entretanto, certos 
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Desse modo, é forçoso concluir que a justiça e a segurança pública 

são classificadas como serviço público propriamente dito, essenciais à manu-

tenção da coletividade, daí não poderem ser objeto de “transferência” ou “de-

legação” para particulares, como contrariamente sustentam alguns.   

A fase de execução penal é aquela que torna efetivo o conteúdo da 

sentença condenatória, uma vez que esta se transforma num título executivo 

judicial, constituindo-se, assim, num direito líquido e certo, sobretudo, exigível 

pelo titular do direito subjetivo, ou seja, titular do direito de ação penal, o    

Ministério Público, nos casos de ação penal pública, a saber, é através da exe-

cução penal que o Estado realmente exerce o seu jus puniendi. 

  Não se pode consentir, diante de tais considerações, que o Esta-

do204 privatize o seu jus puniendi.  

                                                                                                                                                                             

serviços, de tão importantes, se constituem num imperativo para a própria subsistência do 
Estado, como o de defesa nacional, o policial, o sanitário, o diplomático: atendem a necessi-
dades essenciais da coletividade, não lhe restando outra alternativa que executá-los ele pró-
prio - são os serviços essenciais ou Serviços Públicos no Sentido Estrito”. Cfr. Hely Lopes 
Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Editora Malheiros, 1997, p. 
298), existem os serviços públicos propriamente ditos, cuja Administração presta diretamente 
à comunidade, devido ao seu caráter eminentemente essencial "para a sobrevivência do grupo 
social e do próprio Estado. Por isso mesmo, tais serviços são considerados privativos do Po-
der Público, no sentido de que só a Administração deve prestá-los, sem delegação a tercei-
ros", como, por exemplo, os de polícia, verbis: “Serviços públicos propriamente ditos, são os 
que a Administração presta diretamente à comunidade, por reconhecer sua essencialidade e 
necessidade para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado. Por isso mesmo, tais 
serviços são considerados privativos do Poder Público, no sentido de que só a Administração 
deve prestá-los, sem delegação a terceiros, mesmo porque geralmente exigem atos de império 
e medidas compulsórias em relação aos administrados. Exemplos desses serviços são os de 
defesa nacional, os de polícia, os de preservação da saúde pública”. Na ótica do autor em 
epigrafe, os demais serviços, por não serem considerados essenciais pela lei, atendem às ne-
cessidades secundárias da coletividade, aumentando as conveniências da vida social. Nessa 
esfera, o Estado tem a faculdade de “transferir a terceiros a execução, sob as condições que 
houver por bem impor - são os serviços secundários ou Serviços de Utilidade Pública”. 

204 Cfr. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Parcerias na administra-
ção pública: concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas, 3ª ed., São Pau-
lo: Atlas, 1999, p. 26, que devem "ficar a cargo do Estado as atividades que lhe são próprias 
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O foco da discussão poderia não ter um alcance tão amplo, não 

fosse o estado de calamidade que atravessa o sistema carcerário brasileiro. O 

insucesso do Estado na garantia da função ressocializadora da pena é a de-

monstração cabal dessa situação. 

Porém, o modelo desenhado de co-gestão ou de privatização, con-

forme o caso, não demonstrou ser imune às denúncias de violações aos direitos 

humanos e, naturalmente, aos direitos fundamentais. 

 

3. A execução da pena privativa de liberdade em Portugal 

 

Do direito penal português vigente decorre a ideia de que só as fi-

nalidades da prevenção, geral e especial205, podem justificar essa intervenção e 

conferir sentido às sanções criminais, consoante se extrai da exigência consti-

tucional da intervenção jurídica penal. 

A Constituição de 1976 estabelece no art. 24.º, n.º 2, que em caso 

algum haverá pena de morte. A pena de morte é injustificada à luz dos fins das 

penas do Direito Penal Português, tendo em vista um princípio de humanidade 

em matéria político-criminal. 
                                                                                                                                                                             

como ente soberano, consideradas indelegáveis ao particular (segurança, defesa, justiça, rela-
ções exteriores, legislação, polícia)". 

205 As finalidades das sanções criminais podem ser classificados da seguinte 
maneira: retribuição, prevenção geral e prevenção especial. A retribuição diz respeito ao cas-
tigo imposto por uma razão de justiça ou por razões lógicas, dialéticas, morais, religiosas 
dentre outras. A prevenção geral é o que se pretende com ameaça ou execução de sanções, 
atuando sobre a personalidade das pessoas, intimidando-as, e assim as desviando da prática 
de crime. A prevenção especial é o resultado que se obtém com a aplicação da sanção ao 
agente, no sentido de se evitar que ele cometa futuras violações da lei, ao afastá-lo da socie-
dade, ao intimidá-lo, dando-lhe consciência da seriedade da ameaça, da pena, ou ao reintegrá-
lo ao convívio social. 
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Por seu turno, o art. 30.º, n.º 1, proíbe as penas ou medidas de se-

gurança privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo ou de dura-

ção ilimitada ou indefinida. A prisão perpétua, além de ser uma pena cruel e 

desnecessária, é contraditória com o princípio de que todas as relações huma-

nas abrangidas pelo direito penal, uma vez que vai de encontro ao caráter res-

socializador da pena. 

A pena privativa de liberdade, prevista no Código Penal Portu-

guês206, tem suas balizas no princípio de que tal reprimenda constitua a ultima 

ratio da política criminal, objetivando a proteção de bens jurídicos e a reinte-

gração do recluso à sociedade207, podendo esse lado tormentoso da pena ser 

minorado por meio de sua correta execução, com vista à reintegração social do 

recluso, em atenção ao estatuído no art. 43.º, n.º1, do Código Penal208. 

Em atendimento à recomendação do Conselho da Europa nesse 

sentido, privilegiou-se no Código Penal Português, especialmente após a sua 

reforma de 1995, a aplicação das penas alternativas às penas curtas de prisão, 

com particular destaque para o trabalho a favor da comunidade e a pena de 

multa art. 3.º, n.º 3 do preâmbulo do mencionado Dec. Lei n.º 48/95.  

As penas de prisão de curta duração são criticadas por não possibi-

litarem uma eficaz atuação sobre a pessoa do delinquente, ou seja, por não en-

                                                        

206 Observa-se no Preâmbulo do Código Penal de 1982 (depois revisto pelo 
Dec. Lei n.º 48/95): O Código traça um sistema punitivo que extrai do pensamento funda-
mental de que as penas devem ser sempre executadas com um sentido pedagógico e ressocia-
lizador.  

207 Dispõe o art. 40.º, n.º1, do Código Penal Português: “A aplicação de penas e 
de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na 
sociedade”. 

208 A execução da pena de prisão, servindo a defesa da sociedade e prevenindo 
a prática de crimes, deve orientar-se no sentido da reintegração social do recluso, preparando-
o para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes. 
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sejarem o caráter ressocializador, nem exercerem, perante a comunidade, uma 

função de segurança relevante. 

Tendo em vista os efeitos negativos das curtas penas de prisão, a 

política criminal passou a defender a sua substituição por outros tipos de pena. 

Por essa razão, surgiram as penas de substituição, as quais não se confundem 

com a pena alternativa à prisão, cujo tratamento, no Código Penal, é unicamen-

te dirigido à pena de multa. 

Com o objetivo de limitar os efeitos maléficos das curtas penas de 

prisão de cumprimento continuado, o Código Penal (art. 45.º e 46.º) prevê o 

cumprimento de prisão não superior a três meses por dias livres (fins de sema-

na e dias feriados) e em regime de semidetenção (que consiste numa privação 

de liberdade que permite ao condenado prosseguir a sua atividade profissional 

normal, a sua formação profissional ou os seus estudos, por força de saídas do 

estabelecimento prisional estritamente limitadas ao cumprimento das suas   

obrigações, a depender da anuência do próprio interessado)209. 

A vantagem dessas penas está no fato de, por um lado, livrar o de-

linquente da contaminação do meio prisional e, por outro, evitar que a privação 

da liberdade obstrua, completamente, as suas relações sociais e profissionais210. 

Temos, ainda, o instituto que a lei denomina “suspensão da execu-

ção de pena de prisão”, uma vez que esta suspensão não representa uma sim-

                                                        

209 As penas de substituição detentivas têm sido pouco aplicadas devido às difi-
culdades e complexidade da sua execução. 

210 A prisão por dias livres pode ter certas vantagens no âmbito do Direito Pe-
nal de menores imputáveis, por permitir que estes, apesar da pena, possam continuar a fre-
quentar um estabelecimento de ensino e não ser prejudicado no curso do ano letivo, por   
exemplo. 
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ples modificação na execução da pena, mas uma pena que goza de autono-

mia211. 

A suspensão da execução da pena de prisão pode ser subordinada 

ao cumprimento de deveres impostos ao condenado e destinados a reparar o 

mal do crime (art. 51.º do Código Penal), podendo o tribunal impor ainda ao 

condenado o cumprimento, pelo tempo de duração da suspensão, de regras de 

conduta destinadas a facilitar a sua reintegração à sociedade (art. 52.º, do mes-

mo Código). 

Pode-se obter um alcance maior nesse objetivo de socialização do 

delinquente através da suspensão com regime de prova (art. 53.º) 212. 

Além do tratamento conferido pelo Código Penal à execução pe-

nal, temos o Decreto 265/79, que no artigo 2º213, bem como nos seguintes (3º e 
                                                        

211 Entendemos ser a mais importante das penas de substituição da pena de pri-
são. Sugere-se um comportamento futuro favorável do delinquente, isto é, a simples censura 
de fato, através da aplicação da pena (embora suspensa na sua execução) e a ameaça de prisão 
(que terá lugar no caso de revogação da suspensão), acompanhada ou não de deveres e(ou) 
regras de conduta e(ou) de regime de prova, realizam de forma adequada e suficiente as fina-
lidades da punição (ou seja, as necessidades de reprovação e prevenção do crime – Vide art. 
48.º, n.º 2, parte final, do Código Penal, na versão de 1982). Com efeito, o que aqui é decisivo 
é o sentido ressocializador da medida, prevenindo a reincidência. 

212 Reza o art. 53.º do Código Penal: 

1 – O tribunal pode determinar que a suspensão seja acompanhada de regime 
de prova, se o considerar conveniente e adequado a facilitar a reintegração do condenado na 
sociedade;  

2 – O regime de prova assenta num plano individual de readaptação social, e-
xecutado com vigilância e apoio durante o tempo de duração da suspensão, do serviços de 
reinserção social. Nesse regime de prova (que é, em regra, de ordenar quando se trata de pena 
de prisão aplicada em medida superior a um ano e o condenado não tiver ainda completado, 
ao tempo do crime, 25 anos de idade – n.º 3 desse art. 53.º), o plano individual da readaptação 
social é dado a conhecer ao condenado, obtendo-se, sempre que possível, o seu acordo (idem, 
art. 54.º, n.º 1). 

O tribunal pode impor os ditos deveres e regras de conduta e ainda outras obri-
gações que interessem ao plano de readaptação e ao aperfeiçoamento do sentimento de res-
ponsabilidade social do condenado (artigo 54.º, n.º 2). 
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4º), demonstra como deverá ser orientada a execução da pena de modo a res-

peitar e preservar os direitos e interesses dos reclusos, estatuindo a manutenção 

da titularidade dos direitos fundamentais do homem, à exceção daqueles que 

foram atingidos pela sentença judicial condenatória, além das impostas, visan-

do à ordem e à segurança do estabelecimento prisional. 

É com essa preocupação que o direito penitenciário em Portugal 

tem se dedicado a vários estudos objetivando o aperfeiçoamento do sistema. 
                                                                                                                                                                             

213 Artigo 2º, 1, do Decreto 265/79 - A execução das medidas privativas de li-
berdade deve orientar-se de forma a reintegrar o recluso na sociedade, preparando-o para, no 
futuro, conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem que pratique crimes.  

2 - A execução das medidas privativas de liberdade serve também a defesa da 
sociedade, prevenindo a prática de outros factos criminosos.  

Artigo 3º (Modelação da execução das medidas privativas de liberdade)  

1 - A execução deve ser orientada de modo a respeitar a personalidade do re-
cluso e os seus direitos e interesses jurídicos não afectados pela condenação.  

2 - Tanto quanto possível, aproximar-se-á a execução das condições da vida li-
vre, evitando-se as consequências nocivas da privação de liberdade.  

3 - Na modelação da execução das medidas privativas de liberdade não devem 
ser criadas situações que envolvam sérios perigos para a defesa da sociedade ou da própria 
comunidade prisional.  

4 - A execução deve, tanto quanto possível, estimular a participação do recluso 
na sua reinserção social, especialmente na elaboração do seu plano individual, e a colabora-
ção da sociedade na realização desses fins.  

5 - A execução deve sempre ser levada a cabo com absoluta imparcialidade, 
sem discriminações fundadas, nomeadamente, na ascendência, sexo, raça, língua, território de 
origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou con-
dição social.  

Artigo 4º (Posição do recluso)  

1 - O recluso mantém a titularidade dos direitos fundamentais do homem, salvo 
as limitações resultantes do sentido da sentença condenatória, bem como as impostas em 
nome da ordem e segurança do estabelecimento.  

2 - Deve ter direito a um trabalho remunerado, aos benefícios da segurança so-
cial, assim como, na medida do possível, ao acesso à cultura e ao desenvolvimento integral da 
sua personalidade.  
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Uma ampla reforma prisional foi verificada no século passado, em 1936.  

Naquela altura, a legislação ainda carregava em seu bojo o caráter 

da periculosidade do agente, prorrogação da pena, regime de medidas relativas 

aos alcoólicos e assemelhados, sem haver a preocupação mais incisiva com a 

ressocialização do infrator. Muitas das medidas de proteção dos direitos dos 

reclusos e da sua reinserção social são fruto do dia 25 de abril.  

Prova disso é o regime das licenças de saída (artigo 49º ss. do De-

creto 265/79), os planos de tratamento, a preocupação com a defesa dos reclu-

sos (artigo 138º), as visitas e correspondência (artigo 29º ss.), a terapia ocupa-

cional por meio do trabalho (artigo 63º ss.), a formação e aperfeiçoamento pro-

fissionais (artigo 79º), o ensino (artigo 80º ss.), o vestuário e cuidados pessoais 

(artigo 20º ss.), a assistência moral e espiritual (artigo 89º ss.), médico-sanitária 

(artigo 95º ss.), alimentação (artigo 24º ss.) adequada, ensino (artigo 80º ss.), 

tempo livre (artigo 83º ss.) para frequência à biblioteca, acesso a jornais, revis-

tas, rádio e televisão dentre outras, sempre observando a separação de estabe-

lecimentos e reclusos, tendo como norte o sexo, a idade, o grau de periculosi-

dade de cada um, a proximidade com a residência familiar (artigo 11º ss.) etc.  

A legislação garante aos reclusos ampla possibilidade de ofertarem 

queixa214, exposição e recurso ao juiz do tribunal de execução das penas, sem-

pre que se sentirem aviltados em seus direitos durante o cumprimento da re-

primenda penal. 

De acordo com os propósitos da lei de regência da execução penal, 

podemos concluir que apresenta dois objetivos: o caráter ressocializador para 

com o recluso, bem como o pedagógico que se destina não apenas ao recluso, 

mas à sociedade. 

                                                        

214 Art. 138º do Decreto 265/79. 
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3.1 A real situação do cumprimento da pena privativa de liberdade em 

Portugal 

 

Muitas são as críticas relativas ao desrespeito, por exemplo, ao di-

reito à reserva da intimidade da vida privada, constitucionalmente consagrado 

no artigo 26.º/1, da Constituição da República Portuguesa (CRP)215. 

Ao reunir num único artigo sete direitos, a CRP evidencia o fato de 

todos eles estarem diretamente ligados ao serviço da proteção da esfera nuclear 

das pessoas e da sua vida, abarcando fundamentalmente os direitos de persona-

lidade216. 

Nesse diapasão, tomemos por base o direito à inviolabilidade da 

correspondência, que é um direito fundamental, o qual funciona como garantia 

do direito à intimidade da vida privada. A CRP incumbe a lei de garantir o di-

reito à intimidade da vida privada, compreendendo-se essa preocupação su-

plementar face aos sofisticados meios que estão à disposição da devassa da 

vida privada e do levantamento de dados sobre a mesma.  

A correspondência do recluso deve ser devidamente controlada, 

tendo em conta o sentido da sentença condenatória, pelo funcionário que o di-

retor do estabelecimento prisional designar, nos termos do artigo 42 (do Decre-
                                                        

215 Artigo 26.º (Outros direitos pessoais) 

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvi-
mento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, 
à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quais-
quer formas de discriminação. 

216 Cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portugue-
sa Anotada, 4ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 267: “O direito à intimidade da 
vida privada e familiar analisa-se principalmente em dois direitos menores: a) direito a impe-
dir o acesso a estranhos a informações sobre a vida privada e familiar; b) o direito a que nin-
guém divulgue as informações que tenha sobre a vida privada e familiar de outrem”. 
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to Lei nº. 265/79) e pode ser retida quando ponha em perigo os fins da execu-

ção ou a segurança ou a ordem do estabelecimento, quando contiver relatos 

incorretos ou diversos da realidade vivida no estabelecimento, ponha em peri-

go a reinserção de outro recluso ou esteja escrita em código ininteligível, po-

dendo representar uma mensagem cifrada. 

Se o recluso insistir no envio de missiva com relato sobre o estabe-

lecimento, o diretor tem de deferi-la, podendo juntar-lhe um anexo. A corres-

pondência retida deve ser devolvida ao remetente, ou, sendo impossível, junta-

la ao processo individual do recluso. 

No tribunal onde pender o processo-crime de um recluso, a autori-

dade encarregada da respectiva investigação e o Ministério Público podem re-

quisitar que a correspondência enviada ou recebida lhes seja mostrada. 

Tendo em vista a uniformidade de procedimentos, a Circular n. 

3/94 de 11.11.94, fixou regras sobre o controle e a retenção da correspondên-

cia, determinando que a fiscalização consista, em regra, na abertura da corres-

pondência, pelo serviço de vigilância e segurança, na presença do recluso e 

excepcionalmente, na leitura do texto pelo serviço de educação e ensino quan-

do exista suspeita de prática de crime ou razões de ordem e segurança públi-

ca217. 

É cediço que as circulares são inferiores aos decretos-lei. O Decre-

to-lei 265/79 assenta que a censura da correspondência não é aplicada em Por-

tugal. Todavia, na prática, o que se vê é a circular estabelecer regra contrária. 

Nossa crítica é motivada pelo fato de a circular exercer poderes superiores aos 

de um decreto-lei. 

                                                        

217 Cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, Direito Prisional Português e Europeu, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 263. 
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Existe, atualmente, em Portugal, uma população carcerária de,      

aproximadamente, onze mil pessoas, sendo oferecidas doze mil duzentos e no-

venta e quatro vagas, ou seja, existem mais vagas do que reclusos, atingindo 

em torno de 88,8% de ocupação218. 

Porém, vários organismos ligados aos direitos humanos, como, por 

exemplo, a Ordem dos Advogados, reclamam da sobrelotação nas penitenciá-

rias. o  

Segundo relato da Comissão de Direitos Humanos pertencente à 

referida instituição, é indigno e humilhante viver num estabelecimento prisio-

nal em Portugal. Tal assertiva reside no fato de alguns dos reclusos relatarem 

que são maltratados fisicamente por outros reclusos e por guardas prisionais; 

ficam em celas sobrelotadas; recebem comida em péssimas condições de higi-

ene; pavilhões onde os reclusos vivem a sós, sem qualquer fiscalização ou a 

presença de guardas, formando-se aí autênticas máfias, com líderes e subordi-

nados; com a droga a correr em abundância todos os dias, além de sinais exte-

riores de riqueza de funcionários integrados no sistema prisional, incompatí-

veis com os seus rendimentos.  

Informam ainda que “de 1996 a 2002, suicidou-se nas cadeias por-

tuguesas uma média de quinze reclusos por ano. Só em 2001 houve quinze sui-

cídios. Além disso, contraem-se cada vez mais doenças mortais nas cadeias 

portuguesas, sendo que, entre 1996 e 2000, morreram aí, em média, 111 reclu-

                                                        

218 Dados obtidos no sítio: http://www.execucaopenal.com.br.tf/ - acesso em 09 
de maio de 2009. Todavia, vejamos o constante no Relatório da Comissão de Estudo e Debate 
da Reforma do Sistema Prisional, presidida por Diogo Freitas do Amaral, Coimbra: Almedi-
na, 2005, p. 33: “Desde 1984, primeiro ano de real sobrelotação prisional, até ao início de 
2003, observa-se uma evolução crescente da população prisiona1, contrariada a espaços por 
pequenos e insuficientes recuos consequentes das amnistias de 1991, 1994 e 1999. Numa 
procura de acompanhar esta evolução, a DGSP, desde 1992/93, tem feito um esforço para 
aumentar a capacidade da lotação máxima do sistema prisional. Ainda assim, verificamos a 
existência, em 15 de Novembro de 2003, de uma taxa de ocupação da ordem dos 121 %”. 
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sos por ano, 53 desses devido à SIDA. Só em 1997, 155 reclusos faleceram nos 

estabelecimentos prisionais portugueses, excluindo-se desse número os suicí-

dios, e incluindo-se aí 73 por SIDA219”.  

Atesta, ainda, a referida comissão, que em muitos estabelecimentos 

prisionais, o Instituto de Reinserção Social está praticamente neutralizado, o 

que faz com que toda a ação reeducativa esteja a cargo das mesmas entidades 

que garantem a segurança, no caso, os serviços prisionais.  

Na verdade, mais de metade das prisões portuguesas estavam, no 

ano de 2007, sobrelotadas e três delas recebiam mais do dobro dos presos que 

deveriam: Angra do Heroísmo (com uma taxa de ocupação de 251%), Elvas 

(234%) e Portimão (214%) são os estabelecimentos prisionais mais lotados220.  

No total, a taxa de ocupação das prisões portuguesas é de 103,5% 

(104,8% nos espaços masculinos e 89% nos espaços femininos), o que, apesar 

de tudo, revela uma tendência positiva: em 2003 a taxa de ocupação era de 

121% e havia 12 estabelecimentos com uma ocupação de pelo menos o dobro 

da sua capacidade. 

Portugal conta com cinquenta e dois221 estabelecimentos prisionais, 

distribuídos em quatro distritos judiciais: Porto, Coimbra, Lisboa e Évora.  

                                                        

219 Dados obtidos na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advoga-
dos, no sítio: http://opj.ces.uc.pt/portugues/novidds/comunica/RuidaSilvaLeal.pdf - Acesso 
em 14 de maio de 2009. 

220 De acordo com os dados da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais relativos 
a 15 de Junho de 2007. A situação é especialmente grave nas prisões regionais, onde a taxa de 
ocupação é de 123,1% - uma situação que se deve ao fato de estas cadeias estarem voltadas 
para receber, sobretudo, presos preventivos, que estão a aguardar julgamento e que, por isso, 
não podem ser deslocados. A população prisional portuguesa é majoritariamente masculina, 
porquanto há, apenas, 5,9% de mulheres, e 20,3% de estrangeiros. 

221 De acordo com a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, a população car-
cerária está distribuída em quatro distritos judiciais da seguinte maneira: Porto, com 13 (tre-
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De acordo com os dados acima mencionados, tal irresignação pode 

residir no fato de haver má distribuição de reclusos, porquanto a divulgação 

das estatísticas leva em consideração as informações de forma genérica, sem, 

contudo, apontar as especificidades. Desse modo, um estabelecimento prisional 

pode ter mais vagas do que reclusos, enquanto noutro se pode verificar situa-

ção inversa. 

 

3.2 Tentativas governamentais à resolução do problema carcerário       

português 

 

Não obstante o sistema prisional oferecer, globalmente, um núme-

ro de vagas significativo à população carcerária, a sobrelotação é um fato no 

cotidiano dos reclusos.  

Desse modo, constata-se da Proposta de Lei 252, aprovada pelo 

Parlamento, que institui o Código da Execução de Penas e Medidas Privativas 

da Liberdade, em tramitação na Assembleia da República, providência no sen-

tido de se liberar o recluso mais cedo, consoante reza o artigo 14º, nº. 4222.  

Depreende-se que a colocação do recluso no denominado Regime 

Aberto Virado para o Exterior (RAVE) depende do cumprimento de um sexto 

da pena, tratando-se de pena não superior a cinco anos; ou de um quarto da 

pena, tratando-se de pena superior a cinco anos. 

                                                                                                                                                                             

ze) estabelecimentos; Coimbra, com 12 (doze); Lisboa, com 16 (dezesseis); Évora, com 11 
(onze). Dados obtidos no sítio: http://www.dgsp.mj.pt/ - Acesso em 16 de maio de 2009. 

222 4 - A colocação em regime aberto no exterior depende do cumprimento de 
um sexto da pena, tratando-se de pena não superior a cinco anos, ou de um quarto da pena, 
tratando-se de pena superior a cinco anos, e, em qualquer caso, do gozo prévio de uma licen-
ça de saída jurisdicional com êxito.   
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O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP)223 e a 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP)224 têm posições contrárias 

sobre a proposta, que está prestes a ser discutida e votada na especialidade.  

Fazendo uma análise simplista da proposta de lei, um recluso con-

denado à pena máxima – 25 (vinte e cinco) anos de prisão - pode passar a sair 

da cadeia de manhã e regressar ao fim do dia, seis anos depois de ser preso. Se 

condenado a 5 (cinco) anos, será necessário, apenas, o cumprimento de 10 

(dez) meses em regime fechado. 

De um ponto de vista formal, o condenado está preso, mas, na prá-

tica, passa o dia fora da prisão e aonde regressa só para jantar e dormir. Os que 

se contrapõem à mudança em epígrafe ressaltam que irá aumentar o sentimento 

de insegurança e de impunidade na sociedade portuguesa, pondo em risco a 

credibilidade da justiça penal. 

Outro aspecto na Proposta de Lei nº. 252 que causa divergência é o 

excessivo poder conferido à Direcção dos Serviços Prisionais. É notório que a 

execução das penas passa pela judicialização, com mais intervenção do Minis-

tério Público e dos tribunais. Porém, incumbe ao director-geral dos Serviços 

Prisionais, que é um cargo de nomeação política, o poder de concessão do 

                                                        

223 "A segurança da comunidade não pode ser sacrificada apenas para se poupa-
rem alguns milhões de euros através da redução da população prisional", alerta um parecer do 
SMMP, que defende que o RAVE "deverá ficar reservado para um momento próximo da 
liberdade condicional".  

224 O juiz Mouraz Lopes contrapõe que "não há prova nenhuma de que o facto 
de os reclusos saírem mais cedo da prisão aumente a criminalidade". E se o SMMP vê moti-
vações economicistas na proposta do Governo, por implicar menos guardas prisionais em 
serviço diurno, a ASJP entende que ela trata de seguir a tendência europeia, "de flexibilização 
das penas", que visa a ressocialização dos reclusos. "Portugal tem das maiores taxas de encar-
ceramento da Europa", observa Mouraz Lopes. 
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RAVE, nos termos do artigo 14º, nº. 6, em vez de depender de um magistra-

do225. 

Apesar da providência em comento, as opiniões direcionam-se no 

sentido de que mais estabelecimentos prisionais sejam construídos, bem como 

que seja dado um tratamento mais humano aos reclusos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

225 Os juízes entendem que não há razão para temeridades, eis que a adminis-
tração prisional pode avaliar melhor quem merece o RAVE, devendo tal decisão passar pela 
homologação do juiz de execução de penas. 
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CAPÍTULO VII 

JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL LUSO-BRASILEIRA 

 

 

 

1. Análise de caso envolvendo direitos fundamentais do recluso no Brasil 

 

O legislador brasileiro, no ano de 1990, com fundamento na Cons-

tituição Federal (art. 5º, inc. XLIII), introduziu no ordenamento jurídico infra-

constitucional a denominada Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), obje-

tivando reprimir os crimes de maior potencial ofensivo226, sendo considerada 

                                                        

226 Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: 
(Redação dada pela Lei nº. 8.930, de 6.9.1994) 

        I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, 
II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº. 8.930, de 6.9.1994) 

        II - latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); (Inciso incluído pela Lei nº. 8.930, 
de 6.9.1994) 

        III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o); (Inciso incluído pela 
Lei nº. 8.930, de 6.9.1994) 

        IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e 
§§ lo, 2o e 3o); (Inciso incluído pela Lei nº. 8.930, de 6.9.1994) 

        V - estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo 
único); (Inciso incluído pela Lei nº. 8.930, de 6.9.1994) 

        VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, 
caput e parágrafo único); (Inciso incluído pela Lei nº. 8.930, de 6.9.1994) 

        VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o). (Inciso incluído pela 
Lei nº. 8.930, de 6.9.1994) 
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um marco na legislação punitivista, representando uma resposta à sociedade 

que está sempre a clamar por mais rigor no campo jurídico-penal, ante a esca-

lada da violência. 

De outra margem, na avidez, o legislador descurou de um dos 

princípios inerentes à execução da pena privativa de liberdade, ao vedar a pro-

gressão do regime prisional.  

Tal situação gerou irresignação no campo doutrinário227, o que re-

sultou na luta pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 

2º, da Lei 8.072/1990228, que impõe o cumprimento da pena (por crime hedi-

ondo) integralmente em regime fechado.  

Cumpre ressaltar que o termo “integralmente” utilizado pelo legis-

lador não se coadunava com o próprio espírito da lei, eis que mesmo os crimes 

hediondos admitem livramento condicional, à exceção do reincidente.  

Apesar de farta mobilização em sentido contrário à disposição em 

epígrafe, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de 

                                                                                                                                                                             

        VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº. 9.695, de 20.8.1998) 

        VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto desti-
nado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a redação 
dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº. 9.695, de 
20.8.1998) 

        Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio 
previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou consumado. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº. 8.930, de 6.9.1994) 

227 - Alberto Silva Franco, Crimes hediondos, 4ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 
161 e ss., é um dos maiores críticos à norma impeditiva da progressão de regime aos reclusos. 

228  A redação original dispositivo: Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da 
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em re-
gime fechado. 
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reconhecer a sua constitucionalidade, ou seja, da impossibilidade da progressão 

de regime em crimes hediondos. 

Com o advento da Lei de Tortura (Lei 9.455/1997, art. 1º, § 7º)229, 

que possibilitou a progressão de regime nos delitos elencados no referido texto 

legal, tentou-se ampliar o seu alcance aos crimes hediondos, sendo tal preten-

são desacolhida pela Corte Constitucional brasileira. 

Todavia, com a evolução do tema, fincada em discussões reitera-

das e profundas acerca da espécie, o Supremo Tribunal Federal, em 23 de feve-

reiro de 2006, tendo como análise o caso estampado no habeas corpus nº. 

82.959, decidiu, por maioria230, pela inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, 

da Lei 8.072/1990, em atenção ao princípio da individualização da pena. 

Em análise aos julgamentos231 da Suprema Corte verifica-se que, 

antes mesmo do HC 82.959, já vinha concedendo várias liminares reconhecen-

do a necessidade de se fulminar o óbice legal relativo à progressão de regime 

nos crimes hediondos.  

No que concerne ao alcance da decisão do STF, por ter sido profe-

rida num caso concreto, não tem efeito erga omnes, mas apenas inter partes. 

Todavia, há aqueles que visualizam um controle difuso de constitucionalida-

                                                        

229 Art. 1º Constitui crime de tortura: 

(...) 

  § 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, inici-
ará o cumprimento da pena em regime fechado. 

230 Foram seis votos a favor (Marco Aurélio, Carlos Britto, Gilmar Mendes, 
Cezar Peluso,    Eros Grau e Sepúlveda Pertence) e cinco contra a declaração de inconstitu-
cionalidade (Carlos Velloso, Nelson Jobin, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Celso de Mello). 

231 P. ex. Habeas corpus nº.: 85.270, 85.374, 86.131, 84.122. 
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de232, entendendo surtir eficácia erga omnes e vinculante, o que tem recebido a 

denominação de “controle difuso abstrativizado”233. Outro aspecto suscitado 

pela doutrina é o de que a matéria (progressão de regime em crimes hediondos) 

não foi discutida só em relação ao caso concreto, mas foi debatida focando-se a 

lei “em tese”234.  

O princípio da personalização da pena objetiva dar tratamento ree-

ducativo ao condenado de maneira individualizada durante a execução, tendo 

em vista ser baseado nos antecedentes e personalidade do recluso, evitando, 

desse modo, a generalização da execução235.  

                                                        

232 Tal situação já fora enfrentada no Supremo Tribunal Federal (STF) por oca-
sião do julgamento sobre o número de vereadores em cada município (Recurso Extraordiná-
rio nº. 197.917-SP). Tomando por base esta decisão, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fez 
emergir a Resolução nº. 21.702/2004, disciplinando a matéria, conferindo eficácia erga om-
nes. Foram interpostas duas ADIns (Ações Diretas de Inconstitucionalidade – de nº. 3.345 e 
3.365) contra a Resolução em destaque. Todavia, ambas foram rejeitadas e, desse modo, o 
STF acabou proclamando que essa eficácia (erga omnes), extraída de uma decisão proferida 
em RE (Recurso Extraordinário), estava absolutamente correta, isto porque, como afirmou o 
Min. Gilmar Mendes, o RE deve ser visto, atualmente, não só como instrumento para a tutela 
de interesses das partes, mas, sobretudo, como defesa da ordem constitucional objetiva.  

233 Cfr. Fredie Didier Júnior, Transformações do recurso extraordinário - As-
pectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins (coordenado por Teresa Wam-
bier e Nelson Nery Júnior), São Paulo: RT, 2006, p. 104 e ss.  

234 Consoante o voto do Ministro Gilmar Mendes, no qual reconheceu a incons-
titucionalidade da vedação à progressão, porém, com eficácia ex nunc, não ex tunc (art. 27 da 
Lei 9.868/1997, legislação esta que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribu-
nal Federal, representando instrumento típico do controle concentrado), afastando, assim, o 
direito de postular qualquer indenização contra o Estado (nos casos de reclusos que já cum-
priram a pena no regime integralmente fechado).  

235 Arts. 5º e 6º da Lei de Execução Penal 

Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e per-
sonalidade, para orientar a individualização da execução penal. 

Art. 6o A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que 
elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado 
ou preso provisório. (Redação dada pela Lei nº. 10.792, de 1º.12.2003) 
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Em virtude disso, para cada sentenciado pressupõe-se um tipo dife-

rente de execução, com o objetivo de se cumprir o princípio da individualiza-

ção da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI236, da Constituição Federal, utilizado 

como base na histórica decisão do STF sobre a espécie.  

Nesse diapasão, com o advento da Lei nº. 11.464/2007237, o legis-

lador infraconstitucional assimilou o verdadeiro sentido da incompatibilidade 

da norma em descortino, fazendo com que a Lei de Crimes Hediondos238 pre-

visse a possibilidade de o recluso obter a progressão de regime, pondo fim ao 

óbice da norma anterior, a qual previa o cumprimento integral da pena em re-

gime fechado, passando a considerá-lo, inicialmente, em regime fechado. 

 

2. Análise de caso envolvendo direitos fundamentais do condenado em        

Portugal 

 

No tocante à jurisprudência portuguesa, relativa à apreciação en-

volvendo direitos fundamentais do condenado, trazemos à colação o Acórdão 

                                                        

236 De acordo com Luiz Luisi, Os Princípios Constitucionais Penais, 2ª ed., 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 52, o “processo de individualização da 
pena se desenvolve em três momentos complementares: o legislativo, o judicial e o executó-
rio”. 

237 Art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a se-
guinte redação:  

§ 1o  A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em re-
gime fechado.  

238   Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entor-
pecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 

§ 1o  A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em re-
gime fechado. (Redação dada pela Lei nº. 11.464/2007) 
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nº. 748/93239, do Tribunal Constitucional, cujo alvo foi a apreciação do artigo 

30º, nº. 4240, da Constituição da República Portuguesa, ante à solicitação do 

Procurador-Geral da República para que fosse declarada, com força obrigatória 

geral, a inconstitucionalidade de várias normas241, por estarem em desarmonia 

com o texto constitucional. 

Da leitura do aludido dispositivo emerge o direito fundamental ao 

voto242, direto e universal, por força do princípio da universalidade do sufrá-

gio243, consistente na participação em eleições, destinado a todos os cidadãos, 

independentemente de raça, cor, sexo, religião, nível cultural e social. A uni-

versalidade do sufrágio é a concretização dos princípios da generalidade e da 

igualdade que regem todos os direitos fundamentais. 

Observa-se do artigo 30.º, n.º 4, da CRP que “nenhuma pena en-

volve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais 

ou políticos”, sendo certo que no caso das normas das leis eleitorais atacadas, 
                                                        

239 Referente ao Processo: n.º 109/93, Plenário, Relator: Conselheiro Monteiro 
Diniz, Acórdão publicado no Diário da República, I Série--A, de 23 de Dezembro de 1993. 

240 Artigo 30.º (Limites das penas e das medidas de segurança)  

4. Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos 
civis, profissionais ou políticos. 

241 São as normas constantes das primeiras partes da alínea c) do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de Maio (Lei Eleitoral do Presidente da República), da alínea 
c) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 14/79, de 16 de Maio (Lei Eleitoral para a Assembleia da 
República), da alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 267/80, de 8 de Agosto (Lei Eleitoral 
da Assembleia Legislativa Regional dos Açores), da alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
701-B/76, de 29 de Setembro (Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais), e ainda da 
norma constante do n.º 1 do artigo 29.º da Lei n.º 69/78, de 3 de Novembro (Lei do Recense-
amento Eleitoral). 

242 Cfr. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª 
ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 301, “o sufrágio deve ser geral, igual, directo, secre-
to e periódico (art. 10º/1, 49º/1,113º/1 e 115º/7). Justificam-se estes requisitos do direito de 
voto”. 

243 Do direito de sufrágio emana, também, o direito ao recenseamento eleitoral, 
previsto no artigo 116.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa. 
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no que tange à forma automática de gerar a incapacidade eleitoral ativa, vincu-

lada à condenação definitiva à pena de prisão por crime doloso (ou por crime 

doloso infamante), durante o período de cumprimento da respectiva pena, a-

quele efeito aparece associado tanto à natureza dos crimes praticados (crimes 

dolosos ou crimes dolosos infamantes) como à natureza da pena aplicada (pena 

de prisão)244. 

O dispositivo em epígrafe proíbe a ligação automática da perda de 

direitos civis, profissionais ou políticos à condenação em certas penas, encon-

trando-se flagrante violação das leis eleitorais mencionadas. 

O que se pretende é evitar que à condenação a certas penas245 

se acrescente, independentemente de decisão judicial, automaticamente, 

friamente, uma outra pena daquela natureza, por efeito direto da lei. 

                                                        

244 Assentam Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anota-
da¸ I, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, pp. 336-337, a respeito do dispositivo constitucional 
em questão, o seguinte: “O preceito em causa é um dos que mais dificuldades coloca em ter-
mos de interpretação e, por isso, mais tem merecido a atenção do Tribunal Constitucional. De 
facto, dizer-se que nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direi-
tos civis, profissionais ou políticos, tanto pode significar que o conteúdo da pena criminal não 
envolve necessariamente aqueles efeitos (p. ex., a suspensão de execução da pena de prisão 
subordinada ao não exercício de determinadas profissões), como pretenderá. em alternativa, 
afirmar que conjuntamente com a aplicação de uma pena não devem existir efeitos que impli-
quem, por forma automática, a perda de direitos civis, políticos ou profissionais. Porventura 
será esta segunda interpretação a que melhor se adequa à história do preceito, pois a existên-
cia de efeitos consequentes a uma condenação sempre foi, e é, reconhecida pela maioria dos 
Códigos Penais. Embora nem sempre com contornos claros, a aceitação dos chamados efeitos 
da condenação (enquanto efeitos legalmente determinados derivados de uma condenação, 
muitas vezes de carácter perpétuo) e das penas acessórias (enquanto penas que se aplicam na 
dependência da aplicação de uma pena principal (criminal) é relativamente pacífica (mesmo 
que político-criminalmente muito discutida e discutível sobretudo em termos de fins das pe-
nas). A que acresce que, além destas duas figuras, existem ainda as consequências inerentes 
ao registo criminal, para efeitos profissionais ou outros”. 

245 Sobre a pena discorrem Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da 
República Portuguesa Anotada, vol. I, 4.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 504, o 
seguinte: “A teleologia intrínseca da norma consiste em retirar às penas efeitos estigma-
tizantes, impossibilitadores da readaptação social do delinquente, e impedir que, de for-
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Na fundamentação do julgado, o Tribunal Constitucional enfa-

tizou os direitos políticos e de participação política, inerentes aos cidadãos, 

elencando alguns dispositivos que realçam essa situação como é o caso do 

que trata dos direitos de participação na vida pública (artigo 48.º), de sufrágio 

(artigo 49.º) e de acesso a cargos públicos (artigo 50.º). 

A Corte Constitucional analisou o teor das normas246 questionadas 

pela Procuradoria-Geral da República, segundo a qual entram em colisão com 

                                                                                                                                                                             

ma mecânica, sem se atender aos princípios de culpa, da necessidade e da jurisdicionali-
dade, se decrete a morte civil, profissional ou política do cidadão”. 

246 Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de Maio (Lei Eleitoral do Presidente da Re-
pública): 

Artigo 3.º (Incapacidades eleitorais) 

Não são cidadãos eleitores: 

(...) 

c) Os definitivamente condenados a pena de prisão por crime doloso infamante, 
enquanto não hajam expiado a respectiva pena, e os que se encontrem judicialmente privados 
dos seus direitos políticos. 

 ............................................................................................  

Lei n.º 14/79, de 16 de Maio (Lei Eleitoral para a Assembleia da República): 

Artigo 2.º (lncapacidades eleitorais activas) 

1 — Não gozam de capacidade eleitoral activa: 

(...) 

c) Os definitivamente condenados a pena de prisão por crime doloso, enquanto 
não hajam expiado a respectiva pena, e os que se encontrem judicialmente privados dos seus 
direitos políticos. 

 ............................................................................................  

Decreto-Lei n.º 267/80, de 8 de Agosto (Lei Eleitoral da Assembleia Legislati-
va Regional dos Açores): 

Artigo 2.º (Incapacidades eleitorais activas) 

Não gozam de capacidade eleitoral activa: 

(...) 
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o artigo 30.º, n.º 4, da Constituição (que dispõe sobre os limites das penas e das 

medidas de segurança). 

O gravame sobre qualquer pessoa por efeito de um crime será ape-

nas aquele que decorre do tipo profundo desse crime e sem produzir, automáti-

ca e genericamente, efeitos secundários. 

Nesse diapasão o Tribunal Constitucional tem-se pronunciado247, 

reiteradamente, no sentido da inconstitucionalidade, por violação do disposto 

                                                                                                                                                                             

c)  Os definitivamente condenados a pena de prisão por crime doloso, enquanto 
não hajam expiado a respectiva pena, e os que se encontrem judicialmente privados dos seus 
direitos políticos. 

 ............................................................................................  

Decreto-Lei n.º 701-B/76, de 29 de Setembro (Lei Eleitoral dos Órgãos das 
Autarquias Locais): 

Artigo 3.º (Incapacidade eleitoral) 

Não são eleitores: 

(...) 

c) Os definitivamente condenados a pena de prisão por crime doloso infamante, 
enquanto não hajam expiado a respectiva pena, e os que se encontrem judicialmente privados 
dos seus direitos políticos. 

 ............................................................................................  

Artigo 29.º, n.º 1, da Lei n.º 69/78, de 3 de Novembro (Lei de Recenseamento 
Eleitoral): 

Artigo 29.º (Informações relativas a interditos e condenados) 

1 — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 31.º [alínea e) na 
redacção dada a este preceito pela Lei n.º 81/88, de 20 de Julho], os juízos de direito e as 
auditorias dos tribunais militares no continente, nas Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira e em Macau enviam mensalmente, por intermédio das respectivas secretarias, à co-
missão recenseadora da freguesia da naturalidade, relação contendo os elementos de identifi-
cação referidos no artigo anterior dos cidadãos que, tendo completado 18 anos de idade, ha-
jam sido objecto de sentença com trânsito em julgado que implique privação da capacidade 
eleitoral nos termos da respectiva lei: 

247 Como, p. ex., nos Acórdãos n.º 16/84, 127/84, 310/85, 75/86 e 94/88, publi-
cados, respectivamente, no Diário da República, II Série, de 12 de Maio de 1984, 12 de Mar-
ço de 1985, 11 de Abril, 12 de Junho e 18 de Junho de 1986, que julgaram inconstitucional a 
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no artigo 30.º, n.º 4, de normas que impõem, automaticamente, a perda de di-

reitos civis, profissionais ou políticos como efeito necessário da condenação 

pela prática de determinados crimes. 

Com base em tais fundamentos o Tribunal Constitucional, como 

guardião da Constituição, decidiu declarar, com força obrigatória geral, a in-

constitucionalidade, por violação do artigo 30.º, n.º 4, da Constituição, das 

normas eleitorais epigrafadas no início da análise do presente julgamento248. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

norma do artigo 37.º, n.º 1, do Código de Justiça Militar, que determinava que a condenação 
de oficial ou sargento dos quadros permanentes ou de praças em situação equivalente por 
crime de ultraje à bandeira nacional, deserção, falsidade, infidelidade no serviço, furto, roubo, 
prevaricação, corrupção, burla e abuso de confiança produz a demissão, qualquer que seja a 
pena imposta; No Acórdão n.º 165/86, publicado no Diário da República, I Série, de 3 de 
Junho de 1986, que declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, dessa 
mesma norma do n.º 1 do artigo 37.º do Código de Justiça Militar; No Acórdão n.º 255/87, 
publicado no Diário da República, II Série, de 10 de Agosto de 1987, que julgou inconstitu-
cional a norma do artigo 37.º, n.º 2, do Código de Justiça Militar, que estatuía que a condena-
ção pelos mesmos crimes [os referidos no n.º 1] de oficial ou sargento dos quadros de com-
plemento, bem como das praças graduadas em situação militar equivalente, produz a baixa de 
posto. 

248 Participaram do julgamento os seguintes membros: Antero Alves Monteiro 
Diniz, António Vitorino, Alberto Tavares da Costa, Guilherme da Fonseca, Bravo Serra, Ma-
ria da Assunção Esteves, Fernando Alves Correia, Vítor Nunes de Almeida, Armindo Ribeiro 
Mendes, Luís Nunes de Almeida, Messias Bento e José Manuel Cardoso da Costa. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Desde os idos da vingança privada que o homem tem buscado pu-

nir o seu semelhante. Devido à crueldade das penas aplicadas, geralmente ex-

plícitas, em praça pública, é que vozes revoltas começaram a surgir, dentre es-

ses, o mais renomado foi, sem dúvida, Cesare Bonesana, o Marquês de Becca-

ria, com seu livro “Dos Delitos e das Penas”, escrito em 1764, que mudou ra-

dicalmente as formas de execução de penas em toda a Europa.  

Com forte apelo iluminista, essa obra elaborou o que atualmente 

veio a se tornar um dos pilares do Direito Penal moderno, repudiando as penas 

cruéis antes usadas como forma de punição. Aponta-se, portanto, para necessi-

dade de leis para se estipular as penas, impedindo que a sanção seja utilizada 

de forma arbitrária, envolvendo, desse modo, a proporcionalidade em relação 

aos crimes cometidos.  

Antes do século XVIII a única punição usada pelo Estado era a pe-

na de morte, para todo e qualquer tipo de crime, nas suas diversas formas de 

execução.  

Para que se chegasse à Escola Clássica, que deu origem a um estu-

do sistematizado do direito e cientificamente fosse formulada uma teoria da 

pena, uma extensa trajetória foi percorrida. Isso posto, em princípio, como dito, 

as punições baseavam-se em torturas físicas que, geralmente, levavam o reclu-

so à morte. Com o passar do tempo, os métodos de tortura foram evoluindo 

para a aplicação de punições de cunho psicológico, ao recluso, de cujo meio 

social fora excluído.  
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A valorização dos direitos dos reclusos é o reflexo do movimento 

geral de defesa dos direitos fundamentais. Nesse diapasão, por onde a pena de 

morte fora abolida ou não aplicada, as penas corporais e as infames foram pau-

latinamente desaparecendo, cedendo lugar às privativas de liberdade, para o 

que se iniciou a construção de presídios voltados à reeducação dos criminosos, 

com forte influência da Revolução Francesa, culminando com a elaboração da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (de 10 de dezembro de 1948), 

pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), dando se-

quência ao processo de positivação dos direitos fundamentais. 

Note-se que a pena privativa de liberdade marcou uma evolução 

humanista à forma de punição existente à época, porquanto a segregação de-

monstrou, inelutavelmente, uma mudança no comportamento humano, acenan-

do-se para os efeitos da política criminal. Desse modo, constata-se ser bem 

recente o reconhecimento dos direitos fundamentais do recluso, incidindo no 

respeito à dignidade da pessoa humana. 

Porém, não obstante terem sido verificados grandes avanços na    

aplicação das penas, o sistema prisional brasileiro está a necessitar de urgente 

reformulação. 

Atualmente, milhares de presos cumprem pena de forma subuma-

na, em celas sobrelotadas. O sistema carcerário, que se propõe a recuperar e a 

reeducar os presos, a fim de prepará-los para o retorno à sociedade, não cum-

pre o proposto, tendo como resultado uma alta reincidência. 

Vários autores asseveram que o Sistema Penitenciário Brasileiro 

passa por um caos generalizado, constatando-se crueldade, degradação e des-

controle. Com efeito, as prisões são insalubres, corrompidas, superlotadas, es-

quecidas e a maioria de seus habitantes não exerce o direito de defesa. 



 164

A promiscuidade interna das prisões é tamanha, que faz com que o 

recluso, com o tempo, perca o sentido de dignidade e honra que ainda lhes res-

ta, ou seja, em vez de o Estado, através do cumprimento da pena, nortear a sua 

reintegração ao meio social, dotando o preso de capacidade ética, profissional e 

de honra, age de forma contrária, inserindo o condenado num sistema que nada 

mais é do que um aparelho destruidor de sua personalidade; neutraliza a for-

mação ou o desenvolvimento de valores; funciona como máquina de reprodu-

ção da carreira no crime; legitima o desrespeito aos direitos humanos. Nota-se, 

desse modo, que o desrespeito ao recluso não atinge apenas os seus direitos, 

mas ofende a sua condição básica de ser humano. 

Guardadas as proporções, o sistema penitenciário português tam-

bém padece de problemas assemelhados aos encontrados no sistema prisional 

brasileiro, o qual, como dito, é o quarto maior do mundo.  

Assim, sugeriríamos para minorar o problema carcerário, de ambos 

os países, a construção de mais estabelecimentos prisionais, em tamanho me-

nor, porquanto são bem mais fáceis de gerir em termos de segurança, facilitan-

do, também, a adoção de medidas de ressocialização e, sobretudo, porque se 

tornam mais dignificantes para os reclusos.  

Há a necessidade de investimento em várias áreas, quais sejam: em 

técnicos especializados em reinserção social; em escolas de formação de pro-

fissões de médio grau para os reclusos; em criação de programas de incentivo 

às empresas para que empreguem ex-reclusos ou reclusos em liberdade condi-

cional, ou até mesmo, em cumprimento de pena; na família do recluso, permi-

tindo-lhe um mais regular acesso ao parente preso, em condições minimamente 

dignas, a fim de motivar o recluso a uma ressocialização mais fácil. 

Tais medidas farão surtir efeitos reveladores do respeito à dignida-

de da pessoa humana, atendendo à primazia do Estado Democrático de Direito, 

fazendo, finalmente, legitimar o respectivo jus puniendi.  
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Com relação aos direitos fundamentais, temos que todas as pessoas 

são seus detentores. Todavia, há situações em que os direitos fundamentais não 

podem ser exercidos em sua plenitude, em razão da sua incompatibilidade, 

como é o caso dos reclusos, estabelecendo-se uma relação especial de poder.  

Nesse diapasão, podemos afirmar que existem alguns direitos fun-

damentais que podem ser limitados em razão da condenação imposta, devendo, 

para tanto, o Estado, por meio da Administração Penitenciária, ponderar a apli-

cação da pena, sem provocar extrapolação. 

Esses direitos fundamentais, com o passar do tempo, conseguiram 

se firmar não só como preceito constitucional, mas também na própria socie-

dade baseada em princípios democráticos, com ênfase no respeito aos cidadãos 

e aos seus preceitos, promovendo com isso a valorização da dignidade da pes-

soa humana, a exemplo das atuais constituições luso-brasileiras.  

Assim, a aplicabilidade dos direitos fundamentais poderá ocorrer 

de forma diferenciada, sendo justificada em razão do cumprimento da pena em 

estabelecimento penitenciário ou não, e da consequente manutenção da ordem. 

Todavia, calha timbrar que as constituições dos Estados democráticos, nomea-

damente a do Brasil e a de Portugal, garantem o respeito de alguns direitos 

fundamentais uniformemente aos reclusos, como, por exemplo, o direito à vida 

e à integridade física e moral; o direito à liberdade ideológica, religiosa e de 

culto; o direito à liberdade de pensamento e objeção de consciência; o direito à 

educação e por fim, o direito de acesso à justiça, a fim de resguardar o senti-

mento de cidadania do recluso.  

Esses direitos certamente serão confrontados com a restrição da li-

berdade e a limitação de direitos em razão do cumprimento da pena, o que sus-

tenta a relação especial de poder, a que os reclusos se encontram vinculados, 

permitindo a verificação de diversos momentos em que teremos conflitos na 

correta aplicação dos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, em 
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face da manutenção da ordem e da segurança.  

Diante das relações especiais de sujeição, os direitos fundamentais 

passam a representar a norma de maior importância jurídica, sendo analisados 

à luz do princípio da ponderação e da proporcionalidade. Desse modo, as limi-

tações àqueles devem ocorrer em estrita observância legal, a fim de amoldar as 

situações consideradas especiais em que a atuação do Estado deve ponderar os 

valores constitucionais, sem olvidar o fim maior, qual seja, no caso em tela, o 

do recluso, a ressocialização. 

Tais relações especiais de poder se evidenciam em razão da maior 

vulnerabilidade que os reclusos demonstram em face do estado, representado 

pela administração penitenciária, a qual possui prerrogativas de autoridade jus-

tificando a sua atuação na lei, em busca do cumprimento das condições estabe-

lecidas na sentença penal condenatória.  

Não há que se confundir restrições a direitos fundamentais, liber-

dades e garantias com deveres também considerados fundamentais, não obstan-

te o efeito negativo presente nos dois institutos. Os deveres fundamentais são 

descritos diretamente pela Constituição, com esta denominação, e o seu conte-

údo diz respeito a tarefas relacionadas à construção do modelo de Estado, sen-

do considerados normas jurídico-constitucionais autônomas e não podendo ser 

jamais interpretados como limites imanentes ou restrições aos direitos funda-

mentais.  

De outra margem, as restrições também obedecem a um regime 

constitucional próprio, sendo necessário que estejam expressas na Constituição 

e que sejam asseguradas pela legislação, ficando susceptíveis de ponderação 

por meio dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.  

Entendemos que devem existir tais restrições envolvendo o Estado, 

por meio do estabelecimento penitenciário, e os reclusos, tendo em vista o res-
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paldo constitucional e as consequências da sentença penal condenatória. Ou-

trossim, não se pode perder o foco da ressocialização do recluso, a qual com-

preende, também, apoio a sua família e oportunidades de emprego.  

 

 



 168

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. Direito Prisional Português e Europeu, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2006. 

ALEXANDRINO, José de Melo. A Estruturação do Sistema de Direitos, Li-
berdades e Garantias na Constituição Portuguesa, Volume II, Coimbra: 
Almedina, 2006. 

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1997. 

ANDRADE, José Carlos Vieira. Os direitos fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976, 4 ª ed., Coimbra: Almedina, 2009. 

BARCELLOS, Ana Paula de. A Nova Interpretação Constitucional – Ponde-
ração, direitos fundamentais e relações privadas (org. Luiz Roberto Barro-
so), Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2003. 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas (trad. Lucia Guidicini), São Pau-
lo: Martins Fontes, 1991. 

BECKER, Peter. O criminoso: entre a diabolização e a normalização. Refle-
xões sobre a história da criminologia oitocentista (traduzido por Klaus K. 
Meyer e Tiago Pires Marques), Separata de Lei e Ordem-Justiça Penal, 
Criminalidade e Polícia (Séculos XIX - XX), Lisboa. 

BEIRAS, Iñaki Rivera. La devalución de los derechos fundamentales de los 
reclusos, Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1997. 



 169

____________. Los derechos fundamentales en la privacion de la liberdad 
(analisis sociojuridica de la normativa internacional). Separata do livro 
Cárcel v derechos humanos - Un enfoque relativo a la defensa de los dere-
chos fundamentales de los reclusos. Coordenado por Iñaki Rivera Beiras, 
Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1992. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 
2000. 

____________.  Tratado de Direito Penal – Parte Geral, vol. 1, 11ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 2007. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, 14ª ed., São Paulo: Ma-
lheiros Editores, 2004. 

BRUNO, Aníbal.  Direito Penal: Parte Geral, Rio de Janeiro: Forense, 1967. 

TÁCITO, Caio. Temas de direito público: estudos e pareceres, vol. I, Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 1997. 

CÂMARA, Guilherme Costa. Programa de Política Criminal orientado para a 
vítima de crime, Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 

CANOTILHO, Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portu-
guesa Anotada, vol. I, 4.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2007. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Cons-
tituição, 7ª ed., Coimbra: Almedina, 2003. 

CLÈVE, Clèmerson Merlin; FREIRE, Alexandre Reis Siqueira. Direitos Fun-
damentais: estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres (org. 
Daniel Sarmento), Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos, 
3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003. 

COSTA, José de Faria. Noções Fundamentais de Direito Penal, Coimbra: Co-
imbra Editora, 2007. 



 170

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: con-
cessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas, 3ª ed., São Pau-
lo: Atlas, 1999. 

DIAS, Jorge de Figueredo. O Direito Penal Português - parte geral II - As 
consequências jurídicas do crime, Lisboa: Aequitas e Editorial Notícias, 
1993. 

DIDIER JÚNIOR, Fredie.Transformações do recurso extraordinário - Aspec-
tos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins (coordenado por 
Teresa Wambier e Nelson Nery Júnior), São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006. 

DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal – Parte Geral, Rio de Janeiro: 
Forense, 2001. 

ENGRASSI, Luciano. EI trabajo penitenciario, Revista penal y penitenciaria, 
Tomo XXXVI, Buenos Aires: Servicio Penitenciario Federal, 1984. 

FARIAS, Edílson Pereira de. Colisão de Direitos – A Honra, A Intimidade, A 
Vida Privada e A Imagem versus A Liberdade de Expressão. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1996. 

FERREIRA, Gilberto. Aplicação da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder, Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos, 4ª ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. 

FRIEDE, Roy Reis. Teoria da Pena - Das penas em espécie, Revista Jurídica 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. nº. 10, Belo Horizonte: 
Associação Mineira do Ministério Público, 1990. 

GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político mo-
derno. Tradução de Irene A. Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 



 171

GUASTINI, Riccardo. Estúdios de teoria constitucional, Tradução de Andréa 
Greppi, Cidade do México: Universidad Nacional Autônoma de México, 
2001. 

HASSEMER, Winfried. MUÑOZ CONDE, Francisco, Introducción à la cri-
minologia, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2001. 

HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Trad. Pedro Cruz Villa-
lon, 2ª ed., Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. 

____________. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da 
Alemanha. Trad. Luis Afonso Heck,  Porto Alegre: Fabris, 1998. 

JESUS, Damásio Evangelista de.  Direito Penal – Parte Geral, 28ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

KUEHNE, Maurício. Teoria e prática da aplicação da pena, 2ª ed., Curitiba: 
Juruá, 1998. 

LEAL, César Barros. Prisão: Crepúsculo de uma era, Belo Horizonte: Del 
Rey, 1998. 

LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais, 2ª ed., Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2003. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 15ª ed., São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 1990. 

MINHOTO, Laurindo Dias. Privatização de presídios e criminalidade: A ges-
tão da violência no capitalismo, São Paulo: Max Limonad, 2000. 

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, I, 23ª ed., São Paulo: 
Atlas, 2006. 

____________. Execução penal: comentários à Lei n.7.210, de 11/7/84, 9ª ed., 
São Paulo: Atlas, 2000. 



 172

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional – O Estado e os Siste-
mas Constitucionais, I, 7ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2003. 

____________.  Manual de Direito Constitucional – Constituição, II, 5ª ed., 
Coimbra: Coimbra Editora, 2003. 

____________. Manual de Direito Constitucional - Direitos Fundamentais, 3ª 
ed., IV, Coimbra: Coimbra Editora, 2000. 

MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição Portuguesa Anotada, I, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2005. 

MOREIRA, Diogo de Figueiredo. Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., 
São Paulo: Editora Malheiros, 1997. 

NASCENTES, Antenor. Dicionário da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro: 
Bloch Editores, 1988. 

NEUMAN, Elias. Evolución de la peña privativa de libertad y régimenes car-
celarios. Buenos Aires: Pannedille, 1971. 

NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal, 31ª ed., São Paulo: Saraiva, 1995. 

NOVAIS, Jorge Reis. As Restrições aos Direitos Fundamentais não Expres-
samente Autorizados pela Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. 

OTTO Y PARDO, Ignacio de; MARTIN-RETORRILLO, Lorenzo. Derechos 
fundamentales y Constituición. Madrid: Civitas, 1998. 

PALAZZO, Francesco C. Valores Constitucionais e direito penal (trad. Gérson 
Pereira dos Santos), Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1989. 

PALMA, Maria Femanda. Direito Constitucional Penal. Coimbra: Almedina, 
2006, p. 127. 



 173

PEREIRA, Luís Manuel de Oliveira de Miranda. Os tempos e o tempo de re-
forma, Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade Cató-
lica Portuguesa, Direito e Justiça, Volume Especial, Lisboa: 2004. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral, vol. 1, 
5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

QUEIROZ, Cristina. Direitos Fundamentais - Teoria Geral, Coimbra: Coim-
bra Editora, 2002. 

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 
1988. 

REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal - Parte Geral, I, Rio 
de Janeiro: Forense, 2002. 

RODRIGUES, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária, 2ª 
ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2002. 

ROXIN, Claus. Introducción al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal. 
Barcelona: Ariel Derecho, 1989. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 4ª ed., Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 

SARMENTO, Daniel (Org.). Direitos Fundamentais: estudos em homenagem 
ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000. 

SIRWINSKAS, Luís Paulo. O conceito da expressão “culpabilidade” contido 
no art. 59 do Código Penal brasileiro, Revista Trimestral de Jurisprudência 
dos Estados, v. 13, nº. 66, São Paulo, 1989. 

SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da República Federativa do 
Brasil, 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1993. 



 174

STERN, Klaus. Derechos del estado de la republica federal alemana. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1987. 

VARELA, Antunes. Das obrigações em geral, vol.1, 10ª ed., Coimbra: Alme-
dina, 2003. 

VELOSO, José António. Pena Criminal Separata da Revista da Ordem dos 
Advogados - Ano 59, II, Lisboa, 1999. 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Fundamentais – uma Leitura da Jurispru-
dência do STF, São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca da penas perdidas, 5ª. Ed. Rio de Ja-
neiro: Revan, 1991. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direi-
to penal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175

ANEXOS 

 

 

Seguem demonstrativos estatísticos249, envolvendo os sistemas pri-

sionais de Portugal, do Brasil e dos Estados Unidos, detendo este a maior po-

pulação carcerária do mundo. Na Holanda, ocorre uma situação curiosa: há 

superavit de vagas, ou seja, há mais vagas do que reclusos.  

Com relação à Holanda, foi noticiado250 pelo governo que o país 

poderá receber cerca de 500 (quinhentos) reclusos da Bélgica, mediante paga-

mento do respectivo governo no valor de 30 milhões de euros, tendo em vista a 

sobrelotação do sistema penitenciário belga, para que cumpram pena nos pre-

sídios holandeses ociosos. Segundo informa o governo holandês, tal situação se 

verifica em virtude do significativo decréscimo da criminalidade no país. 

Há, atualmente, na Holanda, cerca de quatro mil celas vagas251. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

249 www.execucaopenal.com.br.tf/ - Acesso em 29/05/2009. 
250 http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/news/2009/05/29/205981-holanda-pode- fechar-

presidios-por-falta-de-presos - Acesso em 29/05/2009. 
251 http://pt.euronews.net/2009/04/22/belgica-quer-enviar-presos-para-holanda/ - Acesso 

em 29/05/2009. 
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Prison Brief for Portugal 
 

Country PORTUGAL 

Ministry responsible Ministry of Justice 

Prison administration General Directorate of Prisons (Di-
recção Geral dos Serviços Prisionais) 

Contact address Travessa da Cruz do Torel, No. 1, 
1150-122 LISBON Codex, Portugal 

Telephone/fax/website 
tel:             +351 21 881 2200        
fax: +351 21 885 3653 
Web: www.dgsp.mj.pt 

Head of prison administra-
tion (and title) 

Clara Albino  

Director General 

Prison population total  

(including pre-trial detainees / 
remand prisoners) 

11,094  

at 1.4.2009 (national prison adminis-
tration - includes 180 in psychiatric 
institutions) 

Prison population rate  

(per 100,000 of national popu-
lation) 

104  

based on an estimated national popula-
tion of 10.64 million at beginning of 
April 2009 (from Eurostat figures) 

Pre-trial detainees / remand 
prisoners (percentage of prison 
population) 

19.7%  

(1.4.2009 - 14.0% untried, 5.8% awai-
ting final sentence) 

Female prisoners (percentage 
of prison population) 

5.9%  

(1.4.2009) 
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Juveniles / minors / young 
prisoners incl. definition (per-
centage of prison population) 

0.9%  

(31.12.2007 - under 18) 

Foreign prisoners  

(percentage of prison popula-
tion) 

20.3%  

(1.4.2009) 

Number of establishments / 
institutions 

50  

(2008 - 17 central prisons, 4 special 
prisons, 28 regional prisons, 1 'Cadeia 
de Apoio') 

Official capacity of prison 
system 

12,294  

(1.4.2009 - not including places in 
psychiatric institutions) 

Occupancy level (based on 
official capacity) 

88.8%  

(1.4.2009 - not including prisoners in 
psychiatric institutions) 

Recent prison population trend 

(year, prison population total, 
prison population rate) 

1992 9,183 (93)  

1995 12,343 (123)  

1998 14,598 (144)  

2001 13,260 (128)  

2004 13,152 (125)  

2007 11,587 (109)  
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Prison Brief for Brazil 
 

Country BRAZIL 

Ministry responsible Ministry of Justice 

Prison administration Departamento Penitenciario Nacio-
nal 

Contact address 
Esplanada dos Ministérios, Ministé-
rio da Justiça, Bloco T. Anexo II, 6° 
andar, Brasilia 

Telephone/fax/website 
tel: +55 21 61 3429 3187 
fax: +55 21 61 3429 9347 
Web: www.mj.gov.br/depen 

Head of prison administration  

(and title) 

(Dr.) Maurício Kuehne  

Director 

Prison population total  

(including pre-trial detainees / 
remand prisoners) 

440,013  

at June 2008 (national prison adminis-
tration - 381,112 in prison system, 
58,901 in police facilities) 

Prison population rate  

(per 100,000 of national popu-
lation) 

227  

based on an estimated national popula-
tion of 194.2 million at mid-2008 
(United Nations) 

Pre-trial detainees / remand 
prisoners  

(percentage of prison popula-
tion) 

34.3%  

(of those in prison system, June 2008) 

Female prisoners  6.3%  
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(percentage of prison popula-
tion) 

(June 2008) 

Foreign prisoners  

(percentage of prison popula-
tion) 

7.5%  

(of those in 86% of penitentiary system 
institutions, December 2006) 

Number of establishments /  

institutions 

1,117  

(June 2007) 

Official capacity of prison sys-
tem 

255,057  

(in prison system, June 2008) 

Occupancy level (based on 
official capacity) 

149.4%  

(in prison system, June 2008) 

Recent prison population trend 

(year, prison population total, 
prison population rate) 

1992 114,377 (74)  

1995 148,760 (92)  

1997 170,602 (102)  

2001 233,859 (133)  

2004 336,358 (183)  

2007 422,590 (220)  
 

 
 
 
 
Prison Brief for United States of America 
 

Country UNITED STATES OF AMERICA 

Ministry responsible Department of Justice 
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Prison administration Federal Bureau of Prisons, state and 
local correctional authorities 

Contact address 320 First Street N.W, Washington 
DC 20534 

Telephone/fax/website Web: http://www.bop.gov 

Head of prison administration  

(and title) 

Harley G Lappin  

Director of Federal Bureau of Prisons 

Prison population total  

(including pre-trial detainees / 
remand prisoners) 

2,310,984  

at 30.6.2008 (U.S. Bureau of Justice 
Statistics) 

Prison population rate  

(per 100,000 of national popu-
lation) 

760  

based on an estimated national popula-
tion of 304.06 million at mid-2008 
(U.S. Census Bureau) 

Pre-trial detainees / remand 
prisoners  

(percentage of prison popula-
tion) 

21.0%  

(30.6.2007 - 62% of local jail inmates) 

Female prisoners  

(percentage of prison popula-
tion) 

9.0%  

(30.6.2008) 

Juveniles / minors / young 
prisoners  

incl. definition (percentage of 
prison population) 

0.4%  

(30.6.2007) 

Foreign prisoners  

(percentage of prison popula-
5.9%  
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tion) (30.6.2007) 

Number of establishments /  

Institutions 

5,069  

(2000 - 3,365 local jails, 1,558 state 
facilities, 146 federal facilities) 

Official capacity of prison sys-
tem 

c.2,096,645  

(813,502 in local jails at 30.6.2007, 
c.1,163,900 in state prisons at 
31.12.2006, 119,243 in federal prisons 
at 31.12.2006) 

Occupancy level (based on 
official capacity) 

c.108%  

(96.0% in local jails at 30.6.2007, 
c.112% in state prisons at 31.12.2006, 
153.8% in federal prisons at 
31.12.2006) 

Recent prison population trend 

(year, prison population total, 
prison population rate) 

1992 1,295,150 (505)  

1995 1,585,586 (600)  

1998 1,816,931 (669)  

2001 1,961,247 (685)  

2004 2,135,335 (723)  
 

 

 

Prison Brief for Netherlands 
 

Country NETHERLANDS 

Ministry responsible Ministry of Justice 
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Prison administration National Agency of Correctional In-
stitutions (NACI) 

Contact address P.O. Box 30132, NL-2500 GC, THE 
HAGUE, Netherlands 

Telephone/fax/website 
tel:             +31 70 370 2771        
fax: +31 70 370 2910 
Web: www.gevangenis.nl 

Head of prison administration  

(and title) 

Gijs Wouters  

General Director of NACI (Director of 
Prison Service:Peter van der Sande) 

Prison population total  

(including pre-trial detainees / 
remand prisoners) 

16,416  

at 31.8.2008 (national prison adminis-
tration - includes 1,679 illegal aliens, 
1,750 in juvenile institutions and 1,893 
in TBS clinics) 

Prison population rate  

(per 100,000 of national popu-
lation) 

100  

based on an estimated national popula-
tion of 16.44 million at end of August 
2008 (from Eurostat figures) 

Pre-trial detainees / remand 
prisoners  

(percentage of prison popula-
tion) 

34.7%  

(31.8.2008) 

Female prisoners  

(percentage of prison popula-
tion) 

8.7%  

(31.8.2008) 

Juveniles / minors / young 
prisoners  7.6%  
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incl. definition (percentage of 
prison population) 

(31.8.2008 - under 18) 

Foreign prisoners  

(percentage of prison popula-
tion) 

30.5%  

(31.8.2008) 

Number of establishments /  

institutions 

99  

(2008 - 56 prisons for adults, 22 insti-
tutions for juveniles, 7 for illegal aliens 
and 14 TBS clinics) 

Official capacity of prison sys-
tem 

21,408  

(31.8.2008 - 14,522 in prisons for 
adults, 2,207 in institutions for juve-
niles, 2,737 in institutions for illegal 
aliens and 1,942 in TBS clinics) 

Occupancy level (based on 
official capacity) 

76.7%  

(31.8.2008 - 76.4% in prisons for 
adults, 79.3% in institutions for juve-
niles, 61.3% in institutions for illegal 
aliens, 97.5% in TBS clinics) 

Recent prison population trend 

(year, prison population total, 
prison population rate) 

1992 7,397 (49)  

1995 10,249 (66)  

1998 13,333 (85)  

2001 15,246 (95)  

2004 20,075 (123)  

2007 18,103 (110)  
 

 


