
 



 

 

O tema central desta Obra é o da justiça restaurativa. Poder-se-ia dizer que já 
existem muitos trabalhos publicados sobre este tema. Talvez valha a pena, então, 
deitar um olhar mais atento à segunda parte do título: “alternativa de reintegração e 
ressocialização”. 
 
Esta parte do título remete-nos para uma das mais delicadas questões que se 
colocam atualmente no sistema de justiça penal. Antes de perscrutar o que nos diz 
o Autor, seja-me permitindo explicar porquê. 
 
O sistema penal tem baseado a sua atuação na realização de uma de duas funções 
essenciais: a retribuição do crime com uma pena, o que o mesmo é dizer, a 
retribuição da culpa com uma sanção proporcional a essa culpa; ou a prevenção do 
crime, através da proteção subsidiária do bem jurídico. Nos tempos que correm, 
mercê de uma forte influência do direito penal germânico, tem sido esta segunda 
dimensão que tem colhido maior consenso por parte dos penalistas e que tem 
logrado, por arte dos ordenamentos jurídicos, maior aplicação. Com efeito, o 
desenvolvimento da Teoria do Bem Jurídico tem permitido sustentar que o direito 
penal tem como função principal a tutela dos bens jurídicos. É a chamada prevenção 
geral positiva ou de integração. Claro que existem outras posições, mas aquela é a 
que nas últimas décadas tem concitado maiores apoios. 
 
A hipótese de uma função ressocializadora ou reintegradora tem sido apoiada por 
alguns Autores e acolhida por alguns ordenamentos. Mas não pode dizer-se que ela 
tenha alcançado o mesmo patamar que se pode assestar à proteção de bens 
jurídicos. Na maior parte dos casos, a reintegração ou a ressocialização são 
assumidas pelo ordenamento jurídico como finalidades das penas e das medidas de 
segurança, mas não como (principal) função do direito penal. 
Procura-se, isso sim, que na função interventivo-integradora do direito penal, não 
se afaste a possibilidade de uma função reintegradora, se não mais, através das 
finalidades das penas e medidas de segurança”. 
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PREFÁCIO 
 

  
rio Ferreira Monte 

1. O livro de que agora me é dada a honra de prefaciar tem como título Justiça 

Restaurativa: Alternativa de Reintegração e de Ressocialização. Tem como base a 

Tese de doutorado que o Doutor Victor Marcilio Pompeu apresentou e defendeu na 

Universidade de Fortaleza. 

A tese, convém desde já dizer, foi aprovada por unanimidade e com muitos 

elogios. Não era caso para menos. O tema, pela sua originalidade, pela sua 

atualidade e pela sua utilidade, suscitou uma apreciação muito positiva por parte 

dos membros da banca. 

Se explico isto é para que o Leitor saiba que estamos na presença de um 

trabalho científico, submetido a provas públicas, perante um júri internacional (dois 

dos membros da banca eram europeus) e de várias universidades. Só por esta 

avaliação de membros especialistas já nos podemos compreender que estamos 

perante um trabalho de grande mérito. 

Mas não só. 

Um verdadeiro académico, um jurista autêntico, e sobretudo um cientista, 

não pode ficar-se pelos méritos alcançados entre muros da Academia. Não é que 

isso fosse pouco, porque sabemos que o rigor da crítica académica é já de si um 

desafio. Mas porque um trabalho autêntico e honesto deve ser sujeito à crítica 

pública, mesmo fora da muralha da academia. 

É isso que Victor Pompeu pretende agora fazer. E bem. Sobretudo para quem 

possa beneficiar da leitura deste Livro.  

2. O tema central desta Obra é o da justiça restaurativa. Poder-se-ia dizer que 

já existem muitos trabalhos publicados sobre este tema. Talvez valha a pena, então, 

deitar um olhar mais atento à segunda parte do título: “alternativa de reintegração 

e ressocialização”. 

Esta parte do título remete-nos para uma das mais delicadas questões que se 

colocam atualmente no sistema de justiça penal. Antes de perscrutar o que nos diz 

o Autor, seja-me permitido explicar porquê. 

O sistema penal tem baseado a sua atuação na realização de uma de duas 

funções essenciais: a retribuição do crime com uma pena, o que o mesmo é dizer, a 

retribuição da culpa com uma sanção proporcional a essa culpa; ou a prevenção do 
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crime, através da proteção subsidiária do bem jurídico. Nos tempos que correm, 

mercê de uma forte influência do direito penal germânico, tem sido esta segunda 

dimensão que tem colhido maior consenso por parte dos penalistas e que tem 

logrado, por parte dos ordenamentos jurídicos, maior aplicação. Com efeito, o 

desenvolvimento da Teoria do Bem Jurídico tem permitido sustentar que o direito 

penal tem como função principal a tutela dos bens jurídicos. É a chamada prevenção 

geral positiva ou de integração. Claro que existem outras posições, mas aquela é a 

que nas últimas décadas tem concitado maiores apoios. 

A hipótese de uma função ressocializadora ou reintegradora tem sido 

apoiada por alguns Autores e acolhida por alguns ordenamentos. Mas não pode 

dizer-se que ela tenha alcançado o mesmo patamar que se pode assestar à proteção 

de bens jurídicos. Na maior parte dos casos, a reintegração ou a ressocialização são 

assumidas pelo ordenamento jurídico como finalidades das penas e das medidas de 

segurança, mas não como (principal) função do direito penal. Procura-se, isso sim, 

que na função interventivo-integradora do direito penal, não se afaste a 

possibilidade de uma função reintegradora, se não mais, através das finalidades das 

penas e medidas de segurança. 

Pode, portanto, dizer-se que o sistema penal coloca a reintegração ou a 

ressocialização num segundo plano, viabilizado mais no momento da determinação 

da pena e sua medida, do que na concepção do tipo penal. O tipo penal – temos para 

nós – é construído sobre em função das necessidades de proteção de bens jurídicos 

e, só em segundo plano, quando não apenas em sede de determinação da pena, é 

que se prosseguem exigências de reintegração ou de ressocialização.  

O resultado desta visão – a par com outras razões que não vale a pena aqui 

apontar, mas que concorrem para aquilo que costuma designar-se como crise da 

justiça penal – é o da comprovada incapacidade do sistema penal para recuperar o 

delinquente, e ao invés, da sua potencialidade para dessocializar o condenado.  

Ora, isto não pode suceder. Aceitar isto é partir do princípio de que os 

delinquentes são uma espécie de pessoas nascidas para o crime e, uma vez entradas 

no mundo do crime, nada lhes resta do que viverem nesse mundo para sempre. 

Seria, do ponto de vista onto-axiológico, uma visão catastrófica e sobretudo 

pessimista do ser humano, como se, uma vez fracasso, fracassado estaria para 

sempre. Esse fatalismo só é possível para quem se julga incapaz de cometer crimes, 
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para quem se crê perfeito, para quem se acha incapaz de realizar qualquer tipo de 

mal. Sucede que, como está demonstrado à saciedade, isso não é verdade. Para não 

maçarmos o Leitor com muitas citações, bastaria reler Hannah Arendt, no seu 

Eichmann em Jerusalém – uma Reportagem Sobre a Banalidade do Mal, para se 

aquilatar como para o crime ninguém é santo ou herói.  

Ora, é missão de toda a sociedade democrática – e sobretudo quando 

republicana – não proscrever cidadãos. Há como que um princípio de solidariedade 

que funda o dever de recuperar todo aquele que, independentemente das razões, 

tiver adoptado comportamentos desviantes, mesmo que esses comportamentos 

desaguem em crimes, e ainda que estes sejam graves.  

Por isso e entre outras razões é que os sistemas penais apostam também na 

reintegração ou na ressocialização dos criminosos.  

Sucede que essa missão não tem sido bem sucedida. É por todos facilmente 

reconhecido que as penas, de um modo geral, não só não cumprem essa função 

reintegradora, como, pelo contrário, acabam por contribuir para a desintegração do 

recluso, para a sua permanência no submundo do crime. Não é exagerado dizer, 

como costuma dizer-se, que as prisões são verdadeiras escolas do crime. Esta 

constatação aplica-se aos casos em que, por sobrelotação e por falta de condições de 

realização de programas de reintegração dos reclusos, a estes mais não resta do que 

passar o tempo que estão na prisão sofrendo efeitos diversos dessa circunstância e 

acabando por aprender novos modos de cometer crimes. Uma vez em liberdade e 

marginalizados como se sentem, é natural que contribuam para que as taxas de 

reincidência acabem sendo elevadas. Tentar não saber disto ou simplesmente 

ignorar esta realidade é uma atitude que o Estado de direito democrático não pode 

patrocinar. Esta é a permissa de que parte Victor Pompeu neste livro, constatando 

“a falência de diversos sistemas prisionais modernos, incluindo o brasileiro”. 

Posto isto, o que fazer? 

3. Entra aqui a resposta que Victor Marcílio Pompeu nos traz neste Livro.  

A proposta, aparentemente, é simples: “faz-se imperiosa a busca por 

alternativas mais céleres, menos dispendiosas e capazes de resguardar a integridade 

dos tutelados pelo Estado, e ainda permitir a participação das vítimas”. 

Três notas se retiram daqui: urgência de meios mais céleres e menos 

dispendiosos; necessidade de resguardar a integridade dos tutelados pelo Estado; 
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importância da participação das vítimas. Quem ousa discordar da falta de celeridade 

dos meios processuais clássicos com inegáveis perdas para a eficácia da decisão 

final,  com custos elevados para o erário? Quem discorda que o Estado que é 

detentor do Ius puniendi tem o dever de garantir a integridade dos condenados e o 

que faz é promover a sua desintegração? Quem não concorda que a vítima está 

esquecida pelo sistema penal, limitando-se a assistir a um processo (muitas vezes 

kafkiano) sem fim e sem resultados satisfatórios para a resolução dos seus 

interesses? 

O Autor foi ambicioso no tratamento dos problemas e na busca de algumas 

soluções. Não se ficou por uma análise da justiça penal como ponto de partida e da 

justiça restaurativa como ponto de chegada. Isto, que já não seria pouco, 

corresponderia, no entanto, a um tratamento clássico de tipo dialético, toldado por 

alguma falta de originalidade e profundidade. Ora, Victor Pompeu foi muito mais 

longe: estudou os elementos básicos do Estado – população, território e poder de 

mando –, para se debruçar sobre um problema de legitimação da justiça penal e/ou 

restaurativa. Para o autor, essa legitimação baseia-se, antes de tudo, na relação 

entre o “dever de garantir segurança pública” e o “de respeitar e resguardar a 

liberdade e a incolumidade daqueles tutelados pelo Estado”. Tais deveres, 

aparentemente antitéticos, nada mais são do que “desdobramentos do princípio da 

dignidade da pessoa humana”. E, portanto, em ultima ratio, é o princípio da 

dignidade da pessoa humana que fundamenta e limita toda a intervenção do Estado.  

Partindo deste pressuposto, o Autor persegue então alguns objetivos 

específicos de grande rasgo e não menor exigência: “investigar especificamente a 

aplicação dos mecanismos de cerceamento da liberdade, os alicerces estatais da 

segurança social, a possibilidade da superação da visão de justiça como sinônimo de 

vingança legalizada e a inserção de estratégias restaurativas, como métodos de 

ressocialização por meio de políticas públicas e privadas de responsabilidade 

social”. Fácil? Obviamente que não. Mas o método que escolheu foi naturalmente 

eficaz, uma vez que acabou por propor “escolhas que contribuam para a 

sedimentação de estruturas legais e políticas criminais, que deem suporte e 

viabilizem a aplicação de mecanismos alternativos ao adimplemento das sanções 

estatais, ao tempo que reintegram e ressocializam o infrator à sociedade, 
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sobremaneira com base na reinserção no mercado de trabalho, com o 

desenvolvimento e parceria da responsabilidade social das empresas”. 

E aqui está a gazua de todo o Livro: o Autor entende que é missão do sistema 

normativo e judicial, numa palavra, do sistema penal de justiça, a reintegração do 

agente do crime. E constata aquilo que havíamos afirmado: lamentavelmente essa 

missão nem sempre é cumprida e, muitas vezes, ao invés, o Estado contribui para o 

contrário: para a desintegração dos condenados.  

E, portanto, todo o texto, além do diagnóstico que faz do problema, busca a 

legitimidade de soluções alternativas e o seu conteúdo mínimo, que encontram terra 

fértil na justiça restaurativa e dela desabrocham. Se não, vejamos. 

Se o “esteio do constitucionalismo de meados do Século XX e do Século XXI” 

é a “vontade, alteridade e empatia”, tudo converge para a necessidade de uma 

“fraternidade social presente na ética da dignidade humana”. Todavia – constata o 

Autor –, desde logo pode falar-se “da falta de sorte da vítima, diante da crescente 

ausência de empatia, proposta pelo individualismo liberal mecanicista”. Acresce 

que em geral, de que é exemplo o Brasil, “a violência e os assassinatos tocam índices 

de países em guerra e, a despeito disso, a vida moderna segue no combate por 

rendimento, eficácia e resultados individuais, alheia à realidade que entende não 

lhe pertencer”. E, mais preocupante ainda, é que pode falar-se destemidamente de 

uma “crise que o sistema penitenciário brasileiro enfrenta na última década” – 

semelhante ao de outros países, diríamos nós –, devido ao “crescimento da 

população criminal nacional, que atualmente disputa o pódio mundial em maior 

número de encarcerados, agravada pela má administração prisional, pelos altos 

custos de sua manutenção e ainda pela ausência de repasse e investimentos 

governamentais suficientes” Tudo isto converge para uma “tragédia certa para o 

colapso prisional que se tem observado”. E as coisas não se ficam por aqui:  o cenário 

é “agravado pelo passo do processo legislativo que, além de complexo, tem relegado 

prioridade secundária ao embate e, até mesmo, à construção e fomento de políticas 

públicas que visem reparar essa crise”. 

Nada que não suceda, infelizmente, na maior parte dos países do mundo. O 

problema da sobrelotação prisional e da sua incapacidade de dar resposta às 

exigências de ressocialização ou reintegração dos condenados é um dado 
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indesmentível. Perante isto, a indiferença ao sistema e à reprodução de problemas 

sistémicos seria a pior das soluções. 

Eis porque Victor Pompeu aposta na justiça restaurativa. Não se trata apenas 

de uma crença pessoal. Trata-se de uma convicção fundada em provas que o Autor 

esgrime nas páginas deste livro e que podem concluir-se deste modo, muito claro e 

objetivo: “A abordagem restaurativa tem se mostrado, além de frutífera, menos 

dispendiosa que o processo penal retributivo tradicional. Economia esta que não se 

contém à leitura pecuniária e se estende, inclusive, ao campo processual. A filosofia 

restaurativa, chancelada e promovida internacionalmente pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), tem se mostrado capaz de, mediante releitura, não só 

atalhar, mas também evitar a conformação processual, à medida que propõe 

caminhos alternativos e materialmente mais justos, ao empoderar os primeiros 

interessados à resolução do conflito (vítima e ofensor), garante-lhes o direito e a 

possibilidade de conformação de suas intenções e propósitos, no tocante à 

responsabilização”. 

Posto isto, tomando como ponto de referência a experiência portuguesa de 

mediação penal, o Autor analisa uma série de exemplos brasileiros de justiça 

restaurativa “que têm logrado êxito na reinserção de internos e egressos do sistema 

penitenciário brasileiro, como o Sistema APAC e as políticas estaduais e municipais 

de subvenção fiscal às empresas que auxiliarem na reinserção destes no mercado de 

trabalho, oportunidade em que se conclui que, apesar da pluralidade legal, em meio 

às proporções continentais do País, e dos diversos projetos de lei existentes em suas 

casas legislativas, a nação carece de uniformização legal e de política pública 

sistemática que trabalhe a conscientização populacional acerca da identificação de 

suas funções neste procedimento”. 

Convém, no entanto, explicitar que Victor Pompeu não é um fervoroso 

adepto da justiça restaurativa para tudo e para todos os problemas, qual 

abolicionismo penal. A sua proposta é mais realista. Em primeiro lugar, porque o 

Autor aceita que “abordagem restaurativa não é capaz de resolver integral e 

isoladamente todos os entraves e misérias desse sistema, sequer detém esse 

propósito, mas é capaz de mitigar os problemas e auxiliar em suas soluções, 

enquanto estratégia de aplicação complementar, que apresenta eficácia em diversas 

frentes”. E depois porque entende que “o procedimento de mediação penal, 
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inspirado na filosofia restaurativa, detém caráter eminentemente complementar 

que visa, única e exclusivamente, atalhar aos primeiros interessados no fato 

delituoso (vítima e ofensor) do processo penal retributivo que, além de moroso, 

muitas vezes lhes relega papel secundário e não encontra uma conformação que lhes 

represente justiça. Dado o reconhecimento pelo próprio ordenamento jurídico da 

substituição da pena privativa de liberdade, por penas restritivas de direito, quando 

houver respeito às hipóteses legalmente tachadas, a Justiça Restaurativa propõe, 

tão somente, a reorganização dos papéis no referido cenário, deslocando a 

competência do Estado para a vítima”. 

Este realismo não se fica por meras palavras. O Autor chega propor “a 

estruturação de políticas públicas de conscientização social acerca dos internos e 

egressos do sistema penitenciário nacional e incentivo fiscal às empresas que os 

reinserirem ou os qualificarem para o mercado de trabalho”. Algo que urge fazer: 

comprometer a sociedade civil na recuperação, na reinserção dos condenados.  

É por isso que acompanhamos Victor Pompeu quando, após um trabalho 

aturado de análise e aprofundamento pode concluir de um modo aparentemente 

simples, como só as coisas sábias podem ser: “a forma, a construção do sistema de 

mediação penal, pautado na vontade, alteridade e empatia, é capaz de reduzir o 

volume processual ao propor um caminho alternativo aos envolvidos em conflitos 

penais. Tal procedimento, associado à gestão de subsídios àqueles que incentivarem 

a ressocialização de internos e egressos do sistema penitenciário mediante trabalho 

formal e a difusão do próprio sistema APAC, representa importante arma nesse 

embate conjuntural”. 

Não podíamos dizer melhor. A justiça restaurativa não é a panaceia do 

sistema. Não podemos pretender substituir o sistema de justiça penal por um 

sistema totalmente diverso que consistiria num abolicionismo penal com todas as 

implicações negativas que isso poderia trazer, desde logo no domínio da prevenção 

criminal. Mas também não podemos pactuar com um sistema penal que teima em 

não reinserir os delinquentes, como se fossem portadores de uma doença incurável, 

talvez congénita, quando na verdade a criminologia nos mostra que são causas 

essencialmente sociais e culturais que explicam uma grande parte da criminalidade. 

E essas, quer queiramos quer não, são responsabilidade de todos, numa sociedade 

democrática e humanista.  



 

 

 

 

22 | Justiça restaurativa: alternativa de reintegração e de ressocialização 

 

A proposta de Victor Pompeu é um apelo ao princípio da solidariedade, mas 

de modo realista, envolvendo a sociedade civil, através de benefícios dessa 

interação, a não apenas à custa do Estado que tudo faz, mas nem tudo pode fazer, 

porque quando tudo se quer fazer, tudo acaba por se fazer mal. 

4. Victor Marcilio Pompeu é um jovem jurista e universitário que, através 

deste trabalho, se apresenta desde já, não apenas com um futuro promissor, mas 

como um presente académico, dado pelo seu curriculum vitae, já de assinalável 

relevo. Além de ser Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de 

Fortaleza (2018), é também Mestre em Direito Constitucional pela mesma 

Universidade (2015), tendo sido bolsista do Programa de Pós-Graduação em Direito 

da UNIFOR (CAPES/PROSUP) e Graduado em Direito pela UNIFOR (2012). É 

Professor do Curso de Direito e Palestrante da UNIFOR. É Professor Convidado da 

Faculdade Luciano Feijão. Sem dúvida que é um brilhante Pesquisador na área de 

Direito Penal, com foco na Justiça    

Restaurativa e análise prisional, e um não menos sagaz Advogado no escritório 

Marcilio Pompeu Advocacia e Consultoria. Conta já com 5 livros e/ou capítulos de 

livros em autoria e coautoria, e cerca de uma dezena de relevantes publicações em 

anais de congressos e cerca de outros tantos trabalhos apresentados em 

conferências, congressos e colóquios. Estando a falar de um jovem académico, já se 

vê que estamos perante alguém que leva a sério o que faz. Estes são apenas alguns 

dos aspectos mais relevantes de um curriculum recheado de outras notas, como 

orientações e supervisões de trabalhos académicos, que brevitatis causa não 

podemos expor. 

Mas, para quem tem o privilégio de conhecer pessoalmente o Doutor Victor 

Pompeu, seguramente que tem ainda mais razões para enaltecer os méritos da Obra 

que agora publica. É que o Autor é uma daquelas pessoas dotadas de uma invulgar 

capacidade de trato com os outros. É um Colega que trata os outros pelo nome, pela 

razão e com o coração. Dotado de virtudes humanas, é, como se vê pelo Livro que 

agora tenho a honra de prefaciar, uma pessoa plena de talento na análise jurídica, 

não só por ser inteligente, mas pela vontade que tem de aprender e de compreender. 

A tudo isso alia uma finíssima humidade de carácter, ao que se junta uma invulgar 

capacidade de comunicar. Já entende o Leitor por que razão Victor Pompeu não 

podia ter escolhido outro tema que não recaísse na questão das relações 
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interpessoais, na resolução de conflitos, através do acordo, de modo voluntário e 

com vista à reparação da vítima e à reinserção social do ofensor. Juntar a ciência ao 

gosto pessoal, sem perder objetivo, espírito crítico e analítico, quando as opções 

brotam naturalmente do modo como se vê e sente o mundo, é coisa que só pode dar 

bom resultado. Foi isso que sucedeu neste trabalho, cuja leitura recomendo 

vivamente.  

 

Fortaleza, véspera de Natal de 2018. 

Mário Ferreira Monte 
Professor Catedrático de Direito e Processo Penal 

Professor na Universidade do Minho (Portugal) 
Professor Colaborador da Universidade de Fortaleza 

Coordenador do Grupo de Justiça Criminal e Criminologia do JusGov. 

 
 



 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em seu livro Vigiar e Punir, Foucault narra a condenação de um criminoso nos 

idos da França medieval do século XVIII. Em frente à Catedral de Notre Dame de Paris, 

o criminoso é condenado a pedir perdão e, em seguida, é levado em uma carroça à praça 

onde será seu calvário público. O parricida é condenado, então, a ser atenazado pelos 

mamilos, braços, coxas e pernas. Em seguida, é-lhe fundida à mão a arma (faca) com 

que cometera o crime, às partes atenazadas é aplicado chumbo derretido, óleo fervente, 

piche flamejante, cera e enxofre, numa só mistura. Na sequência, os membros de seu 

corpo são puxados e desmembrados por cavalos e, ao fim, os expostos são lançados ao 

fogo, reduzidos a cinzas e posteriormente lançados ao vento1. 

As condenações na Europa, até meados do século XIX, resumiam-se à 

execução dos criminosos aos olhos do povo. Os Estados visavam difundir a sanção 

enquanto espetáculo pedagógico, haja vista que esta, muitas vezes, era composta 

pelo pedido público de perdão, seguido de castigos físicos, que geralmente 

culminavam na morte do infrator. Tudo isto realizado em cenários vexatórios e 

estigmatizantes, pelo bem do próprio espetáculo que se propunha. 

Por exemplo, na Inglaterra medieval, o suicídio era considerado crime, vez que 

seria um ato atentatório aos fundamentos da Igreja, fortemente inserta no Estado. 

Enquanto ato infracional, o crime de suicídio tinha como pena: a morte. Ou seja, 

caso não fosse o indivíduo capaz de ceifar sua própria vida, o Estado Inglês resolver-

lhe-ia o problema. Enquanto na França medieval, o suicida devia ser tratado como 

assassino: alçado pelo pescoço em espaço público2.  

A exposição pública e a equiparação do suicida ao homicida retratam a forte 

relação entre o Estado e a Igreja, contudo, ambos os cenários denotam a 

metodologia adotada pelo ente público quando da tutela de atos ilícitos atentatórios 

à vida: a pena capital. A pedagogia sancionatória firmava-se pela plástica e pela 

brutalidade com que se davam as sanções aos criminosos, e não pela fatalidade 

sancionatória diante da atuação do Estado. Ou seja, o desestímulo ao ilícito se dava 

exclusivamente pela crueldade da sanção. 

                                                     
1 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2008, p. 8. 
2 RANDA, Laura. Society’s final solution: a history and discussion of the death penalty. Lanham: 
University Press of America, 1997.  
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A penitência dos infratores era o calvário público, vexatório e violento, lógica 

esta que se reflete aos além-mares europeus, inclusive, no Brasil, também nos idos do 

século XVIII. Tiradentes, epiteto de Joaquim José da Silva Xavier, foi um dos líderes 

do movimento popular da Inconfidência Mineira, que se insurgiu contra a Coroa 

Portuguesa, diante da crescente tributação sobre o ouro produzido na Capitania de 

Minas Gerais. O movimento foi perseguido e repreendido pela Coroa Portuguesa e 

teve seu fim em 21 de abril de 1792, com a confissão e a morte de Tiradentes, que foi 

pedagogicamente enforcado, decapitado, esquartejado e teve sua cabeça cravada em 

uma estaca, exposta em praça pública, e seus membros espalhados por toda a estrada 

que ligava Vila Rica ao Rio de Janeiro3. Séculos depois, Tiradentes foi reconhecido 

como patrono cívico da Nação brasileira, e o dia 21 de abril passou a ser registrado 

como data comemorativa à sua memória, inclusive, sendo decretado feriado nacional, 

conforme preconiza a Lei 4.897, de 9 de dezembro de 19654. 

Analisar os fatos à luz da contemporaneidade, contudo, não é exercício 

razoável, haja vista que os princípios que permeiam a lógica moderna são fruto de 

um constante processo de autopoiese evolutiva, como é o caso do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que além de funcionar como harmonizador das 

relações interpessoais, limita os poderes de restrição estatal5.  

A delimitação de um conceito concreto e estático a este princípio também não 

é tarefa razoável, vez que guarda contornos ambíguos e porosos6, fecundos de uma 

natureza polissêmica7, por ser conexo e alicerçado em uma vasta gama de direitos e 

                                                     
3  FIGUEIREDO, Lucas. Boa ventura! A corrida do ouro no Brasil (1697-1810). Rio de Janeiro: 
Record, 2011, p. 295-297. 
4  BRASIL. Lei 4.897, de 09 de dezembro de 1965. “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que 
o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes, é declarado patrono cívico da Nação Brasileira. Art. 2º As Forças Armadas, os 
estabelecimentos de ensino, as repartições públicas e de economia mista, as sociedades anônimas em 
que o Poder Público fôr acionista e as emprêsas concessionárias de serviços públicos homenagearão, 
presentes os seus servidores na sede de seus serviços a excelsa memória dêsse patrono, nela 
inaugurando, com festividades, no próximo dia 21 de abril, efeméride comemorativa de seu 
holocausto, a efígie do glorioso republicano. Parágrafo único. As festividades de que trata êste artigo 
serão programadas anualmente [...]”. BRASIL. Lei 4.897, de 09 de dezembro de 1965. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4897.htm> Acesso em: 01 maio 2017. 
5  ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 
5. ed. Coimbra: Almedina,  2017, p. 306. Para o autor o conteúdo essencial dos direitos fundamentais 
seria a dignidade da pessoa humana, vez que esta é a base dos direitos fundamentais. 
6  ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O principio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. 
Biblioteca Digital Jurídica, Belo Horizonte, v.1, n.4, out. 1999. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30550>.  Acesso em: 01 maio 2017. 
7  DELPÉRÉE, F. O direito à dignidade humana. In: BARROS, S. R.; ZILVETI, F. A. (Coord.). Direito 
constitucional - Estudos em homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 153. 
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princípios modernos. Observa-se ambiguidade na concorrência de princípios que 

lhe compõem, dentro de uma situação concreta, pois a dignidade é bem em que o 

ser humano é tanto garantidor, quanto beneficiário8 . A porosidade, por sua vez, 

representa a miscigenação enquanto afluente e alicerce subjetivo do próprio ser 

humano e seus “fundamentos cerimoniais” 9. 

A despeito da dificuldade, creditada por alguns autores como impossível 10 , 

cumpre explicitar o que não é dignidade humana, para, em seguida, lhe buscar 

contorno palpável. Segundo Habermas11, a experiência de desrespeitos, máculas e 

subversões ao princípio da dignidade humana tem caráter essencialmente revelador, 

pois o real significado da dignidade humana evolui à luz dos desafios históricos – 

um dos motivos pelos quais alguns rejeitam a ideia de um conceito fechado. 

A ação deve ser considerada justa quando a liberdade do arbítrio de um 

coexistir com a liberdade de qualquer outro 12 . As cisões, os desrespeitos e as 

antinomias desta máxima alimentam a dinâmica jurídica moderna, quando 

enxertadas de conteúdos objetivos. Com relação ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, não poderia ser diferente, vez que não pode ser reduzida à condição de 

puro conceito13. 

Analisados hoje, por exemplo, os regimes escravistas, estes seriam 

considerados desumanos, vez que a força motriz daquela construção social é a 

extenuante exploração de outro ser humano para a satisfação de uma minoria 

detentora da força produtiva. Contudo, no início do século XVI, às nações civilizadas 

europeias, seria impossível enxergar num escravo a complexidade de um ser 

humano, a bem da verdade, estes eram relegados às sombras e vistos como meros 

instrumentos de construção e desenvolvimento socioeconômico 14 .   época, o 

conceito de “humano” simplesmente não poderia ser depreendido de um escravo, 

                                                     
8 GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. Tradução Maria Luiza de 
Carvalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001, p. 222. 
9 Ibid., 2001, p.219. 
10 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 
federal de 1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 51. 
11 HABERMAS, Jürgen. Ensaio sobre a constituição da Europa. Tradução Marian Toldy e Teresa 
Toldy. Lisboa: Edições 70, 2012, p. 32-35. 
12 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. Tradução Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2003, p. 76-
77. 
13 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 241. 
14 HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem. Tradução de Waltensir Dutra. 21. ed. rev. Rio 
de Janeiro: LTC, 2004, p. 147. 
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que possuía papel instrumental à sociedade.  

O ápice da instrumentalização do ser humano foi atingido durante o regime 

nazista alemão. Milhares de pessoas foram amontoadas em campos de concentração, 

que ostentavam em suas entradas o dizer: Arbeit Macht Frei (o trabalho compra a 

liberdade), forçadas a trabalhar e a participar, como cobaias, de horrendos 

experimentos médicos. Foram-lhes retiradas todas as qualidades concretas do ser 

humano, tudo aquilo que lhes identificava nacional e culturalmente, tornando-as, 

assim, uma frágil e ridícula abstração15. 

Tanto que, conforme Habermas16, o princípio da dignidade da pessoa humana 

só foi incluído em textos de direito internacional após o fim da Segunda Guerra 

Mundial - art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 17 . 

Incontestável também é o fato de que o princípio da dignidade humana ganhou 

proeminente valor nas constituições pós-guerra18. 

O princípio da dignidade da pessoa humana tornou-se, desde então, o centro 

axiológico da concepção de Estado Democrático de Direito de uma ordem mundial 

idealmente pautada pelos direitos fundamentais 19  e, portanto, seu caráter 

desvelador é reflexo do pluralismo das sociedades contemporâneas, que devem 

enaltecer a necessidade de reconhecimento do ser humano como sujeito e lhe 

garantir uma margem de liberdade pessoal que deve ser respeitada, protegida e 

promovida. 

                                                     
15 ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia 
das letras, 1989, p. 300-315. 
16  HABERMAS, Jürgen. Ensaio sobre a constituição da Europa. Tradução Marian Toldy e Teresa 
Toldy. Lisboa: Edições 70, 2012, p. 29. 
17  “Art. I Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 24 out. 
2013. 
18 Constituição Alemã traz em seu artigo 1º que “a dignidade humana é intangível. Respeitá-la e 
protegê-la é obrigação de todo o poder público.” (Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.). A constituição italiana traz em 
seu artigo 3º que “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem 
distinção de sexo, raça, de religião, de opinião política, de condições pessoais e sociais.” (Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.). Já a 
Constituição Japonesa traz o princípio da dignidade humana como reflexo da efetivação e garantia 
dos direitos fundamentais em seu artigo 11º (O povo não será privado de gozar qualquer dos direitos 
humanos fundamentais. Esses direitos humanos fundamentais são garantidos ao povo por meio 
desta Constituição e deverão ser disponíveis para esta geração e as gerações futuras como diretos 
eternos e invioláveis.). 
19  BARROSO, Luís Roberto. A interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p.375. 
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O Estado contemporâneo deverá inadmitir e combater tratamentos 

degradantes, como reificação ou instrumentalização do ser humano por parte do 

Estado ou de terceiros20 , uma vez que a jurisdição da soberania deter-se-á onde 

começar a independência da existência individual21. 

Diante dessa lógica motriz de constante ebulição de um dos princípios fundantes 

do Estado Democrático de Direito moderno, é seguro dizer que a análise de fatos 

históricos não pode ser feita sem a observância dos contextos sociais, políticos e 

jurídicos que permeiam aquela época. A vida em sociedade reclama a intervenção e a 

regulação por parte do Estado, que mediante uma série complexa de mecanismos 

coordenativos rege as relações, maximizando e potencializando as liberdades 

individuais e sociais. O excesso desmesurado de liberdades, reflexo da falta de 

regulação, por exemplo, acarreta no choque interpessoal de direitos e 

consequentemente na prevalência do mais forte. Nessa esteira de pensamento, verifica-

se a essencialidade da intervenção do Estado a resguardar limites de proibição de 

excessos (übermassverbote) e garantia de mínimos (untermassverbote)22. 

Com relação às prisões, não se pode fugir desta mesma lógica. Os Estados 

Modernos, subscritores da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e 

defensores da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, no que 

concerne à sanção, preconizam o cerceamento de liberdade como algo justo e 

equânime a todos aqueles transgressores da lei de seus ordenamentos jurídicos. 

Neste patamar, não poderia ser diferente, também estão reflexos os mesmos limites 

de atuação do Estado de proibição de excessos e garantia do mínimo. O constrito 

deve ser sancionado com seu tempo, este que é o castigo justo e equânime para 

Foucault23, todos os castigos outros ou sequelas provenientes deste são considerados 

excessos do poder estatal e, consequentemente, devem ser combatidos. 

A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, alterou uma série de dispositivos do Código 

de Processo Penal brasileiro relativos à prisão processual, fiança, liberdade 

provisória, e institucionalizou uma série de medidas cautelares diversas da prisão, 

tornando estas as últimas alternativas de resolução processual. Sob este viés, o 

                                                     
20  NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais e justiça constitucional em estado de direito 
democrático. Lisboa: Coimbra Editora, 2012, p. 45. 
21 CONSTANT, Benjamin. Princípios de política aplicáveis a todos os governos. Tradução de Joubert 
de Oliveira Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007, p. 88-90. 
22 CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Coimbra: Almedina, 2003. 
23  FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2008, p. 38. 
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legislador trouxe, como alternativas à prisão processual, o comparecimento 

periódico em juízo, a proibição de acesso ou frequência de determinados lugares, a 

proibição de contato com determinada pessoa, a proibição de ausentar-se da 

Comarca, o recolhimento domiciliar no período noturno, a suspensão do exercício 

da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando 

houver receio de sua utilização para a prática de infrações penais, a internação 

provisória, a fiança e o monitoramento eletrônico, todas hipóteses elencadas no 

artigo 319 do Código de Processo Penal.  Nesta toada, o cerceamento de liberdade 

pelo estado, durante o curso do processo, só é cabível quando não for possível a 

substituição por nenhuma outra medida cautelar (art. 282, §6º, CPP).  

Justamente visando à minimização de potenciais danos diante da tutela e 

atuação do Estado, é que o legislador põe a prisão cautelar como última alternativa 

processual. Apesar de tentar institucionalizar uma lógica pré-existente, a nova 

legislação temática não traz limites, mínimo ou máximo, à delimitação das prisões 

processuais, muitos menos, garante qualquer resguardo àqueles cautelarmente 

constritos, vez que também se alicerça em critérios subjetivos quando de sua 

aplicação e remete aos problemas que remontam ao Brasil Imperial.  

A Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, em 25 de março de 1824, já 

previa, no inciso XXI de seu artigo 179, que as cadeias deveriam ser seguras, limpas, 

bem arejadas, como diversas casas para separação dos réus de acordo com a 

natureza e circunstâncias de seus crimes24. Contudo, tais perspectivas e projeções 

legais não foram suficientes para salvaguardar Heberson de seu calvário dentro do 

sistema penitenciário brasileiro. 

Heberson Lima de Oliveira foi preso em novembro de 2003, suspeito de 

estuprar uma menina de nove anos de idade. Diante da grave acusação, Heberson 

foi preso cautelarmente e recolhido à Unidade Prisional de Puraquequara, no Estado 

do Amazonas, onde permaneceu constrito por 2 (dois) anos e 7 (sete) meses. 

Durante uma visita rotineira da Defensoria Pública do Estado do Amazonas à 

unidade prisional em que se encontrava detido, Heberson teve acesso à defesa 

                                                     
24  “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por 
base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, 
pela maneira seguinte. XXI. As Cadêas serão seguras, limpas, e bem arejadas, havendo diversas casas 
para separação dos Réos, conforme suas circunstâncias, e natureza dos seus crimes”. BRASIL. 
Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 26 jun. 
2017. 



 

Víctor Marcilio Pompeu | 31 

  

 

processual. As investigações policiais acabaram por apontar outro homem como o 

autor do delito e que a indicação de Heberson pelo pai da vítima, como autor do 

crime, era motivada por um desentendimento pessoal.  

Enquanto constrito, Heberson foi detido numa cela da unidade prisional 

destinada a homens que cometeram crimes sexuais, onde foi estuprado por colegas 

de cela e contraiu Aids, além de tornar-se usuário de drogas. Após ter sido solto, 

peleja judicialmente contra o Estado em busca de indenizações, faz tratamento para 

se livrar do vício de entorpecentes, enquanto vive com sua mãe, ambos sustentados 

por uma pensão no valor de um salário mínimo, e busca emprego25. 

A despeito de todos os erros procedimentais e processuais cometidos, do 

descaso e dos excessos, desde a atuação policial precipitada até a desídia na 

manutenção prisional, o maior preço pago por Heberson, sem dúvidas, foi o 

tratamento desumano a que foi submetido e a consequente infecção com o vírus da 

imunodeficiência (HIV). Mesmo que fosse condenado processualmente, sua culpa 

identificada, causas e consequências, permeadas por todo o devido processo legal, 

jamais poderia ser sancionado a contrair doença.  

O exemplo, apesar de aberrante, é real. Diante da ineficácia do Estado, lentamente 

se desconstrói o paradigma traçado por Foucault, que bem realçava as prisões modernas, 

pois a eficácia da pena retoma o seu viés de intensidade estética, em detrimento de sua 

fatalidade26. Ou seja, os infratores passam a temer o que pode lhes acontecer caso venham 

a ser presos, em vez da implacabilidade do Estado quando do exercício do poder punitivo, 

o que remete aos idos da França do século XVIII. 

Os castigos corporais, o ostracismo, as penas extenuantes e as sanções 

eminentemente imagéticas mostraram-se ineficazes no curso de história humana 

ocidental. Tais exemplos contextualizam as respostas do Estado aos ilícitos, 

alumiados às suas épocas. Apesar guardarem o mesmo propósito, manutenção da 

sociedade e seus interesses, os métodos utilizados são os mais diversos, até porque 

tais luzes constantemente revolvem novos protagonistas e sabores sociais. Deste 

modo, questiona-se: quem serão os novos atores e quais serão os novos caminhos 

                                                     
25 HOMEM preso injustamente luta por indenização após contrair HIV em estupro no presídio. 
noticias.r7, 2014. Disponível em: <http://noticias.r7.com/cidades/homem-preso-injustamente-
luta-por-indenizacao-apos-contrair-hiv-em-estupro-no-presidio-10012014>. Acesso em: 27 jun. 
2017. 
26 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2008, p. 13. 
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trilhados com relação às políticas criminais? 

A Holanda, assim como o Brasil, também vive uma crise no sistema 

penitenciário. Enquanto a crise brasileira é de superlotação, a holandesa, pelo 

contrário, é de subutilização dos presídios, vez que sobram celas, “faltam 

condenados” e o governo se vê forçado a fechar os estabelecimentos prisionais. 

Como foram capazes, portanto, os holandeses de se imiscuir em tal “dilema”? 

Mediante políticas criminais restaurativas eficazes27.  

A prisão de segurança máxima de Norgerhaven, cidade de Veenhuizen no norte 

da Holanda, é reflexo deste cenário. Aulas de culinária, por exemplo, fazem parte 

das iniciativas de reabilitação dos detentos, o que implica que alguns daqueles 

condenados podem, inclusive, portar facas de cozinha dentro do estabelecimento 

prisional, mesmo que cumpram sentenças por crimes violentos. Segundo o Diretor 

da Prisão Jan Roelof van der Spoel, a política criminal do país visa ao indivíduo, em 

vez de um fim social genérico e, muitas vezes, inatingível. Tratamentos de gestão da 

raiva, vício em drogas ou problemas financeiros podem levar à prática de ilícitos e, 

segundo Van Der Spoel, buscam ser resolvidos dentro do sistema penitenciário28.  

Educação, estruturas sociais, políticas públicas e, até mesmo, a cultura e os 

costumes estão todos diretamente ligados à lógica de um povo. Todos estes são 

exemplos reflexos e constituintes do próprio espírito do povo (volksgeist), que, 

segundo Savigny, representam e fundamentam as próprias diretrizes e limites do 

Estado29. Portanto, é necessário questionar: quais são os componentes do espírito 

do povo brasileiro e no que diferem essencialmente os anseios do povo brasileiro e 

dos holandeses. Nesse mesmo contexto, deve-se promover reflexão acerca da 

existência de discrepâncias na lógica prisional dos referidos países e, caso sejam 

identificadas, quais os propósitos outros que não a reinserção social do indivíduo.   

Ambos os países, Brasil e Holanda, comungam interesses nesse ponto, visam 

à reinserção social dos constritos após o adimplemento de suas penas, pautados em 

técnicas e perspectivas restaurativas, obviamente, com distintos níveis de eficácia e 

                                                     
27  NETHERLANDS doesn’t have enough criminals to fill its prisons as crime to drop. Worldnews.  
Disponível em: 
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/12201375/Netherlands-doesnt-
have-enough-criminals-to-fill-its-prisons-as-crime-to-drop.html>. Acesso em: 27 jun. 2017. 
28  SPOEL, Van Der. Prisão de segurança máxima de Norgerhaven. Disponível 
em:<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37966875>. Acesso em: 27 jun. 2017.  
29 SAVIGNY, Friedrich Carl von. De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del 
derecho. Tradução por Adolfo G. Posada. Buenos Aires: Atalaya, 1946. 
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compromisso social e político. Ao contrário da Holanda, o Brasil se destaca por 

conta das más condições dos estabelecimentos prisionais, da falta de investimento, 

da falta de estrutura física ou ainda da inexistência de políticas públicas de 

reinserção eficazes, que findam no amontoar de delinquentes em celas ao próprio 

azar. 

A Lei de Execução Penal brasileira, Lei 7.210, de 11 de julho de1984, preconiza 

que o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime 

fechado, seja submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos 

necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da 

execução, assim como tal exame deverá ser feito por uma equipe composta por, no 

mínimo, dois chefes de serviço (administradores), um psiquiatra, um psicólogo e 

um assistente social – artigos 7º e 8º da Lei de Execuções Penais. Ou seja, tudo isso 

para melhor amparar o detento. Contudo, o que se vê na realidade é o amontoar 

desses indivíduos em minúsculas celas e a flagrante omissão do Estado30. 

Heberson Lima de Oliveira é mais uma vítima do caminho que a política 

carcerária brasileira vem a percorrer. Em meio à dinâmica de degradação, é que se 

mostra prioritária a ação de ponderar sobre a viabilidade de alternativas ao 

ineficiente padrão ora trilhado. Diante deste cenário é que são apontadas as 

hipóteses da Justiça Restaurativa, como chancela de empoderamento das pessoas 

diretamente envolvidas no conflito ao diálogo. Observa-se a existência de sujeitos 

centrais no processo, em busca de alguma sorte de acordo compensatório, mediante 

a assunção de responsabilidades, a satisfação das necessidades oriundas das ofensas 

e a cura, enquanto resultado individual socialmente terapêutico seja alcançado31. 

Por conseguinte, a justiça restaurativa fundamenta-se no consenso entre 

vítima e infrator. Apesar da ausência de contornos teóricos bem definidos, as 

alternativas práticas da Justiça Restaurativa poderão ser utilizadas com a mediação 

de outras pessoas, membros da comunidade, que de forma direta ou indireta são 

afetados pelo crime. Todos participam ativa e coletivamente para a reconstrução do 

                                                     
30  PRESOS são flagrados amontados em celas durante visita em presídio. Globo, 2017. 
<http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2017/01/presos-sao-flagrados-amontados-em-celas-
durante-visita-em-presidio-no.html>. Acesso em: 16 jun. 2017. 
31  PINTO, Renato Sócrates Gomes. A construção da justiça restaurativa no Brasil - o impacto no 
sistema de justiça criminal. Revista Paradigma, Ribeirão Preto, n. 18, p. 215-235, 2011, p. 219. 
Disponível em: <http://www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/view/54/65>. 
Acesso em: 16 jun. 2017. 



 
34 | Justiça restaurativa: alternativa de reintegração e de ressocialização 

 

liame social e a reparação dos danos causados pela ocorrência do delito32. Ou seja, a 

situação é posta, vinculam-se os indivíduos, apresentam-se as peculiaridades do 

caso e se discute até encontrar uma solução, visando a minimizar as penas privativas 

de liberdade em prol de reações mais moderadas e adequadas33. 

Nesse sentido, nota-se a ponderação de Renato Campos Pinto de Vitto34, que 

questiona se o Brasil quer uma nação de jaulas ou de cidadãos. Para o autor, a pena 

não pode ser considerada como uma finalidade, mas apenas como um dos meios 

para pacificação social. Assim, explica que a Justiça Restaurativa é uma tentativa de 

conciliar as expectativas da vítima, do agente e da sociedade, que intervém de forma 

positiva no fenômeno criminal, com foco na preservação da dignidade humana. 

Como não há um foco na punição, mas sim na restauração, torna-se a ressocialização 

do agente mais factível, pois este é visto como cidadão, pertencente à sociedade, e 

que compreende os danos e sabe de sua responsabilidade, tópico preliminar da 

democracia moderna35.  

De acordo com Raffaella Pallamolla e Daniel Achutti, a Justiça Restaurativa 

pode ser vista como alternativa ao modelo burocrático-retributivo da justiça 

criminal, e interage com a noção de justiça comunitária, na qual a comunidade, da 

qual fazem parte vítima e agente infrator, pode contribuir para a reparação dos 

danos causados pelos conflitos. Os autores compreendem que, com a participação 

da sociedade, se restaura a relação criminoso-vítima-comunidade, que tem o 

objetivo de reparação, por meio da quebra dos estereótipos. Trata-se de maneira 

alternativa de auferir responsabilidade penal à pessoa, evitando o processo penal, 

atenuando ou eximindo de pena, ou ainda reduzindo a duração da pena privativa de 

liberdade36.  

O elemento que define a Justiça Restaurativa, na perspectiva de Monte, é a 

possibilidade do encontro entre ofensor e vítima com o escopo de solução. O 

                                                     
32  Ibid., 2011. 
33 HASSEMER, Winfried. Direito penal libertário. Trad. Regina Greve. Coord. e Sup. Luiz Moreira. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 76. 
34  VITTO, Renato Campos Pinto de. Justiça criminal, justiça restaurativa e direitos humanos. In: 
VITTO, Renato Campos Pinto de; PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça restaurativa. Brasília: 
Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005, p.41-51. 
35 GUERRA, Sidney. Direitos humanos & cidadania. São Paulo: Atlas, 2012, p. 35. 
36 PALLAMOLLA, Raffaella; ACHUTTI, Daniel. Justiça criminal e justiça restaurativa no Brasil – o 
impacto no sistema de justiça criminal. Revista Paradigma, Ribeirão Preto, n. 18, p.215-235, 2011, 
p. 85. Disponível em: 
<http://www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/view/54/65>. Acesso em: 16 jun. 
2017,  
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processo concernente à Justiça Restaurativa pode, não é obrigatório, importar na 

participação da comunidade. Apela-se, destarte, à cidadania dos envolvidos, e se 

desenvolve o sentimento de parte indissociável da sociedade37, e não de exclusão38.  

Portanto, vê-se que as pessoas relacionadas, especialmente, vítima e infrator, 

passam a ser vistos além da prática do crime. Isso, porque se tem a humanização do 

agente criminoso perante a vítima direta (indivíduo) e a indireta (comunidade, na 

qual ambos estão inseridos). 

Contudo, apesar do envolvimento da comunidade, não basta o processo de 

participação da vítima e do autor do crime, ou da sociedade, enquanto vítima indireta, 

para que se caracterize a restauração e não a retribuição. O mais importante é a 

finalidade restaurativa do processo, de compensar a vítima pelo dano e conscientizar 

o criminoso de sua responsabilidade, pois o comportamento é, antes de tudo, um 

produto do pensar39 . Dada a fluidez de contornos desta modalidade de Justiça, é 

possível a sua aplicação tanto concomitantemente quanto posteriormente ao processo 

criminal, com a finalidade de ressocializar o agente, que assume as consequências de 

seus atos e, ao perceber a sua nocividade, assume a posição de cidadão40. 

O sentimento de pertença e integração atrai o indivíduo a uma esfera de 

responsabilidade conglobante, onde visualiza e compreende seu papel e suas 

incumbências sociais, fortalecendo assim o próprio núcleo de cidadania, que é 

essencial à Justiça Restaurativa. O envolvimento individual em seu meio social é de 

fundamental importância para a concretização de qualquer projeto ou política 

pública, de modo a referendar, inclusive, os fins republicanos.  

Por exemplo, em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, há uma comunidade 

humilde historicamente alocada em meio aos bairros nobres da cidade, chamada 

Comunidade do Campo do América, em alusão a um antigo campo de futebol e um 

pequeno time ali sediado. Apesar de muito próxima à residência oficial do 

Governador do Estado e de grandes edifícios da cidade, o Campo do América sequer 

                                                     
37 RUSSEL, Bertrand. The conquest of happiness. London: Routledge, 2006, p. 25. 
38 MONTE, Mário Ferreira. Multiculturalismo e tutela penal: uma proposta de justiça restaurativa. 
In: BELEZA, Teresa Pizarro; CAEIRO, Pedro; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. 
Multiculturalismo e direito penal. In: ENCONTRO NOVA-DIREITO, I. Lisboa, 2012. p. 97-113, p. 
107. 
39 SAMENOW, Staton E. Inside the criminal mind. New York: Broadway Books, 2014, p. 290. 
40 MONTE, Mário Ferreira. Multiculturalismo e tutela penal: uma proposta de justiça restaurativa. 
In: BELEZA, Teresa Pizarro; CAEIRO, Pedro; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. 
Multiculturalismo e direito penal. In: ENCONTRO NOVA-DIREITO, I. Lisboa, 2012. p. 97-113, p. 
107. 
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era telado e frequentemente servia de estacionamento para as redondezas, além de 

ser coberto por pichações e grafites, na composição de suja visagem urbana.  

 A Prefeitura de Fortaleza, em junho de 2014, entregou o projeto de 

requalificação do Campo do América. A inauguração do novo aparelho urbano foi 

motivo de festa: fogos de artifício, apresentação de artistas locais e jogadores 

profissionais de futebol participaram do evento político. Durante a inauguração, o 

então Secretário Municipal de Esporte chamou a atenção da população para a 

necessidade de conservação do Campo, relembrando aos moradores da 

Comunidade do Campo do América e demais participantes do evento, a importância 

de zelar pelo equipamento esportivo e utilizá-lo como se o campo “fosse a casa” dos 

usuários, sob pena de perecimento41.  

Motivados pelas palavras do Secretário, ou não, a manutenção, organização e 

controle do Campo do América têm se mostrado bastante eficaz. As pichações de 

outrora já não encontram mais espaço, são ministradas aulas de futebol aos membros 

da comunidade e o espaço do campo pode ser alugado para eventos esportivos. A 

administração de tudo isto é proposta por membros e residentes das próprias 

imediações do Campo. Ou seja, o envolvimento comunitário tem se mostrado 

fundamental para a manutenção, preservação e organização do espaço urbano, que 

apesar de público é resguardado como “extensão da casa dos seus usuários”.  

Sob essa perspectiva republicana, é que se visa analisar a legislação brasileira, 

a política pública criminal e prisional e a responsabilidade e participação 

comunitária ao evocar para si a responsabilidade, não sob um “equipamento 

urbano”, mas sob os membros e partícipes diretos de seus ciclos de convivência. 

Analogicamente ao projeto do Município de Fortaleza, o ente público empodera e 

imbui os cidadãos da responsabilidade de absorver tanto o delinquente quanto o ato 

infracional no próprio seio da comunidade a que pertence, com o estreito propósito 

de lhe propor ou auxiliar num novo caminho.  

A punição exclusiva faz-se ineficaz à ressocialização e reintegração do 

delinquente à sociedade, assim como o monopólio da administração pública também 

se mostra insuficiente, diante da falta de integração comunitária na preservação dos 

bens públicos. Neste sentido, a participação, o auxílio e o sentimento de pertença 

                                                     
41  CAMPO do América é inaugurado. Diário do Nordeste. 2017. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/campo-do-america-e-inaugurado-
1.1030916>. Acesso em: 16 ago. 2017. 
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comunitário são essenciais à reinserção do indivíduo delinquente em sua comunidade. 

Contudo, o presente trabalho analisa a viabilidade de construção deste método 

alternativo e comunitário de justiça penal, pautado na legislação penal e processual 

nacional, no corolário de políticas públicas brasileiras que versam sobre a execução 

penal e nos cenários de países estrangeiros que vêm adotando tais alternativas. 

Nesse contexto, pautado do propósito republicano de reinserção dos cidadãos 

delinquentes no seio da comunidade, apresenta-se o presente estudo como auxílio 

no estudo e na construção de políticas públicas e legislações a mitigar o monopólio 

da responsabilidade estatal na persecução e na sanção criminal, com o fito de 

diminuir a impunidade, responsabilizar as comunidades e fertilizar o campo da 

execução penal, para que consigam enxergar os delinquentes além de seus crimes, 

como cidadãos. Assim, a Justiça Restaurativa é vista como alternativa ao sistema 

penal tradicional que, ao mesmo tempo que realiza a função da justiça penal (de 

preservação dos bens jurídicos e paz jurídica), permite uma mais eficaz reintegração 

do delinquente, assim como a reparação dos interesses da vítima e a paz social da 

comunidade. 

O presente trabalho acadêmico é segmentado, portanto, em cinco seções, em 

que cada uma delas visa abordar tópicos específicos e fundamentais ao estudo da 

teoria da Justiça Restaurativa, abordando suas características e peculiaridades, a 

responsabilidade estatal no que concerne à segurança social, as políticas criminais e 

sociais, assim como a responsabilidade social dos indivíduos e das empresas 

enquanto atores do processo de reinserção social dos egressos. 

No primeiro capítulo do trabalho, traça-se um panorama geral da atuação do 

Estado enquanto detentor e responsável pela manutenção da segurança social, 

mediante análise de seus fundamentos constitucionais e enquanto propósito 

constitutivo do próprio Estado Democrático de Direito brasileiro, conforme 

apregoado ao preâmbulo constitucional. Perpassando a teoria de Thomas Hobbes, 

enquanto marco de constituição do Estado Moderno, perfilha-se uma narrativa 

histórica acerca dos limites, construção e concepção do poder estatal, analisando 

seus valores, correlações e dinâmica. 

No segundo capítulo, é feito um estudo acerca da responsabilidade estatal sobre 

a segurança social e das políticas criminais atuais brasileiras, especialmente no 

Estado do Ceará, em que são analisadas a situação e a população carcerária, suas 



 
38 | Justiça restaurativa: alternativa de reintegração e de ressocialização 

 

necessidades, anseios e os trabalhos desenvolvidos para sua manutenção. Os 

mecanismos de cerceamento da liberdade, em análise comparativa com outros países 

com populações carcerárias proporcionais compatíveis com a brasileira, os 

instrumentos de execução da pena e as alternativas adotadas, o direito e a legislação 

penitenciária e a criminalidade e todos os seus afluentes, também são estudados. 

Analisados os elementos constitutivos e históricos das políticas criminais 

modernas, no terceiro capítulo discorre-se sobre a justiça restaurativa per si. Foram 

elaboradas análises histórica e comparativa do instituto, com enfoque nos estados 

modernos responsáveis por seu nascimento: Nova Zelândia e Canadá, assim como 

seu aperfeiçoamento: Portugal e Alemanha; além de sua aplicabilidade prática 

enquanto mecanismo extrajudicial de resolução de conflitos, ou seja, também como 

sistema supralegal.       

No quarto capítulo, o trabalho foca nas estratégias legais e nas políticas sociais 

em que a justiça restaurativa vai ser empregada. É proposta nesta seção uma análise 

prática das técnicas restaurativas de resolução de conflitos, estudos de casos pré-

processuais ou ainda intraprocessuais, assim como as estratégias restaurativas e 

métodos de ressocialização por meio de políticas públicas e ações da iniciativa 

privada, como instrumentos pós-processuais.  

No quinto e derradeiro capítulo do trabalho, é feito um estudo acerca da 

participação social e suas responsabilidades para com o egresso do sistema 

carcerário na sociedade, haja vista que a estigmatização social daqueles que 

cumpriram pena é um fator real que obstaculariza a reinserção, principalmente no 

mercado de trabalho. Neste diapasão, visa analisar e propor mecanismos de 

incentivos fiscais para a contratação de egressos do Sistema Penitenciário, com o 

objetivo de unificar a legislação, conscientizar a população da importância desta 

prática, ao mesmo tempo em que se propõe um incentivo ao empreendedor que 

abraçar a causa.  

Com este enfoque e pautado nessa segmentação, propõe-se uma metodologia 

de trabalho analítica, empírica e crítica, eminentemente bibliográfica, doutrinária e 

jurisprudencial, escorada na doutrina temática nacional e, sobretudo, estrangeira. 

No mesmo viés, perfilha notícias e reportagens acerca do tema, diante do empirismo 

que envolve, além de julgados e entendimentos estrangeiros também sob o tema. 

Tem, por fim, o escopo de traçar contornos palpáveis, questionar sua aplicabilidade 
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dentro do sistema jurídico nacional e essencialmente propor novos caminhos no que 

concerne ao adimplemento prisional.  

Deste modo, tem-se como objetivo geral analisar os elementos básicos do 

Estado moderno (população, território e poder de mando), diante do dever de 

garantir segurança pública e respeito ao princípio da liberdade, incolumidade e 

sobretudo reinserção social. Ademais, procura-se analisar a lógica que fundamenta 

a construção moderna legal acerca das prisões e seus propósitos, sobremaneira o 

caráter retributivo que justifica a segregação social; propor estratégias de 

restauração dos condenados, conquanto cidadãos detentores de direitos e garantias 

sociais; além de construir métodos de ressocialização por meio da responsabilidade 

social dos agentes públicos e privados. Nessa esteira de pensamento, visa 

demonstrar que a justiça restaurativa representa alternativa de reintegração e de 

ressocialização. 

 



 

 



 

 

1. A SOCIEDADE E O ESTADO 

 

Eduardo Galeano combina gêneros como ficção, jornalismo, análise política e 

histórica, e nesse percurso produziu vasta obra. O autor reitera a importância do estudo 

histórico, ao afirmar que “a história é um profeta com o olhar voltado para trás: pelo que foi, 

e contra o que foi, anuncia o que será”1 , pois aqueles que desconhecem a história estão 

fadados a repetir os mesmos erros. Nesse contexto,  revela-se imperioso perfilhar o percurso 

histórico da própria sociedade humana, analisar seus contornos e principais características, 

para que se possa compreender seus desígnios e propósitos, sobremaneira no que concerne 

aos seus mecanismos sancionatórios, foco deste trabalho acadêmico.  

A afirmação de Galeano traz em si uma perspectiva histórica tridimensional, vez 

que ao tempo em que ressalta a imanência do profeta no tempo presente, referencia 

sua preocupação com o passado, mas detém o estreito propósito de antever o futuro, 

reiterando assim a necessidade premente dos povos de conhecerem suas origens para 

não se desvirtuarem no curso da construção do futuro. 

Sob o prisma de referida premissa, neste primeiro capítulo, propõe-se a análise 

histórica dos contextos e conjunturas sociais em que germinam a sociedade e o 

Estado, com o estreito propósito de analisar a que este se propõe, se houve 

desvirtuamento na sua construção atual e consequentemente se haverá em seus 

propósitos futuros, sobremaneira no que concerne à segurança social. 

Como é consabido, o Estado é criação humana para arregimentar, fomentar 

e resguardar os contornos de uma sociedade. A figura do Estado será, portanto, a 

detentora do Poder Social, com o propósito de tolher os instintos humanos de 

ingratidão, inconstância, hipocrisia e ganância, com o propósito de promover a paz 

social, como desenhou Maquiavel, no Século XVI2. 

Não restam dúvidas, portanto, de que a construção do Estado é posterior à 

introjeção da lógica comunitária, de conformações de liberdades para a manutenção 

da paz social. Nesse sentido, ao bom desenvolvimento do presente trabalho, faz-se 

necessária incursão sobre a própria composição da estrutura social humana, vez que 

esta detém correlação direta com a noção preambular de Justiça Restaurativa, 

                                                     
1 GALENO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Trad. de Sérgio Faraco. Porto Alegre: 
L&PM, 2010, p. 14.  
2 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Trad. Antonio Caruccio-Caporale. São Paulo: L&PM: Porto 
Alegre, 2011, p. 112. 
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tópico de aglutinação do presente trabalho acadêmico.     

 

1.1 Os valores do Estado 

 

O homem, por ser dotado de intelecto, sobrepõe-se às intempéries naturais, 

adaptando-se às circunstâncias do meio. O desenvolvimento de instrumentos para 

auxiliar na coleta de alimentos, confecção de vestuário para superar as dificuldades 

impostas pelo clima e, até mesmo, no domínio de elementos naturais, como o fogo, 

são exemplos de que a capacidade cognitiva humana é sua maior vantagem na luta 

pela sobrevivência.   

  medida que o homem passa a conhecer a natureza, torna-se sensível ao 

ambiente que lhe circunda e à medida que desenvolve maneiras para aproveitar os 

recursos naturais, aprimora e repassa aos seus pares referidas técnicas, torna-se 

também um ser cultural. Justamente nesse afluxo de correspondências com o 

propósito de sobreposição das intempéries naturais e de sobrevivência, é que se 

formam os primeiros grupos sociais, as primeiras tribos, as primeiras comunidades. 

Gradativamente, o intelecto humano constata que a associação também é um 

método capaz de auxiliar na luta pela sobrevivência.  

As primeiras associações são marcantes à lógica humana, mesmo ainda em 

seus tempos nômades. A história traz, de maneira clara, que os primeiros grupos 

humanos se formaram com o estreito propósito de melhor caçar, proteger-se e, 

como propósito final, vencer os obstáculos impostos pela natureza ainda nos tempos 

primórdios. Gradativamente, aqueles grupos tornaram-se tribos e fixaram-se, 

perdendo assim as características nômades. Ainda no chamado Período Paleolítico, 

também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, os arqueólogos identificam o 

grau de desenvolvimento das forças produtivas e as diversas atividades 

desempenhadas numa sociedade para sua manutenção, como a caça, a pesca e a 

coleta de grãos, raízes e frutos; tal diversidade já denota, ainda que em menor grau, 

a importância da associação humana.  

Com o aprimorar das técnicas e o consequente passar dos anos, adentrou-

se no chamado Período Neolítico, período da Pedra Polida, em que aquelas 

pequenas sociedades já passavam a cultivar plantas e a criar seus próprios animais, 

dispensando assim a necessidade premente de angariar diariamente seus sustento 



 

Víctor Marcílio Pompeu | 43 
 

e subsistência, além do que passam a estreitar seus laços enquanto comunidade, 

na medida em que afinam e aprimoram suas técnicas de sobrevivência, 

paulatinamente criando laços de dependência dentro daquele meio, haja vista que 

as tarefas começavam a se dividir com o propósito de melhor prover as 

necessidades do grupo3. 

Em concomitância com tais preceitos, a relação entre os indivíduos em 

sociedade também se estreita, dada a interdependência dos ofícios, que num 

primeiro momento era organizada de acordo com o sexo e a idade dos membros, e 

consequentemente da vida em comunidade, e gradativamente há uma sobreposição 

do individual em prol do coletivo, germinando a lógica social moderna. Contudo, o 

compartilhar de liberdades com o propósito do desenvolvimento social, nem sempre 

é harmonioso, pois diante da própria pluralidade humana, a razão imiscui-se ao 

desejo e, por vezes, pode propor alguma sorte de ataque à estrutura social. Diante 

deste quadro, que também corrobora e se desenvolve com o florescer da própria 

sociedade, é que paulatinamente se faz necessária a regulação comunitária, esta que 

há de ser desenvolvida por uma espécie de líder daquele grupo. 

Exemplo próximo de dirigente em uma sociedade tribal é a figura do Pajé, 

que, enquanto detentor e guardião do conhecimento, pode assumir o papel de 

médico, sacerdote, julgador e, até mesmo, emissário dos deuses, tornando-se assim 

o representante maior daquele grupo4. Assim, diante dessa ambivalência de funções 

do líder, a sociedade se organiza e se estrutura em torno daquilo que acredita ser 

salutar à manutenção de sua paz social, vez que as deliberações do Pajé hão de ser 

respeitadas e acatadas, pois, enquanto intérprete e porta-voz dos desígnios divinos, 

deve conduzir a sociedade à harmonia e à paz social.  

Ainda que sob uma lógica simplista, a figura do Pajé representa 

verdadeiramente a personificação do Estado, ao aglutinar todas as funções de 

pacificação e regulação social. Respaldado pelos desígnios divinos na representação 

terrestre, portanto, as deliberações do líder tribal guardam autoridade superior e se 

respaldam em lógica e em justificativa que transcendem a razão humana e, 

claramente, são inquestionáveis aos olhos dos pares. Portanto, o Pajé seria 

                                                     
3  AQUINO, Rubim Santos Leão de. História das sociedades: das comunidades primitivas às 
sociedades medievais. 19. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2003, p. 100-103. 
4 BÔAS, Orlando Villas. A arte dos pajés: impressões sobre o universo espiritual do índio xinguano. 
Rio de Janeiro: Globo, 2000, p. 35. 
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responsável, inclusive, por interpretar os desígnios divinos e aplicar as sanções 

àqueles que fossem contra a ordem social comunitária. 

Com o passar do tempo, várias dessas sociedades tribais foram gradativamente 

desenvolvendo-se e tornando-se cada vez mais complexas em suas estruturas sociais. 

Com o crescimento populacional, o aprimoramento dos ofícios, funções e necessidades 

sociais, as estruturas de gestão social passaram a reclamar um escalonamento em seu 

aporte decisório, pois, ainda que sob a justificativa e imanência divina, o líder tribal já 

não teria mais condições de, sozinho, gerir todos os problemas e conflitos sociais. Então, 

paulatinamente, as estruturas sociais foram ramificando-se para acompanhar o próprio 

ritmo de evolução e complexidade social5. 

A identidade étnica, que num primeiro momento demarcava os limites de 

uma comunidade, gradativamente converge às relações de territorialidade, dada a 

expansão e proliferação, resguardada pelos costumes e tradições que identificam os 

diversos grupos. Em razão do avanço organizacional e da capacidade de sistematizar 

e resguardar os bens e interesses sociais, eis que surgem as primeiras civilizações, 

mediante uma transformação qualitativa do tipo cultural, capaz de sobrepor a 

natureza eminentemente tribal do estado de beligerância, especialmente constituído 

para resguardar a paz social, enquanto mecanismos de manutenção da própria 

complexidade social e da riqueza cultural6.  

O marco civilizatório seria a capacidade de uma sociedade de manter sua 

ordem social e aplicar suas leis, em uma cadência estruturada de funções. A partir 

deste, tem-se, portanto, o germe do Estado Moderno. A sociedade deixa de escorar-

se exclusivamente na figura de um líder tribal, para sedimentar uma estrutura social 

capaz de resguardar uma tradição que se desenvolve em cultura.  

Contudo, mesmo diante de uma lógica eminentemente tribal e, portanto, não 

civilizada, o representante do Estado (Pajé) tem o dever de promover a paz e a 

segurança social, seja por intermédio de interpretações dos desejos divinos, pela leitura 

dos fenômenos naturais ou ainda pelo avivamento dos costumes sociais, ações estas 

que miram o desenvolvimento daquela comunidade. O dever de segurança social é 

inato à preservação da cultura, estrutura e identidade de uma sociedade, pois aqueles 

                                                     
5 EISENSTADT, S. N. As grandes revoluções e as civilizações da modernidade. Trad. Filipe Carreira 
da Silva. Rev. Luís Abel Ferreira. Lisboa: Edições 70, 2011, p. 112. 
6 SAHLINS, Marshall D. Sociedades tribais. Trad. Yvonne Maggie Alves Velho. Rev. Francisca Isabel 
Vieira. Rio de Janeiro: Zahar, 1970, p.14. 
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que atentarem contra quaisquer destes certamente são perniciosos ao convívio social.  

A literatura retrata práticas das sociedades indígenas estarrecedoras ao 

espectador alheio àquela sociedade. Veículos de informação7 e estudos científicos8 

têm debatido diversas perspectivas analíticas acerca dos hábitos sociais e culturais 

das diversas sociedades indígenas que mantêm suas tradições ancestrais, a despeito 

dos avanços sociais e da globalização cultural. Nesse ambiente, a análise da postura 

do líder tribal, ao reclamar o infanticídio em prol dos costumes e crenças sociais, 

colide com a ética ocidental dos direitos humanos.   

A despeito das crenças, interesses ou predicados dos observadores daquele 

evento social, há que se buscar a motivação que impulsiona e justifica a atuação do 

líder tribal ao determinar tais condutas. Portanto, questiona-se: o que move o 

representante daquele Estado, emissário/representante divino daquele meio, a 

determinar a morte de um de seus pares? Tal interesse seria de cunho político, social, 

econômico ou cultural? Apesar das discrepâncias culturais, não se pode, ou se deve, 

analisar tais atitudes de maneira desconexa da realidade em que são/foram aplicadas. 

A aplicação normativa representa, tão somente, uma fórmula abstrata daquilo que 

deve ser seguido e percebido, em todos os fatos que podem ser valorados9 

Pontuar um conceito estático de Justiça a uma sociedade alheia à realidade 

corrente, por mais aberrante que seja a conduta aos olhos de quem analisa, é 

desconsiderar todo o processo cultural que alicerceia àquele evento, que define e 

caracteriza aquela prática social. Para Kant, a ação deve ser considerada justa 

quando a liberdade do arbítrio de um coexistir com de qualquer outro10, sendo as 

cisões, os desrespeitos e as antinomias desta máxima, que alimentam a dinâmica 

jurídica moderna, quando enxertadas de novos conteúdos objetivos, casos 

práticos. Portanto, haveria de ser analisado, no caso prático, o arbítrio daqueles 

que compõem aquela sociedade.  

Por exemplo, hoje, analisam-se os regimes escravistas, à luz da 

                                                     
7 Vide: CRIMES na Floresta. Muitas tribos brasileiras ainda matam crianças – e a FUNAI nada faz 
para impedir o infanticídio. Revista Veja, Editora Abril, 15 ago. 2007. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/150807/p_104.shtml>. Acesso em: 11 nov. 2017. 
8 Vide: HOLANDA, Marianna Assunção Figueiredo. Quem são os humanos dos direitos? Sobre a 
criminalização do infanticídio indígena. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social, Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 
9  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. Coimbra: 
Almedina. 2000, p. 922-936 
10 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. Tradução Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2003, p. 
76-77. 
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contemporaneidade, como desumanos, vez que a força motriz daquela construção 

social é a extenuante exploração de outro ser humano, como objeto à satisfação de 

uma minoria privilegiada. Contudo, no início do século XVI, às nações europeias 

escravistas seria impossível enxergar num escravo a complexidade de um ser 

humano. A bem da verdade, estes eram relegados às sombras e vistos como meros 

instrumentos de construção e desenvolvimento socioeconômico 11 . O conceito de 

“humano” simplesmente não poderia ser depreendido de um escravo, vez que este 

possuía um papel meramente instrumental à sociedade (coisa). 

Neste diapasão, o Pajé, ao sancionar o infanticídio de um de seus pares, 

enquanto representante do Estado, deve pautar-se em fins eminentemente sociais, de 

manutenção, resguardo e proliferação da cultura e dos costumes sociais daquela 

sociedade, o que denota uma perspectiva de caráter utilitarista, haja vista que, ao 

observador externo, não são dados os elementos suficientemente sensíveis à análise 

dos propósitos daquele evento, portanto, uma vez alheio àquele universo cultural, não 

é capaz de fazer qualquer sorte de juízo de valor daquela conduta. Neste sentido, 

reitera Foucault, que é possível reconstruir os processos geradores de eventos 

pretéritos, contudo, não se pode atribuir-lhes uma positividade, uma valoração12 

Bentham 13  e Mill 14 , precursores e difusores da teoria do utilitarismo, 

defendiam que a natureza humana era guiada por dois senhores: a dor e o prazer. 

Neste âmbito, dever-se-ia buscar sempre, enquanto espectro de gestão e coesão 

social, maior aglutinação possível de prazer para o maior número de pessoas. Já 

Bacque, discípulo moderno da teoria utilitarista, afirma que a Justiça, enquanto 

propósito estritamente jurídico, é o comportamento não arbitrário imposto 

mediante um sistema legal. Pautado nessa ausência de arbitrariedade, é que deve se 

fundar e se albergar a coesão social15.  

Neste azo, a conduta do Pajé, enquanto líder, demonstra-se utilitarista, ao 

buscar naquela sociedade coesão social, diante da ausência de arbítrio humano e dos 

desígnios divinos. Questiona-se, portanto, a razoabilidade de quaisquer atos estatais, 

                                                     
11 HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem. Tradução de Waltensir Dutra. 21. ed. rev. Rio 
de Janeiro: LTC, 2004, p. 147. 
12 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Org. e Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2016, p. 228. 
13 BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. Trad. Luiz João 
Baraúna. São Paulo: Victor Civita, 1984. 
14 MILL, John Stuart. O utilitarismo. São Paulo: Iluminuras, 2000. 
15 BACQUE, Jorge A. Derecho, filosofia y lenguaje. Buenos Aires: Astrea, 1976, p.123. 
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mesmo que em prol de um bem maior, chancelados pela não discricionariedade e, 

em caso positivo, indaga-se ainda se seria possível abstrair da conduta deste Estado 

os valores e os propósitos sociais, como elementos fundamentais. 

Reale, enquanto um dos precursores da Teoria Tridimensional do Direito, 

pontua que a norma jurídica é interdependente e correlata tanto ao fato jurídico quanto 

ao valor social, de modo que quaisquer disjunções desta lógica são consideradas 

aberrantes aos paradigmas legais. Estes, portanto, seriam considerados os paradigmas 

constituintes do fenômeno do Direito, enquanto estrutura social axiológico-normativa. 

Para o autor, cada norma jurídica constitui uma integração racional de fatos e valores, 

estas que serão aperfeiçoadas para adequar-se à realidade e aos anseios sociais. 

Portanto, a norma não pode ser considerada um objeto ideal, com fim em si mesmo; 

pelo contrário: a realidade cultural e as circunstâncias fáticas que condicionam o seu 

surgir, desenvolvimento, vigência e eficácia16. 

Neste diapasão, é necessário questionar se a norma aplicada pelo Pajé, ao 

reclamar o infanticídio em prol dos costumes e crenças sociais, representa um valor 

social daquela comunidade ou se consubstancia simplesmente na 

discricionariedade de um líder. Utilizando a teoria adaptada de Reale, tem-se, 

portanto, o fato jurídico, que seria a necessidade de ceifar uma vida, atrelado ao 

valor social, aos costumes e às crenças daquela sociedade, a justificar a vigência e a 

eficácia da norma jurídica, que se consubstancia no infanticídio.  Ou ainda 

questionar se a atitude do líder tribal poderia ser justificada mediante leitura 

pragmático-maquiavélica, ao ignorar valores sociais à manutenção do poder. Em 

qualquer dos casos, a valoração contemporânea, globalizada e culturalmente diversa, 

dos motivos que guiam aquela sociedade indígena, simplesmente, não deve 

sobrepor os preceitos sociais e diretores daquele meio, haja vista que são destoantes 

dos paradigmas modernos, pois estes não detêm qualquer enlace com o fato jurídico 

e, muitos menos, podem alicerçar um normativo fora de sua realidade.  

Sob estes enfoques, questionam-se, portanto, quais seriam os limites de 

atuação do Estado e consequentemente seus representantes, a suficiência da 

valoração normativa estrita para delimitar o âmbito de atuação do Estado e, em caso 

positivo, questiona-se também quem são os responsáveis por referida validação ou 

                                                     
16 REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1992, p. 59. 
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chancela. Caso contrário, vale indagar ainda se tal delimitação dá-se puramente 

mediante as confluências do texto normativo e ainda quem seria o responsável pela 

administração do poder do Estado. Alcançar respostas estáticas a tais perguntas não 

é o objetivo do presente trabalho, contudo, a digressão acerca de seus eventuais 

caminhos é imprescindível ao conhecimento e à percepção da lógica que envolve e 

fundamenta a cultura jurídica pátria atual e permeará todo este trabalho acadêmico.  

 

1.2 Estado e poder 

 

O conceito de Poder está intimamente ligado ao próprio nascimento do 

Estado, vez que estes se fundamentam ao tempo em que se compõem mutuamente. 

Nessa perspectiva, preliminarmente, deve-se analisar como foram construídos os 

alicerces desse Estado, mediante leitura de seus expoentes filosóficos e diretores. 

Sem também o propósito de exaurir o tema, mas fundamentalmente escorar-se à 

tópica, pinçam-se aqui os expoentes da construção filosófica e dialógica do Estado 

moderno ocidental. 

O título de primeiro clássico da modernidade política, sem dúvida, é relegado 

ao pensador italiano Niccolò Machiavelli que, íntimo das agruras políticas de seu 

tempo, concebeu manual pragmático aos regentes para viabilizar a manutenção do 

poder, motivo pelo qual tem seu nome erroneamente atrelado à busca sem 

escrúpulos pelo poder, mesmo séculos após falecer. Em sua obra O Príncipe, o Autor 

propõe uma quebra de paradigma acerca do pensamento existente de que o homem 

é um ser pacífico e sociável, diversas vezes retratado por filósofos da antiguidade, 

como na dicotomia socrática entre o vício e a virtude. Contrapondo-se a este 

discurso, traz a ideia de que o homem é  ambicioso e dominado por interesses 

pessoais, dirigido por desejos inesgotáveis17. 

Conforme sobredito, Maquiavel realiza um juízo de valor pragmático sobre 

os homens em geral, observando o comportamento de cada um, e projetando sobre 

eles adjetivos a respeito de seu caráter, com o fito de antever comportamentos e, 

assim, viabilizar a manutenção da sociedade, haja vista que os homens seriam 

                                                     
17  HERB, Karlfriedrich. Beyond good and evil: perceptions of power in Machiavelli, Hobbes, Arendt, and 
Foucault. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010333522013000100008&script=sci_arttext./>. Acesso em: 14 nov. 
2017. 
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essencialmente: ingratos, inconstantes, falsos, hipócritas, temerosos e 

gananciosos18. 

Neste diapasão, a busca pelo poder e, consequentemente, por sua 

manutenção tem que partir do pressuposto “de que todos os homens são perversos, 

e que seguem sempre suas más inclinações, assim que tenham uma oportunidade”19. 

O Príncipe, portanto, é aquele que permite que as normas, os valores e a religião – 

fundamentalmente espectros transcendentes 20  - sejam colocados de lado para 

viabilizar o alcançar de seus objetivos políticos. Diante dessa disjunção valorativa, 

para Maquiavel, faz-se válida a utilização de todos os meios dispostos ao alcance à 

administração do poder. O Príncipe, inclusive, pode utilizar-se de meios cruéis para 

atingir suas finalidades políticas, vez que uma ação política bem-sucedida 

justificaria os métodos para alcançá-la.  

Ao retomar o problema exposto no tópico anterior, apontam-se as seguintes 

reflexões: se ao extrair-se o tópico valorativo e principiológico, manutenção e 

resguardo da vida em sentido estrito, da conduta do Pajé ao reclamar o infanticídio 

de um de seus pares, ter-se-ia ainda legitimidade na atuação; se a manutenção 

daquela sociedade, por si só, suficiente a justificar a conduta homicida ou referida 

disjunção caracteriza-se contraditória e propõe colisão com a lógica construtiva 

estatal. Em caso positivo, se este seria um dos limites de atuação do Estado. Para 

Reale, conforme sobredito, à valoração social é imprescindível a norma jurídica, vez 

que tal conexão reflete diretamente a eficácia e a vigência normativa, além de abalar 

substancialmente a estrutura estatal quando aplicações concretas não refletem os 

anseios sociais, propondo sentimentos de injustiça. 

O autor, portanto, é responsável pelo germe de uma teoria do poder que, 

ainda em rústicos contornos, viria a respaldar e resguardar as sociedades modernas. 

Suas ideias, apesar de não buscarem um modelo ideal de sociedade, foram 

fundamentais à solidificação das primeiras teorias de um grupo de pensadores, 

também essenciais à construção do Estado Moderno e de sua teoria e sistematização 

nuclear do Poder, chamados contratualistas.  

A idealização da primeira filosofia contratualista moderna é de Thomas 

                                                     
18 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Trad. Antonio Caruccio-Caporale. São Paulo: L&PM: Porto 
Alegre, 2011, p. 112. 
19 Ibid., 2011, p. 114. 
20 Ibid., 2011, p. 182. 
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Hobbes, na obra Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e 

Civil, datada de 1651. Ao referenciar o monstro bíblico21, o Autor idealiza o Estado 

como este ser mitológico, tanto por seu poder quanto por seu caráter artificial, 

simbolizando o poder absoluto do Estado, sob as disposições humanas e com o 

estreito propósito de manter a paz civil. Hobbes acreditava que os homens não são 

seres sociáveis, contrariando a lógica aristotélica, e que a natureza humana é 

essencialmente egoísta e, portanto, estes viviam sempre no afã de satisfazer seus 

desejos pessoais. Neste diapasão, num estado de natureza, pré-social ou 

comunitário, o homem seria capaz de destruir seu semelhante para alcançar seus 

objetivos pessoais. 

Justamente para apaziguar os ânimos sociais deste estado constante de 

beligerância (bellum omnia omnes) e verdadeiramente maximizar as liberdades 

individuais, o homem reconhece ser imprescindível a realização de um pacto social e, 

apesar de sua natureza eminentemente egoística, delega parte de seu arbítrio a um ser 

soberano (o Leviatã) capaz de regulamentar e administrar a vida em sociedade, haja 

vista que, caso contrário, os bens humanos sempre estariam suscetíveis a ataques e 

abalos, sobremaneira à vida humana, com a estéril regência da lei do mais forte22.  

Hobbes afirma que a humanidade vivera em plena desarmonia, enquanto 

abraçada ao Estado de Natureza, portanto, fadada ao insucesso, pois, enquanto 

sujeitos de plena liberdade e de pleno poder, os homens conduzem uma luta 

incessante e permanente pela sobrevivência e reconhecimento, onde não há 

vencedores, já que “se todos possuem o poder igual, então ele não significa nada”23. 

Nessa situação de “guerra de todos contra todos”, defende que a única solução 

possível para estabelecer a harmonia e a paz entre os homens seria, então, a adesão 

ao contrato social, no qual todos os indivíduos concordam em abdicar de seu poder 

individual, depositando nas mãos de um soberano o monopólio de todo o poder, 

haja vista que “não foram os súbditos que deram ao soberano esse direito; 

                                                     
21 NOTA: A Bíblia faz referência ao Leviatã como um monstro marinho que remonta à mitologia 
fenícia. Observam-se nos Livros de Jó, capítulo 41 e versículos 1-3, e de Ezequiel, capítulo 29, 
versículo 3 e capítulo 32, versículo 2, trechos que fazem referências ao monstro. Na cultura judaica, 
por sua vez, o Leviatã simboliza um poder antagónico ao divino que deve sucumbir no dia do Juízo 
Final.  
22 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. São Paulo: 
Martin Claret, 2006. 
23 HOBBES, Thomas. De Cive: elementos filosóficos a respeito do cidadão. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1993, p. 284. 
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simplesmente ao renunciarem ao seu, reforçam o uso que ele pode fazer do seu 

próprio, da maneira que achar melhor, para a preservação de todos eles”24. 

Hobbes afirma que com o propósito de contornar o estado de constante 

beligerância, ínsito à natureza humana, foi necessária a concessão de parcela das 

liberdades individuais para potencializar as liberdades sociais, pois, enquanto 

predominasse a constante guerra social, em que prevaleceriam os mais fortes, a 

sociedade jamais poderia desenvolver-se de forma plena. Haja vista que o potencial 

humano vai muito além de atributos físicos e que a natureza humana é 

eminentemente egoística, é necessária a existência de um ser superior capaz de frear 

os impulsos individuais em prol do desenvolvimento social, mediante a concessão 

de parcela das liberdades individuais, como o que alicerceia o Leviatã.  

Em contrapartida, para o filósofo britânico, também adepto e grande difusor 

do contratualismo social, John Locke, o Estado surge com o propósito de garantir a 

boa vida que o homem mantém em seu Estado de Natureza, enquanto precursor do 

empirismo, defendia que a mente humana era uma tabula rasa que somente se 

preencheria com as experiências. Portanto, diferentemente do estado de 

beligerância social, concebido por Hobbes, Locke acredita que o homem é 

essencialmente bom, contudo necessita de um poder maior capaz de garantir à 

sociedade os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. 

Em contrário senso, Locke contesta o Leviatã por meio da lei natural e da 

teologia, buscando, principalmente, limitar a soberania do poder Estatal, por meio 

da separação de poderes, a fim de garantir a liberdade individual do cidadão. Desse 

modo, o autor prega a ideia de que a concessão de direito não é de caráter absoluto, 

em verdade, “os homens abrem mão dos seus direitos o mínimo possível, apenas 

naqueles aspectos que são essenciais para se manter a ordem e a segurança de 

todos”25. René Descartes, contemporâneo do autor, ao reconhecer a soberania do 

povo, afirma que os povos que elaboraram suas leis, à medida que o desconforto dos 

crimes e das querelas a tanto os coagiu, são efetivamente mais vigilantes e cônscios 

de suas responsabilidades, muito além daqueles que simplesmente obedecem às leis 

                                                     
24 Ibid., 1993, p.331. 
25 ARAÚJO, Cletiane Medeiros; COSTA, Saulo Felipe; MELO, Vilma Felipe Costa de. HOBBES E 
LOCKE: duas propostas políticas para a guerra civil inglesa (sec. XVII). Problemata: R. Intern. Fil., 
v. 02, n. 02, p. 196-227, 2011, p.216.  
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de algum legislador26. 

Locke é cônscio de que o homem é incapaz de reger-se em sociedade sem um 

ente maior para guiá-lo, e afirma que a constituição do Estado é imprescindível ao 

desenvolvimento social, contudo, os limites de atuação daquele ente hão de ser 

bastante claros, haja vista que este detém o estreito propósito de garantir as 

liberdades individuais e potencializar as sociais, jamais podendo servir como 

empecilho, limite ou obstáculo para o exercício de direitos outros diversos daqueles 

cedidos quando de seu “contrato”.  

Conforme sobredito, Locke é considerado como um dos protagonistas da 

teoria do empirismo, ao alcançar sucesso com o público europeu do final do Século 

XVII até hoje, pela origem, métodos e alcance do entendimento humano. Foi mentor 

da tese da tábula rasa27, em que todos os homens nascem sem conhecimento algum 

e todo o processo de aculturamento é inerente às suas experiências. Referida teoria 

é de fundamental importância, sobremaneira por chancelar o fato de que todos os 

homens nasceriam iguais, como “folhas de papel em branco”, e, portanto, questionar 

as justificativas sociais para a manutenção do absolutismo, o direito divino e outros 

atributos inatos. Nesta perspectiva, traz importante reflexão social acerca da 

construção, manutenção e imposição de limites reais ao Estado, haja vista que este 

funciona essencialmente como instrumento de manutenção social que há de se 

justificar no próprio bem-estar social, e não em prerrogativas individuais inatas ou 

alheias à natureza humana. 

A ordem cronológica relega a Jean-Jacques Rousseau o título de terceiro autor 

do bloco contratualista, pois além de beber das obras de Hobbes e Locke, compila em 

seu Contrato Social (1762) novos e modernos termos de concessão social que 

justificam a criação e a manutenção do Estado, mediante acordo feito pelos pares de 

uma sociedade. Ao recobrar as civilizações antigas e suas experiências, Rousseau 

propõe a assinatura de um novo termo em perspectiva eminentemente 

antropocentrista, publicado no curioso contexto social da França Revolucionária. 

A estratificação social fundamentada por tortuosos desígnios divinos deixa 

de representar os interesses sociais à medida que surge e se fortalece a classe social 

                                                     
26 DESCARTES, Rene. Discurso do método. Trad. Maria Ermatina Galvão. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001, p.15. 
27  LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano. Trad. Anoar Aiex. São Paulo: Nova 
Cultura, 1999.  
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burguesa. No curso do Século XVIII, a França vive grande período de ebulição e 

efervescência social, com o deslocamento do eixo social do absolutismo divino para 

uma perspectiva eminentemente antropocêntrica, e o Contrato Social, de Rousseau, 

é a bíblia dessa revolução, pois justifica, de maneira secularizada, os limites de 

atuação do Estado e seus reais propósitos, ao tempo em que rechaça quaisquer 

pontos que viessem a justificar ou preservar discrepâncias sociais inatas, calcando-

se na própria igualdade, liberdade e fraternidade entre os homens, que 

posteriormente virariam ideais revolucionários e patrimônio nacional francês28. 

Rousseau divide sua obra 29  em três livros. No primeiro livro, o Autor 

desenvolve como o homem passa do Estado Natural ao Civil, quais as condições 

essenciais deste e daquele momento social, o que haveria de ser feito para recobrar,  

aperfeiçoar e potencializar as liberdades dentro da nova perspectiva de convívio social. 

Condena a escravidão, ao tempo em que enaltece as virtudes humanas e o direito, 

sobremaneira o de escolher seus representantes, ao considerar a melhor forma de 

governo construída por meio de uma sorte de convenção, que seria o pacto social.  

Uma vez delimitado o âmbito de atuação do Estado, mediante referido pacto, 

poder-se-ia discutir o papel do representante, sem que se prejudicasse o principal 

interessado: o povo. Tal contrato social seria essencialmente uma forma de defesa, 

inclusive, o principal motivo à passagem do Estado Natural para o Civil: a 

necessidade de alguma sorte de liberdade moral com o fito de garantir o sentimento 

de autonomia humana e potencializar suas liberdades. 

No Segundo Livro do Contrato Social, o Autor aborda os aspectos jurídicos e 

legais do chamado Estado Civil, como a soberania indivisível do povo: a vontade 

geral30 . Esta que deve guiar o representante, delimitar sua vontade e atuação e, 

                                                     
28 Héritage du siècle des Lumières, la devise " Liberté, Egalité, Fraternité " est invoquée pour la 
première fois lors de la Révolution française. Souvent remise en cause, elle finit par s'imposer sous 
la IIIème République. Elle est inscrite dans la constitution de 1958 et fait aujourd'hui partie de notre 
patrimoine national. LIBERTÉ, Egalité, Fraternité. Disponível em: <http://www.elysee.fr/la-
presidence/liberte-egalite-fraternite/>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
29 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, ou, Principes du droit politique. Paris: Gallimard, 
1964. v. 3. 
30 A chamada Vontade Geral, para Rousseau, não é o simples consenso, nem a vontade de uma 
maioria.  A sociedade visa a prosperidade dos seus de maneira abstrata, não possuindo um objetivo 
preestabelecido. Portanto, a Vontade Geral, para Rousseau, não poderia ser constrangida por nada, 
somente ao seu próprio sentimento. Neste ponto, contraria a liberdade proposta por Locke, que 
afirma que o homem não deve se submeter a nada, pois enfatiza que todos devem estar sob a vontade 
geral e que as desigualdades sociais criam divergências de opiniões, conceitos e vontades, enquanto 
à medida que estas são homogeneizadas a sociedade torna-se um corpo perfeito. Caso haja o 
descumprimento desta Vontade Geral, o indivíduo será constrangido pelo próprio corpo, ou seja, por 
seus pares. Para Rousseau, o Contrato Social tem por fim a vontade geral, enquanto para Locke, o 
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inclusive, retirar-lhe o poder nos casos de corrupção. A lei, portanto, seria soberana 

e consequentemente o povo e o representante (soberano) estariam submissos a esta, 

pois diante da interpretação teleológica é uma criação social e há de refletir seus 

valores e compromissos, condição essencial para a sociedade civil. 

Relega ao Terceiro Livro os tópicos e análises acerca das possíveis formas de 

governo, sendo estes a democracia, a aristocracia e a monarquia. O autor defende 

que todas estas formas têm suas virtudes e devem ser adotadas de acordo com o 

tamanho dos Estados (pequeno, médio e grande), além do que também podem 

guardar vícios que eventualmente degeneram o Estado, contudo, 

independentemente da forma ou do tamanho, o principal objetivo de uma sociedade 

política é preservar a prosperidade de seus membros.  

Rousseau fundamenta sua obra no fato de que o ser humano é essencialmente 

bom (bon sauvage), porém, a sociedade o corrompe. Afirma, inclusive, que da 

propriedade privada vêm todos os males da sociedade e que a ausência desta 

resultaria em uma vida sem conflitos, de modo que os homens viveriam em 

liberdade no seu estado natural. Afirma que desde o momento em que o homem teve 

a necessidade do auxílio do outro, percebendo a utilidade do estoque de provisões, 

desaparece a igualdade e a propriedade torna-se real e necessária31 . O Contrato 

Social, portanto, serviria para delimitar a atuação do representante que, legitimado 

pela alienação coletiva de parcela das liberdades individuais, garantiria a harmonia 

e a prosperidade social, até porque a vontade geral não pode errar32. 

Sob tais perspectivas, germina o debate acerca do nascimento e dos limites 

objetivos e subjetivos do Estado, assim também como deveria se dar sua atuação, 

diante das intempéries modernas. Hoje, tem-se por definição que o Estado é uma 

organização social soberana, detentora legal de todo o poderio administrativo e 

legislativo, em um determinado território, dotado de força coercitiva interna e 

soberania externa, devidamente alicerçada na Vontade Geral de uma sociedade e, à 

                                                     
fim deste contrato são as leis, ou seja, o estado de direito. Para ele o conceito de soberania seria a 
vontade geral, pois a deliberação comunitária torna a comunidade soberana, ou melhor, o conjunto 
de vontades em comum gera a vontade geral.  O legislador tem a função de solidificar a vontade da 
sociedade, podendo ser um legislador ditador ou liberal. Sendo justamente essa a transição entre o 
Estado de Natureza e o Estado Civil, vez que há a necessidade e a obrigação de se submeter a vontade 
popular.  
31  NASCIMENTO, Milton Meira. Rousseau: da servidão à liberdade. In: WEFFORT, Francisco 
(Org.). Os clássicos da política. São Paulo: Ática, 2011, p. 143-184. 
32 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social ou princípios do direito político. Tradução: Pietro 
Nassetti. 3. ed. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 41-42. 
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medida que se afasta desses alicerces, foge de sua finalidade precípua. O Estado, 

portanto, seria a institucionalização da vontade de uma população e, 

independentemente de sua origem, detém o propósito seguro de potencializar a 

prosperidade social e que, sob a lente de Bobbio, reconhece seus componentes 

enquanto cidadãos detentores de direitos, não como súditos33. 

Neste viés, tem-se que toda e qualquer perspectiva de Poder Estatal há de 

emanar direta ou indiretamente de seu povo constituinte. Os valores e interesses 

sociais hão de fundamentar, delimitar e justificar a atuação do representante frente 

ao seu povo, inclusive, resguardado o direito de resistência diante de usurpação e 

desvirtuamento do Poder por parte do soberano34. Tem-se, portanto, que os valores 

de uma sociedade devem guiar o futuro da sociedade, sempre intermediado pela 

atuação do Estado, contudo, como podem ser abstraídos os valores de uma 

sociedade? Seriam estes valores estáticos? Caso negativo, como o Estado seria capaz 

de absorvê-los? 

Não há dúvidas de que a dinâmica social deva guiar os contornos do Estado, em 

vez deste direcionar àquela. O Estado há de ser considerado, portanto, um instituto em 

constante e ininterrupta mutação, haja vista que assim são os interesses e aspirações 

sociais, estes que chancelam a sua construção e desconstrução epistemológicas. Nesse 

contexto, dada autopoiese, é seguro afirmar que o Estado não opera com conceito de 

verdade, mas sim de veracidade momentânea, aproximando-se da verdade social e 

consequentemente de um conceito estático de justiça, de modo que sua mutabilidade 

seja compatível com os ângulos e lentes sociais35. 

 

1.3 A dinâmica do poder 

 

Diante dessa constância de afluentes sociais a guiar o Estado, tem-se que sua 

dinâmica construtiva é pautada essencialmente nas relações de uma sociedade, 

fenômeno este batizado de Microfísica do Poder, por Michel Foucault 36  que, ao 

                                                     
33 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992, p. 4. 
34 “No instante em que o governo usurpar a soberania, o pacto social se rompe, todos os simples 
cidadãos tornam a entrar de direito na sua liberdade natural e, apesar de forçados, não têm obrigação 
de obedecer.” ROUSSEAU, Jean Jacques, op. cit., 2009, p. 86.  
35  VASCONCELOS, Arnaldo. O que é uma teoria jurídico-científica? Revista da OAB Ceará, 
Fortaleza, ano 27, n. 04, p. 27-45, jul.-dez. 2000, p. 39. 
36 FOUCAULT, Michel.  Microfísica do poder. Org. e Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 
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rejeitar um conceito estático de “Poder Estatal”, desconsidera sua natureza ou 

essência, ao afirmar ser impossível sua definição em características universais37. A 

bem da verdade, dá ênfase à análise do termo sob uma perspectiva dialógica, na qual 

uns sujeitos atuam sobre outros, em uma relação assimétrica, permanente, 

dinâmica e positiva. Nesse contexto, Foucault afirma que: 

 

O poder não existe. Quero dizer o seguinte: a ideia de que existe, em um determinado 

lugar, ou emanando de um determinado ponto, algo que é um poder, me parece baseada 

em uma análise enganosa e que, em todo caso, não da conta de um número considerável 

de fenômenos. Na realidade, o poder é um feixe de relações, mais ou menos organizado, 

mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado. Portanto, o problema não é 

de construir uma teoria do poder 38.  

 

Nessa perspectiva, Foucault defende a ideia de que não existe uma concepção 

de poder como algo unitário e global, mas sim formas díspares, heterogêneas e que 

se encontram em constante transformação. Nesse contexto, afirma que “o poder não 

é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente”39. 

Desse modo, por meio do estudo de suas obras, constata-se que o autor 

propõe uma reflexão sobre ideia de poder, desconstruindo a ideia tradicional de um 

poder estático e de imanente soberania, exercido verticalmente e de maneira 

impositiva.  Na verdade, o Autor entende, por meio de “uma análise diferencial dos 

diferentes níveis de poder dentro da sociedade”40 , o poder como uma realidade 

dinâmica de conexões, em que sujeitos agem sobre outros sujeitos (pares). 

Para Foucault, o atual conceito de poder repousa sobre uma corrente ideia falsa. 

Destaca diversos posicionamentos que vão de encontro ao entendimento majoritário 

(tradicional acerca do termo). Em primeiro lugar, entende que as pessoas consideram 

que o poder é algo estático que emana de um núcleo central, de onde tudo é controlado, 

o qual se irradia para as suas extremidades, de modo a haver, portanto, um detentor, 

                                                     
37 Id. Sobre a história da sexualidade. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Org. e Trad. 
Roberto Machado. 24. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 
38 FOUCAULT, Michel. Sobre a história da sexualidade. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do 
poder. Org. e Trad. Roberto Machado. 24. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 248. 
39 Ibid., 1979, p. 246. 
40 FOUCAULT, Michel.. Dits et écrits. Édition Établie sous la direction de Daniel Defert et François 
Ewald. Collaboration de Jacques Lagrange. Paris: Quarto Gallimard, 2001. v. I-II, p. 255. 
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ou seja, alguém que fora investido dessa função. Nesse sentido, afirma: 

 

Eu quero dizer isto: a ideia que há, um lugar qualquer, ou emanando de um 

ponto qualquer, algo que é um poder, (Tal ideia) parece-me descansar sobre 

uma análise falsificada, e que, em todo caso, não se dar conta de um número 

considerável de fenômenos.41 

 

No seu entendimento, o poder não se encontra entranhado em um núcleo 

central estático, na realidade, pontua que este é, conforme antedito, dinâmico, 

“enigmático, ao mesmo tempo visível e invisível, presente e escondido, investido por 

toda a parte” 42 . Neste contexto, a segunda forma que Foucault rejeita é a da 

dimensão potencial do poder, e o faz nos seguintes termos: 

 

O poder não é onipotente, onisciente, pelo contrário! Se as relações de poder 

produziram formas de inquérito, análises dos modelos de saber, é precisamente 

porque o poder não era onisciente, mas que ele era cego, porque ele se 

encontrava dentro de um impasse. Se a gente assistiu ao desenvolvimento de 

tantas formas de vigilância, é precisamente porque o poder continuava 

impotente.43 

 

Foucault, em suas obras, justifica que o poder não tem saber sobre tudo, bem 

como não é capaz de tudo fazer por si só.   contramão da construção lógica e 

filosófica que visa justificar a concentração de poder, afirma que a onipotência se 

impõe pela simples razão de que o poder surge a todo instante, em todas as relações 

entre um ponto e outro44, enquanto sua onipresença se justificaria pelo fato de estar 

por toda parte, vez que provém de todos os lugares 45 . Critica ainda a ideia de 

titularidade do poder, vez que esta seria atualmente relacionada com quaisquer 

sortes de exploração, de manipulação ou de opressão. Em contrário senso, entende 

que o “poder não é algo que se adquire, arrebate ou compartilhe, algo que se guarde 

ou deixe escapar”46, ao defender que nas relações de poder, não haveria dualidade 

                                                     
41 Ibid., 2001, p. 265. 
42 Ibid., 2001. v. I-II,  p. 1180. 
43 Ibid., 2001, p. 1254. 
44 Id. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Lígia M. Ponde Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 103. 
45 Ibid., 1987, p. 103. 
46 Ibid., 1987, p. 104. 
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entre dominadores e dominados, em que houvesse repercussão impositivamente 

vertical, e pode ter, portanto, qualquer direção (horizontal ou vertical). 

Conforme supramencionado, para Foucault não existe o poder em si, ou seja, 

o poder como algo detido por alguém, mas sim relações de poder, que, por meio de 

mecanismos próprios, atuam como uma força que controla os indivíduos de uma 

sociedade, coagindo-os e disciplinando-os. Neste diapasão, busca pontuar seu 

conceito de relação de poder:  

 

Quando fala-se de poder, as pessoas pensam imediatamente a uma estrutura 

política, um governo, uma classe social dominante, o mestre frente ao escravo, 

etc. isto não é de nenhum modo aquilo que eu penso quando falo de relações de 

poder. Eu quero dizer que, nas relações humanas, qualquer que sejam - que trate 

de comunicar verbalmente, como fazemo-lo agora, ou que trate-se de relações 

amorosas, institucionais ou econômicas -, o poder continua presente: eu quero 

dizer a relação na qual um quer tentar de dirigir a conduta do outro. estas são, 

por conseguinte, relações que pode-se encontrar em diversos níveis, sob 

diferentes formas; estas relações de poder são relações móveis, ou seja elas 

podem alterar-se, elas não são dadas de uma vez para sempre47 . 

 

O autor entende que o poder está presente em todas as relações, em uma 

verdadeira rede que se expande por toda a sociedade. Defende que as relações entre 

os indivíduos representam poder, vez que estes detêm possibilidades e, a todo 

instante, exercem influência sobre a liberdade alheia em suas decisões. O poder, 

portanto, nada mais é que a própria influência que uma ação tem sobre outras, sem 

necessário caráter punitivo ou impositivo. A disciplina é a marca utilizada pelo autor 

para diferenciar as hipóteses do exercício impositivo do poder: chama essas de 

relações de poder postas, vez que porta consigo um “modelo reduzido do tribunal”48. 

Sob este prisma, é que se evidenciam as relações de poder sem maiores entraves, 

pois os polos da relação são distintos, como os papéis que incorporam, por exemplo: 

opressor-oprimido, mandante-mandatário, persuasivo-persuadido, e tantas quantas 

forem as relações que exprimam comando e comandados. Foucault acredita que as 

reais relações de poder estão nos relacionamentos cotidianos e que as instituições 

                                                     
47 FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Édition Établie sous la direction de Daniel Defert et François 
Ewald. Collaboration de Jacques Lagrange. Paris: Quarto Gallimard, 2001. v. I-II, p. 1538. 
48 Id. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 149. 
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políticas falham ao tentar regular todas as relações de poder, independentemente da 

extensão de sua digesta normativa. O bom funcionamento social é fruto, na verdade, do 

depósito da responsabilidade aos indivíduos que são implicados nas relações cotidianas, 

pautado num mínimo de normatização institucional, oportunidade em que relega ao 

jus estatal plano secundário, frente à sociedade. 

A rede, representada por Foucault, com todas as suas interconexões que hão 

de alicerçar o poder de um Estado, se refere essencialmente à valoração social 

normativa. Haja vista que o germe do Estado seria o Contrato Social, instrumento 

jurídico normativo que representa uma sessão de direitos individuais em prol de 

uma coletividade, a valoração feita pelo corpo de indivíduos há de imbuir, refletir e 

delimitar os contornos de atuação do Estado Soberano, justamente neste ponto que 

repousa essencialmente o poder, pois as relações interpessoais são responsáveis pela 

eficácia normativa. 

Para Reale, a eficácia normativa tem um caráter empírico, vez que se refere ao 

cumprimento efetivo do Direito, ao seu reconhecimento no plano social e ainda aos 

efeitos que uma norma suscita por meio de seu adimplemento49, este que se contrapõe 

à vigência que, em suma, representa a propriedade formal de competência, produção 

e reconhecimento do Direito no plano normativo, seria, portanto, a solidificação 

normativa fulcrada em valores instantâneos de uma sociedade. 

Pautado nessas considerações, traz-se, mais uma vez, o exemplo do 

infanticídio indígena determinado pelo líder tribal: a norma tradicional da 

comunidade, sacrificar aqueles tidos como inaptos ao convívio social em 

favor/temor aos deuses, representa um valor comunitário e, portanto, legitima a 

atuação de seu representante na sociedade. Independentemente da justificativa, 

divina ou terrestre, a eficácia da atuação do representante do Estado alcança sua 

eficácia pelo aceite social, enquanto detentor do poder estruturante comunitário. 

Deste modo, no momento em que os valores sociais passarem a se apoiar em 

novos patamares ou resguardar novos valores referenciais, aquela norma 

comunitária perde sua eficácia no momento em que estes outros são abraçados pela 

comunidade. Ou seja, a verticalização do poder sempre existirá, contudo, seu 

sentido vetorial é contrário ao que se referencia comumente, pois emana 

diretamente da base estruturante da sociedade para delimitar a atuação estatal.    

                                                     
49 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 114. 
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Ao defender a introjeção do valor à norma em sua Teoria Tridimensional do 

Direito, Reale relega à comunidade papel fundamental, não só na construção teórica 

dos vértices legais, mas também na aplicação, expectativas e como propósito 

derradeiro à resolução de conflitos sociais, o que, sobremaneira, enaltece os direitos 

e deveres republicanos, inatos às liberdades individuais e sociais, vez que o poder 

brota do povo, pelo povo e para o povo50. 

O povo há de ser o centro de todo o processo de construção e desenvolvimento 

estatal. Seus interesses e anseios sempre hão de guiar a máquina pública, servindo 

como trilhos, engrenagens e, até mesmo, combustível no infindável percurso do 

progresso social. Tal perspectiva fecunda, às civilizações ocidentais, no curso do 

Século XVII, com a chamada Revolução Científica, que tem como principal 

característica a mutação mental calcada na afirmação do homem como sujeito que 

representa a realidade, seu objeto e, portanto, dotado de raciocínio51.  

Diante deste novo cenário que se estruturava, o eixo central civilizatório foi 

deslocado, num primeiro momento teocentrista, e passa a dar enfoque ao próprio 

homem (antropocentrismo). A realidade passou a ser examinada em conceitos 

dinâmicos, não mais estáticos, dogmáticos e herméticos. A racionalização das 

estruturas, pautadas pela lógica cartesiana de Descartes52 , foi a força motriz que 

impulsionou essa mutação mental, que germina no Século XVII e vem efetivamente 

florescer no curso do Século XVIII, sobremaneira na França.  

Jean le Rond D’Alembert, em seu Discours préliminaire de l'Encyclopédie53, 

obra que descreve a estrutura e a filosofia que inspiraram a sua Encyclopédie ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 54 , não se furta de 

questionar os conceitos científicos concebidos até então e ao duvidar de seu 

                                                     
50  Em seu Discurso de Gettysburg, Abraham Lincoln marca o término da Guerra Civil Norte-
Americana e o nascimento de um novo condão de Liberdade, pautado na igualdade entre os cidadãos 
de uma nação unificada em que os poderes dos estados jamais se sobrepusessem ao "Governo do 
Povo, Pelo Povo, para o Povo". LINCOLN, Abraham. Discurso de Gettysburg. Disponível em: 
<https://www.greatamericandocuments.com/speeches/lincoln-gettysburg/.> Acesso em: 23 nov. 
2017. 
51AQUINO, Rubim Santos Leão de. História das sociedades: das sociedades modernas às sociedades 
atuais. 42. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2003, p. 170. 
52 DESCARTES, Rene. Discurso do método. Trad. Maria Ermatina Galvão. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. 
53 D’ALEMBERT, Jean le Rond. Discours préliminaire de l’Encyclopédie, introduit et annoté par M. 
Malherbe. Paris: Vrin, 2000. 
54DIDEROT, Denis; D’ALEMBERT, Jean le Rond. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers: par une societé de gens de lettres. Paris, 1750. Disponível em: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50533b/f3>. Acesso em: 23 nov. 2017. 

https://www.greatamericandocuments.com/speeches/lincoln-gettysburg/.%3e
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exaurimento, defende a dinamicidade da própria ciência. Conforme Aquino, 

D’Alembert mostra como a concepção de mundo de Descartes servira de base à 

construção de todas as formas de pensamento, até mesmo para ideias antagônicas, 

uma vez que são determinadas pela forma de conceber a realidade, pela relação 

entre o sujeito que compreende e o seu objeto (homem e a realidade, 

respectivamente)55. 

Nessa linha de pensamento, referida efervescência ideológico-valorativa é 

que impulsiona os ataques à monarquia absolutista, modelo adotado pelo Estado 

que já não mais representava os interesses sociais. Inclusive, a própria Igreja 

Católica, que representava verdadeiro bastião do Ancien Regime, também foi alvo 

de vigorosas críticas por parte dos filósofos expoentes no curso do Século XVIII. O 

movimento intelectual, cuja maior expressão se deu na França do Século XVIII, 

batizado de Iluminismo56 , representou verdadeiro cisma em todos os espectros 

sociais e comunitários daquele momento histórico, alavancado por uma classe social 

nova, que surgia da proliferação do comércio nos primeiros centros urbanos, os 

chamados burgueses, que foram os principais responsáveis pela revaloração dos 

conceitos tradicionais, pelo cisma com o absolutismo monárquico e seus excessos, 

assim como pela reorganização do Estado enquanto servo de seu povo (em franca 

oposição à lógica contrária vigente até então). 

Diante a revalorização das prerrogativas do Estado, coincidente com a 

retrocitada mutação mental, em que do homem passam a irradiar os propósitos 

sociais, tem-se uma inversão vetorial do núcleo ordenador da pirâmide social. Sob a 

perspectiva do absolutismo monárquico, a sociedade estaria estruturada numa 

espécie de pirâmide social de base larga que se afunilaria até alcançar o topo, onde 

repousa a figura do Estado, ilustrada por seu representante (Monarca). Nesse caso, 

a força estruturante emana da base em direção ao pico, para sustentar e resguardar 

a prerrogativa máxima do representante.  

Mediante a inversão lógica e a nova perspectiva antropocêntrica, conforme 

antedito, há uma inversão vetorial do núcleo irradiador da lógica social: o Estado, 

                                                     
55 AQUINO, Rubim Santos Leão de. História das sociedades: das sociedades modernas às sociedades 
atuais. 42. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2003, p. 172. 
56 Em contraposição ao obscurantismo e ao hermetismo classista vigentes no curso de todo o 
feudalismo absolutista monárquico. O Século XVIII passou a ser retratado como o Século das Luzes, 
pois a nova mentalidade e os novos valores sociais, ao transportarem o homem ao centro do diálogo 
social, reinventaram os conceitos outrora estáticos de ciências, cultura e religião predominantes no 
continente europeu. Haja vista que, naquele momento histórico, representaram verdadeiro cisma. 
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apesar de manter-se no topo da pirâmide, propaga de cima para baixo os valores 

sociais visando exclusivamente à manutenção, à estabilidade social e à prosperidade 

social. Na leitura de Bobbio: os súditos viram cidadãos57. 

No curso do Século XX, Hans Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito 58 , 

concebe o Estado como um sujeito artificial e personalização da ordem jurídica, 

enaltecendo o papel essencial da lei na organização das sociedades, instrumento 

pelo qual se manifesta a vontade popular e, ao mesmo tempo, vincula a todos de 

forma igualitária. Apesar da inversão valorativa, da ressignificação dos eixos 

valorativos, com a perspectiva antropocentrista que passa a vigorar com as ideias 

iluministas, o propósito claro pela busca da prosperidade social e a manutenção da 

segurança social, os valores sociais ainda assim não hão de permanecer estáticos, 

diante da natureza polissêmica e dinâmica do ser humano59.  

É preciso indagar, portanto, se o Estado é capaz de acompanhar os interesses 

humanos, reinventar-se ao ritmo da ebulição social e, ao mesmo tempo, garantir 

segurança jurídica ao afastar-se da discricionariedade controversa, característica 

dos regimes absolutistas. Apesar dessa perspectiva valorativo-social manter-se 

essencialmente em vigência até os dias atuais, a sociedade sempre busca meios de 

otimizar sua estrutura organizacional, sobremaneira no que diz respeito aos limites 

e propósitos do Estado.  

Hoje, Século XXI no Brasil, vige um chamado Estado Democrático de Direito, 

que, segundo seu preâmbulo constitucional, destina-se 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 internacional, com a solução pacífica das controvérsias60. 

Desta maneira, é necessário questionar se o atual ordenamento jurídico e as 

superestruturas do Estado atualmente refletem os valores sociais vigentes à 

                                                     
57 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992, p. 4. 
58 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
59 DELPÉRÉE, F. O direito à dignidade humana. In: BARROS, S. R.; ZILVETI, F. A. (Coord.). Direito 
constitucional - Estudos em homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 
1999, p.153. 
60  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 
Senado, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.> Acesso em: 24 
nov. 2017. 
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sociedade e ainda se esses valores seriam efetivamente alcançados numa perspectiva 

social macroscópica.  Haja vista ainda que o texto constitucional tende a se 

solidificar em prol da própria segurança jurídica, é necessário refletir até que ponto 

a positivação ou a negação destas perspectivas é reflexo de uma prosperidade social, 

assim como a mimetização da legislação estática, enquanto responsabilidade estatal 

acerca da segurança social, tem alcançado seus propósitos na sociedade brasileira. 

Portanto, seria o Pajé um criminoso? Tais reflexões hão de ser paulatinamente 

analisadas no curso deste trabalho. 

 

 

 



 

 



 

 

2. O ESTADO, A SEGURANÇA PÚBLICA E A LIBERDADE 

 

A história é clara em afirmar que o homem é um animal social, conforme 

Aristóteles defendia há mais de dois mil anos. Para o Filósofo, a união entre pessoas 

é oriunda de uma necessidade natural, haja vista que são simplesmente incapazes 

de existirem sozinhos, inclusive, ao considerar natural o impulso de perpetuar sua 

espécie1. Nesse sentido, a necessidade de integração é fundamental ao homem que, 

em seu percurso histórico, deixa os costumes nômades e fixa-se em prol da própria 

manutenção da espécie. Uma vez fixa, a pequena comunidade logo se desenvolve e, 

gradativamente, ganha forma, ao se tornar paulatinamente complexa, com o agregar 

daqueles que convergem interesses à sobrevivência mútua.  

Sobredita convergência desvela gradativamente as funções de cada um de 

seus componentes na sobrevivência dos pares, alguns serão responsáveis, num 

primeiro momento, pela agricultura, enquanto outros se ocupam da pecuária, da 

construção, dos cuidados com os filhos, do coser e da própria administração e 

organização do grupo, a exemplo do Pajé, que teve algumas de suas incumbências 

analisadas no curso do primeiro capítulo deste trabalho.  

A figura deste, que arregimenta os interesses individuais em prol do bem-

estar coletivo, é de fundamental importância à manutenção e à prevalência de uma 

sociedade, haja vista que, apesar de sociável, o homem também é naturalmente 

egoísta, inclusive, tal sentimento é visto por Schopenhauer como seu motor 

principal e fundamental 2 . Justamente diante da pluralidade e da polivalência 

humana, é que se revela primordial a existência de um soberano à sociedade, 

verdadeiro Leviatã que controla e conduz a prosperidade coletiva. 

O Estado, portanto, seja na figura de seu Pajé ou, nos termos e modos 

modernos, de seu Governante, é responsável pela segurança social e pela segurança 

pública. Ou seja, tanto pelo bem-estar individual dos integrantes de uma sociedade 

quanto pela prosperidade social e pelo bem-estar coletivo. No caso, neste segundo 

capítulo, o foco é a análise da construção e da sedimentação dos deveres do Estado 

moderno de manutenção e garantia de segurança pública, sobremaneira com 

relação às políticas criminais e suas sanções, à criminalidade e seus afluentes e aos 

                                                     
1 ARISTÓTELES. A política. Brasília: Universidade de Brasília, 1985. 
2 SCHOPENHAUER, Arthur. A arte de insultar. Trad. Eduardo Brandào e Karina Jannini. Rev. e Org 
Franco Volpi. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 51. 
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mecanismos modernos de cerceamento da liberdade. 

 

2.1 Evolução do sistema penal brasileiro 

 

Conforme se observa no curso do terceiro bloco do primeiro capítulo do 

presente trabalho, a manutenção social depreende-se integralmente da vontade do 

povo, que guiará as diretrizes fundamentais e estruturantes de seu Estado ao 

florescer de uma nação.  

Dentre os diversos tópicos e pontos, que hão de ser geridos por este corpo, 

está toda a construção normativa, que encontra no ordenamento jurídico ápice 

maior da manifestação de controle e dos valores sociais ao gerir, tolher e 

contingenciar os limites do Estado. O ordenamento jurídico é, conforme também 

apresentado no curso do primeiro capítulo do presente trabalho, um passo na cadeia 

evolutiva e hermenêutica do “Contrato Social” de Rousseau 3 , pois pontua de 

maneira denotativa os limites e contornos de atuação dos representantes de uma 

sociedade.  

No Brasil, a tradução deste corpo legal dá-se mediante a construção 

normativa positiva que, inspirada nos ideais de Auguste Comte 4  e Benjamin 

Constant5, visava à sobreposição da dogmática religiosa e social por uma científica, 

calcada em parâmetros empíricos e na construção metódica, além de deter como 

principal herança a reivindicação da neutralidade axiológica da ciência6, afastando, 

assim, a aplicação indistinta de valores, crenças ou interesses periféricos quando da 

construção legal.  

Nesta perspectiva, os valores que alicerçam o ordenamento jurídico são 

aqueles de ordem eminentemente republicana, reflexos da vontade popular e dos 

propósitos de uma nação7. 

No que tocante às políticas criminais brasileiras, não se foge deste predicado: 

                                                     
3 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social ou princípios do direito político. Tradução: Pietro 
Nassetti. 3. ed. São Paulo: Martin Claret, 2009.  
4  COMTE, Auguste. Curso de filosofia positiva; Discurso sobre o espírito positivo; Discurso 
preliminar sobre o conjunto do positivismo; Catecismo positivista. Trad. José Arthur Giannotti e 
Miguel Lemos. São Paulo: Abril Cultural, 1978.  
5 CONSTANT, Benjamin. Princípios de política aplicáveis a todos os governos. Tradução de Joubert 
de Oliveira Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007. 
6  VERAS, Ryanna Pala. Nova criminologia e os crimes de colarinho branco. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2010, p. 5-6. 
7 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 114. 
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a legislação penal e processual penal há de refletir os ideais e valores sociais e 

afastar-se de quaisquer comoções particulares, peculiares e/ou momentâneas que 

possam minar sua neutralidade axiológica legal. Conforme Goldschmidt, enquanto 

que a política processual não foge do segmento da política geral de um Estado, o 

processo penal deve ser enxergado como um termômetro dos elementos autoritários 

ou democráticos, alicerçado obviamente nos parâmetros constitucionais8. Sejam as 

diretrizes autoritárias, sejam elas democráticas, o processo penal e suas políticas 

tenderão nos exatos conformes, seja ao utilitarismo autoritário, seja ao garantismo 

constitucional democrático. 

Os paradigmas e elementos de uma constituição autoritária não reclamam 

maior digressão, haja vista que o presente trabalho visa expor e analisar os termos da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sobremaneira, neste tópico 

acerca das políticas criminais. Contudo, cumpre traçar, mesmo que estreito, 

panorama histórico e evolutivo do corpo constitucional brasileiro, com o propósito de 

facilitar a distinção do leitor de incongruências e aspectos de ordem antidemocrática, 

sobretudo diante da importância dos eventos, situações e contextos históricos no 

desenlace político, conjuntural e social para que, em seguida, seja possível a análise 

da legislação penal e processual penal, enquanto reflexo das políticas públicas 

criminais. 

A primeira Constituição do Brasil foi outorgada no ano de 1824, diante de um 

período de grande instabilidade monárquica, que resultou na proclamação da 

independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Foi redigida a portas fechadas, 

por membros do então Partido Português, escolhidos por Dom Pedro I, imperador 

constitucional do Brasil9 . Fruto de ideais iluministas da época, a Constituição de 

1824 garantiu a presença dos direitos existentes na Declaração dos Direitos do 

Homem da França revolucionária de 1789, bem como o princípio da separação dos 

poderes, acrescido de um quarto poder, Moderador, desempenhado pelo Imperador. 

Com esta Carta foi estabelecida como forma de governo uma monarquia hereditária 

constitucional e representativa, enquanto a estrutura do Estado visava à preservação 

de sua unidade centralizada. Permaneceu em vigor durante 65 (sessenta e cinco) 

anos, contudo traçou linhas bem distantes da realidade social, haja vista que, com 

                                                     
8 GOLDSCHMIDT, James. Problemas jurídicos y políticos del processo penal. Barcelona: Bosch, 
1935, p. 07. 
9 BONAVIDES, Paulo. História constitucional do Brasil. Brasília: OAB, 2004, p. 99. 
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cerca de 3 milhões de habitantes à época, dos quais um terço composto por escravos, 

enquanto a economia girava em torno de seu tráfico, além do que apenas 3% (três 

por cento) da população era alfabetizada10. 

Gradativamente, a economia escravista entrava em declínio, culminando, 

juntamente com o crescimento dos movimentos abolicionistas, na abolição da 

escravatura em 13 de maio de 1888. Nesse contexto, o país gradativamente se 

urbanizava e estruturava suas cidades com energia e esgoto, ao tempo que adentrava 

paulatinamente numa época ágil e moderna de arquitetura capitalista, em que se passa 

a enxergar no governo imperial: um sinônimo de retrocesso, enquanto na República: a 

modernidade e o progresso. Esta que efetivamente vem a ser proclamada em 15 de 

novembro de 1889, marcando a destituição do Chefe de Estado, Imperador Dom Pedro 

II, e a instituição de um governo republicano provisório11. 

Com a proclamação da república, consuma-se o dever de adaptar o corpo 

normativo aos interesses sociais ora republicanos. Neste contexto, eis que surge a 

Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brazil, de 1891. A Carta 

consagra a existência harmônica e independente dos três poderes: Executivo, 

Legislativo e Judiciário, ao tempo que abole o Poder Moderador, símbolo da 

monarquia, além de instituir o presidencialismo como regime de governo. O mandato 

do Presidente da República é delimitado e sua eleição é estabelecida mediante voto 

direto, daqueles cidadãos do sexo masculino alfabetizados12, o que, sem dúvida, revela 

uma participação maior da população na vida política daquela república que se 

formava, sem direito à reeleição. Adotou-se, ainda, a instituição do laicismo estatal13. 

Gradativamente, o país desenvolve sua economia, fulcrado no sistema 

capitalista de produção, e a população passa a paulatinamente ganhar expressividade e 

margem participativa no contexto político nacional. Em 1934, é promulgada uma nova 

Constituição, com uma série de inovações de cunho social, como a introdução do voto 

secreto e a participação feminina nos sufrágios, além de época de grande efervescência 

social e discussões acerca da regulamentação dos interesses trabalhistas, com a 

                                                     
10 LEAL, Aurelino. História constitucional do Brasil. Brasília: Editora do Senado, 2014, p. 62-63. 
11 FREYRE, Gilberto. Ordem e progresso. São Paulo: Global, 2004, p. 113-118.  
12 BRASIL. Decreto nº 6, de 19 de novembro de 1889. “Art. 1o: Consideram-se eleitores, para as camaras 
geraes, provinciaes e municipaes, todos os cidadãos brazileiros, no gozo de seus direitos civis e politicos, que 
souberem ler e escrever”. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-
1899/decreto-6-19-novembro-1889-508671-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
13 BONAVIDES, Paulo. História constitucional do Brasil. Brasília: OAB, 2004, p. 132. 
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proposição do anteprojeto da lei que instituiu e organizou a Justiça do Trabalho14.  

Contudo, foi também período de grande instabilidade política, tanto interna, 

que viria posteriormente a desembocar na decretação de estado de sítio e na eleição 

indireta de Getúlio Vargas à presidência, quanto externa, com as tensões que se 

desvelavam na Europa, com o avanço das forças nazistas sobre a Polônia e a França. 

A Constituição de 1934 logo foi substituída pela Constituição de 1937, 

outorgada por um regime presidencial autoritário de exceção, que se justificava na 

necessidade de intervenção à preservação social contra ameaças externas. Época em 

que foram cerceados direitos e garantias de representatividade e participação sociais, 

como a abolição dos partidos políticos e a instituição de mecanismos de censura à 

imprensa. O preâmbulo da Constituição de 1937, inclusive, pontua que esta vem 

atender “às legítimas aspirações do povo brasileiro, à paz política e social, 

profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem resultantes da 

crescente agravação dos dissídios partidários” e ainda que a infiltração comunista 

propunha funesta iminência de guerra civil, reclamando, assim, remédio radical e 

permanente que se consubstanciaria na nova ordem constitucional15.  

Dessa forma, foi dissolvido o Poder Legislativo, ao tempo que concedia ao chefe 

de governo a responsabilidade e autoridade para legislar, por meio de decretos-lei16. A 

federação ficou comprometida, haja vista que foram extintos símbolos estaduais, como 

hinos, escudos, armas e bandeiras, que não os nacionais. Apesar da propositura de uma 

nova roupagem bicameral ao Poder Legislativo (Parlamento Nacional, composto por 

duas câmaras: a dos deputados e o Conselho Federal), esta jamais foi instalada 17 . 

Referida Constituição permaneceu em vigência por cerca de 8 (oito) anos, coincidindo 

com o término da Segunda Guerra Mundial, mediante a deposição de Getúlio Vargas 

pelo Alto Comando do Exército, em 29 de outubro de 1945.  

Ainda naquele ano, foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, 

efetivamente instalada em fevereiro de 1946, que resultaria na Constituição de 18 de 

                                                     
14 Referência ao Decreto Lei n. 1.237 de 02 de maio de 1939. Mais informações: BRASIL. Tribunal 
Superior do Trabalho. Institucional. Historia da Justiça do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/historia-da-justica-do-trabalho>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
15 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 22 fev. 2018. 
16 Ibid., 1937. “Art. 180: Enquanto não se reunir o Parlamento nacional, o Presidente da República 
terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da União”. 
17 MARCOS, Rui de Figueiredo. História do direito brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
p. 424-426. 
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setembro de 1946, que tomara como matriz a Constituição de 1891 acrescida dos 

direitos de segunda geração propostos pela Constituição de 1934, sobremaneira no 

que diz respeito à proteção aos trabalhadores, à ordem econômica, à educação e à 

família 18 . Contudo, o viés antagonista foi o principal ponto de inflexão da 

Constituição de 1946, pois os constituintes esmeraram-se em rechaçar os preceitos 

do Estado Novo, outrora proposta pela Carta de 1937, em vez de ajustarem os novos 

paradigmas legais às necessidades e propósitos modernos da sociedade brasileira.  

A instabilidade social e política, contudo, foi suficiente para arrematar a tímida 

eficácia do referido ordenamento constitucional. Em 1961, houve a renúncia do 

presidente da república, foi instaurado um parlamentarismo, enquanto solução política 

para a viabilização da posse do vice-presidente, em seguida um plebiscito que sepultaria 

aquele parlamentarismo, seguido de nova crise que culminaria na deposição presidencial 

e a edição de um Ato Institucional (1964), sem embargo na manutenção constitucional, 

mas introduzira profundas alterações. Vêm ao poder nacional os militares.  

Em 31 de março de 1964, houve o primeiro pronunciamento militar. Desde 

logo, evidenciou-se a preocupação em caracterizá-lo como de natureza 

revolucionária, com o estrito propósito de justificar a investidura no poder 

constitucional. Apesar desta justificativa não resguardar qualquer cunho de 

satisfação à sociedade, eis que, em 24 de janeiro de 1967, foi novamente rompida a 

ordem constitucional brasileira, diante da promulgação de nova Constituição, que 

também viria a ser alvo de inovações mediante Ato Institucional (AI5, de 13 de 

dezembro de 1968), além da Emenda Constitucional nº 1/69.  

Dotado de caráter excepcionalmente autoritário, o novo ordenamento 

constitucional propunha a sobreposição de quaisquer atos do Comando Supremo da 

Revolução de 31 de março de 1964, a qualquer decisão ou apreciação judicial, ou seja, a 

hipertrofia do Poder Executivo, que era comandado excepcionalmente pelos Militares19.  

Com a derrocada do regime de organização militar, o país é envolto em um 

novo movimento de redemocratização, este que culmina com a promulgação da 

sétima Constituição brasileira, esta datada de 5 de outubro de 1988. Entre contornos 

e entornos de viés garantista, agasalha os direitos fundamentais ditos de terceira 

geração, mais precisamente os direitos coletivos, de solidariedade social, difusos, 

                                                     
18 Ibid., 2015, p. 451.  
19 MARCOS, Rui de Figueiredo. História do direito brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
p. 457-471. 
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além, obviamente, dos direitos e garantias clássicos, tanto individuais quanto sociais, 

propõe assim, ao Brasil, um novo modelo de estado: democrático de direito20. 

Percebe-se, sem maior esforço cognitivo, que a Constituição de 5 de outubro 

de 1988 visa expurgar possíveis traços remanescentes do Estado autoritário que 

sobrepunha, haja vista tratar-se de texto bastante extenso e denso, contando com 

250 (duzentos e cinquenta artigos), acrescidos de centenas de parágrafos, incisos e 

alíneas, o que torna o corpo normativo constitucional consideravelmente complexo; 

além do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que, por sua vez, também 

conta com inúmeros parágrafos, incisos e alíneas distribuídos em outros 114 (cento 

e catorze) artigos. Não há dúvidas, portanto, de que a Constituição de 1988 traz não 

somente diretrizes e princípios estruturais e superestruturais à sociedade brasileira. 

A bem da verdade, visa elidir situações e contextos legais problemáticos ante o 

acréscimo normativo em seu corpo, conforme se depreende do crescente número de 

Emendas Constitucionais constantemente propostas ao texto constitucional.  

Tais características são frutos do contexto social e legal em que pendulam os 

valores sociais, no âmbito de um Estado democrático, e propõe revalorização dos 

paradigmas normativos que podem não mais refletir os interesses de uma sociedade. 

Tal interdependência, conforme antedito, é decorrente da própria fenomenologia do 

Direito, enquanto estrutura social axiológico-normativa. Assim, cada norma jurídica 

constitui uma integração racional de fatos e valores, que serão aperfeiçoados para 

adequar-se à realidade e aos anseios sociais21. Nesta linha, analisar-se-á também o 

corpo legal brasileiro repressivo, tanto de ordem material quanto processual, com o 

mesmo propósito de analisar os contextos sociais e jurídicos em que foram propostos.  

O Brasil, como é bem sabido, bebe de fonte lusitana, desde sua descoberta, 

ainda no Século XVI. Vale ressaltar que a influência permanece forte ainda na 

segunda década do Século XXI, não somente pela manutenção de língua 

praticamente idêntica, mas também pela lógica social, estrutural e cultural que 

jamais cindiu com a Proclamação da Independência brasileira de 1822. Pelo 

contrário, muito do apreendido por tais fontes é gradativamente ressignificado à 

                                                     
20  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 
Senado,  1988. “Art.1 - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:”. 
21 REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1992, p. 59. 
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lógica brasileira que floresce. Diferentemente da lógica constitucional, que também 

frui da lusitana, contudo, naturalmente propõe cisão lógica jurídico-estrutural, no 

que, tocante aos estatutos repressivos, houve, num primeiro momento, aplicação 

dos paradigmas penais portugueses à sociedade brasileira que se formava. 

Logo após o descobrimento das terras brasileiras, com sua gradativa 

colonização e espraiar do Estado português pelas novas terras de além-mar, as 

Ordenações Afonsinas22 paulatinamente ganharam vigência, contudo, sem grande 

influência concreta no país que ainda se formava. Estas previam a aplicação de 

penas cruéis e ignominiosas à pena privativa de liberdade, portanto, as execuções 

penais realizadas no Brasil também seguiam esse modelo. Até porque não foram 

modificadas, neste tocante, pelas Ordenações Manuelinas 23 , que as sucederam e 

perduraram até o início do Século XVII. Acerca do tema, propõe Zaffaroni: 

 

As Ordenações Afonsinas, em cuja vigência (1447–1521) se deu a descoberta do 

Brasil, não tiveram qualquer influência na nova colônia. Trata-se de uma 

compilação de regimentos, concordatas e leis régias anteriores [...], que naquela 

ocasião disputavam autoridade e competência com o direito canônico, com o 

direito romano (cujas regras são denominadas ‘leis imperiais’) e com os direitos 

locais, aqueles forais outorgados a distritos ou concelhos por senhores ou pelo 

próprio rei, cuja intangibilidade se reduzia desde a crise do feudalismo no século 

XIV. A matéria criminal se compendiava, ainda que não exclusivamente, no 

livro V; além da influência canônica (o título I trata dos hereges, e diversos 

títulos criminalizam a sexualidade segundo padrões canônicos) e romana (nas 

‘forças novas demandadas antes do ano e dia’ do título LXVIIII ressoa o 

interdictum unde vi), estão presentes traços germânicos (como gritos nas ruas 

que habilitavam a mulher forçada a querelar, no título VI), provenientes do 

processo histórico inaugurado com o reino visigótico. A cominação abusiva da 

pena de morte e das penas corporais, o emprego por arbítrio judicial da tortura 

(V, LXXXVII, 4), a ampla criminalização de crenças, opiniões e opções sexuais 

e a própria transmissibilidade das penas respondem à conjuntura na qual se 

                                                     
22 Promulgadas durante o reinado de Dom Afonso V, são datadas de 1446 e encontram-se disponíveis 
para consulta em: ORDENAÇÕES AFONSIVAS. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/>. Acesso em: 13 fev. 2018. 
23 Responsáveis pela compilação legal portuguesa, as Ordenações Manuelinas foram propostas em 
1513 pelo Rei Manuel. ORDENAÇÕES MANUELINAS. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/>. Acesso em: 13 fev. 2015. 
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inscreve tal compilação.24 

 

O primeiro avanço no sentido da adaptação das penas à lógica social foi dado 

por meio das Ordenações Filipinas25, de 1603. Embora ainda propusessem a pena 

de morte em alguns casos, a aplicação era mais restrita, e se concentrava 

principalmente nos crimes políticos. Apesar das punições ainda serem desumanas, 

essas ordenações moderaram a crueldade que as ordenações anteriores deixavam 

ao arbítrio dos aplicadores. É o que explica Neder:  

 

a presença da pena de morte na legislação portuguesa (especialmente no Livro V 

das Ordenações Filipinas) tinha uma aplicação comedida, restrita a reis dos quais 

se exigia que fossem pios e misericordiosos e estava condicionada à lógica judicial 

de um absolutista político de inspiração tomista: A dureza da pena prevista no 

texto da lei combinava-se com a temperança do perdão régio, que fazia parte do 

processo de dominação e submissão política. A pena de morte visava 

predominantemente produzir efeitos inibidores – repressivos dissuasórios. A sua 

aplicação, contudo, incidia mais sobre os crimes de lesa – majestade; vale dizer 

crimes políticos.26 

 

Contudo, as Ordenações Filipinas ainda se mostraram bastante dissociadas da 

realidade, sobremaneira da realidade brasileira, pois, se por um lado diminuíam a 

discricionariedade dos juízes no uso da pena de morte, acabaram por piorar a situação 

geral dos condenados, quando propõem penas mais cruéis, como: penas corporais, 

humilhação pública, confisco de bens etc., o que acarretou um processo de 

institucionalização da degradação humana. Acerca deste cenário, Piragibe sintetiza: 

 

Espelho, onde se refletia, com inteira fidelidade, a dureza das codificações 

contemporâneas, era um misto de despotismo e de beatice, uma legislação 

híbrida e feroz, inspirada em falsas idéias religiosas e políticas, que invadindo 

                                                     
24 ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. Direito penal brasileiro: primeiro volume. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renavan, 2003, p. 413. 
25 Estas que substituíram as Ordenações Manuelinas, a partir do ano de 1603, promulgadas pelo Rei 
Felipe I de Portugal e encontram-se disponíveis para consulta em: ORDENAÇÕES FILIPINAS. 
Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm/>. Acesso em: 13 fev. 
2018. 
26 NEDER, Gizlene. Cultura, poder e violência. Rev. latinoam. psicopatol. fundam., v.12, n.1, p. 17-
30, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
47142009000100002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
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as fronteiras da jurisdição divina, confundia o crime com o pecado, e absorvia o 

indivíduo no estado fazendo dele um instrumento. Na previsão de conter os 

maus pelo terror, a lei não media a pena pela gravidade da culpa; na graduação 

do castigo obedecia, só, ao critério da utilidade. Assim, a pena capital era 

aplicada com mão larga; abundavam as penas infamantes, como açoite, a marca 

de fogo, as galés, e com a mesma severidade com que se punia a heresia, a 

blasfêmia, a apostasia e a feitiçaria, eram castigados os que, sem licença de El-

Rei e dos Prelados, benziam cães e bichos, e os que penetravam nos mosteiros 

para tirar freiras e pernoitar com elas. A pena de morte natural era agravada 

pelo modo cruel de sua inflição; certos criminosos, como os bígamos os 

incestuosos os adúlteros, os moedeiros falsos eram queimados vivos e feitos em 

pó, para que nunca de seu corpo e sepultura se pudesse haver memória. Com a 

volúpia pelo sangue, negação completa de senso moral, dessa lei que, na frase 

de Cícero, é in omnibus diffusa, naturae, congruens, constans, eram 

supliciados os réus de lesa-magestade, crime tão grave e abominável, e os 

antigos sabedores tanto o estanharam, que o compararam à lepra, porque, assim 

como esta enfermidade enche o corpo, sem nunca mais se poder curar, assim o 

erro da traição condena o que a comete, e impece e infama os que da sua linha 

descendem, posto que não tenham culpa. A este acervo de monstruosidade 

outras se cumulavam; a aberrância da pena, o confisco de bens a 

transmissibilidade da infâmia do crime.27 

 

O cunho imagético e a plasticidade das condenações possuíam o condão de 

dissuadir os criminosos. Nesse diapasão, eram propostas penas que, além de 

extremamente cruéis, propunham um verdadeiro espetáculo social de horror, 

quando da execução. Tais demonstrações, além reafirmarem o poderio e a 

imponência do Estado ante a criminalidade, exaltava a fatalidade dos desígnios 

divinos que serviam de inspiração e suporte estrutural para aquela construção legal. 

Somente no Século XIX, iniciou-se um gradativo processo de continência entre os 

desígnios e propósitos legais e a realidade brasileira que se impunha.  

Em 1808, o Príncipe Regente do Brasil, Dom João VI, ao convocar o modelo 

pombalino, cria a figura do “Indentende Geral de Polícia da Corte, e do Estado do Brasil”, 

nos mesmos moldes e gozando das mesmas prerrogativas de seu congênere lisboeta, por 

                                                     
27 PIRAGIBE, Vicente. Legislação penal do Brasil e do estrangeiro. São Paulo: Saraiva,1932. 2v., p. 14-
15. 



 

Víctor Marcílio Pompeu | 75 
 

intermédio do Alvará de 10 de maio de 1808, nos termos dos Alvarás de 25 de junho de 

1760 e de 15 de janeiro de 178028. Tal figura detinha a prerrogativa e o dever de zelar pela 

manutenção da paz e da tranquilidade social em todas as esferas e ministérios que 

viessem a concernir aos interesses do Estado, como espécie de observador maior 

(Overwatch), no Brasil. Deste modo, possuía vasta gama de atribuições: do frear da 

criminalidade ao fomento do entretenimento popular, com a inclusão da promoção do 

amor e do respeito dos vassalos para com o soberano e a sua real dinastia29. Contudo, 

ainda assim, por se tratar de ação de cunho administrativo, como uma espécie de 

repaginação do Poder de Polícia do Estado, acima citada continência, de ordem legal e 

social, só vai ganhar corpo após a Proclamação da Independência do Brasil, em 7 de 

setembro de 1822, com a outorga da Constituição de 1824.  

Dado o quadro legal brasileiro, do Estado que se formava diante da independência 

da Coroa Portuguesa, foi necessário estabelecer legislação própria, movimento de 

codificação do direito brasileiro, sobremaneira condizente com a realidade pátria, capaz de 

elidir os conflitos e promover a pacificação e a segurança daquela sociedade que se formava. 

Em 1827, são iniciados os trabalhos de codificação do Direito Criminal, que prosseguiram 

por três anos até a promulgação do Código Criminal do Império, sancionado pelo decreto 

de 16 de dezembro de 1830. Tal codificação ainda bebia da forte influência lusitana, 

sobremaneira das Ordenações Filipinas, contudo, trouxe uma série de inovações ao cenário 

da época, além de afastar a axiologia ético-religiosa30. 

A primeira codificação brasileira, apesar de não distinguir crime de delito, 

implementa definição de fato típico como toda ação ou omissão voluntária contrária 

às leis penais, distinguindo-se ainda as modalidades tentadas. Os tipos penais foram 

categorizados em públicos, particulares e policiais. Públicos seriam aqueles em que 

se ofendesse autoridade pública; particulares eram aqueles que atentavam contra a 

liberdade, segurança ou propriedade dos indivíduos; enquanto que a categoria de 

crimes policiais seriam as contravenções penais modernas, postas ao Decreto-Lei 

3.688, de 3 de outubro de 1941 31 . Contudo, a grande revolução proposta pela 

                                                     
28 MARCOS, Rui de Figueiredo. História do direito brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 
246. 
29 LIMA, Oliveira. Dom João VI no Brasil (1808 – 1821). Prefácio de Octávio Tarquínio de Sousa. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1945. v. I, p. 240 e ss. 
30 MARCOS, Rui de Figueiredo. História do direito brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 
246, p. 309-311. 
31 BRASIL. Lei de Contravenções Penais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm>. Acesso em: 29 mar. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3688.htm
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primeira codificação brasileira foi a proporcionalidade entre os crimes e suas 

respectivas penas, inclusive, concretizando a sedimentação dos ideais humanitários, 

assim como marca a desvinculação dos pressupostos metafísico-religiosos, tão 

arraigados à legislação de outrora, sublevando apenas a tutela de valores imanentes, 

como interesses genéricos de convivência, passam a ser contemplados32. 

Referido ponto é de fundamental importância para o presente trabalho, pois, 

além de denotar ressignificação da pena, reflete clara mudança de propósito quando 

de sua execução, que já não mais é apenas um meio de reafirmação do poderio do 

Estado, mas sim, guarda fundamentos e propósitos de prevenção e defesa da 

sociedade. Paulatinamente, é enaltecido o valor preventivo da atuação do Estado 

quando da repressão de crimes, pois, ao intimidar o delinquente acerca de fatos 

delituosos futuros, reeduca-o e o amolda à manutenção do convívio social.  Tópico 

este que aporta reestruturação dogmática acerca da atuação do Estado na repressão 

de condutas delituosas, pois se vê o abraçar da dignidade humana, enquanto tópico 

limitador da pena, mesmo que ainda em espectro embrionário e sem eficácia 

mínima necessária (untermassverbote33), assim como a mudança de finalidade na 

própria execução da pena, pois não mais havia a necessidade de reafirmar 

justificativa divina, mas de preservar a própria sociedade e seus membros.  

A secularização do propósito punitivo pelo Estado brasileiro, conforme 

antedito, denota importante marco na ressignificação, não só legal, mas da própria 

lógica estatal, pois, independentemente dos mecanismos utilizados para execução 

da pena, sejam estes degradantes ou não, já não mais se justificam no 

transcendental, espiritual ou no divino, mas sim, no social. A pena, apesar de ainda 

guardar forte contexto e viés plástico, gradativamente passa a ser temida por sua 

fatalidade, em vez de sua brutalidade 34 , diante da implacabilidade do Estado, 

enquanto mantenedor da paz e da ordem social, além de fomentar, ainda que em 

fase embrionária um sentimento de coletividade e pertença, também fundamentais 

para o bom desenvolvimento da sociedade, que posteriormente virá a nutrir noções 

de patriotismo e nacionalismo, conforme se observará nos tópicos adiante expostos 

no presente trabalho, sobremaneira acerca dos próprios paradigmas constitutivos 

                                                     
32 MARCOS, Rui de Figueiredo, op. cit., 2015, p. 309-311. 
33  CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. Coimbra: Almedina, 2003. 
34 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2008, p.13. 
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da Justiça Restaurativa. 

O Código Criminal brasileiro de 1830 já previa o princípio da legalidade, nos 

mesmos termos contemporâneos, conforme se depreende de seu Artigo 1º 35 ; o 

princípio da individualização das penas, que também pode ser observado em 

diversos trechos da legislação, como no Capítulo III, do Título I, da Primeira Parte 

do Código Criminal do Império do Brazil, onde são expostas as circunstâncias 

agravantes (Arts. 16 e 17 36 ) e atenuantes (Art. 1837 ); sobredita legislação versa 

também acerca da execução das penas (Capítulo I, Título II, da Primeira Parte do 

Código Criminal do Império do Brazil) e propõe, em seu já secular corpo legal, 

                                                     
35 “Art. 1º Não haverá crime, ou delicto (palavras synonimas neste Codigo) sem uma Lei anterior, que o 
qualifique”. BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Código Criminal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm> Acesso em: 30 mar. 2018.  
36  “Art. 16. São circumstancias agravantes: 1º Ter o delinquente commettido o crime de noite, ou em 
lugar ermo. 2º Ter o delinquente commettido o crime com veneno, incendio, ou inundação. 3º Ter o 
delinquente reincidido em delicto da mesma natureza. 4º Ter sido o delinquente impellido por um 
motivo reprovado, ou frivolo. 5º Ter o delinquente faltado ao respeito devido á idade do offendido, 
quando este fôr mais velho, tanto que possa ser seu pai. 6º Haver no delinquente superioridade em 
sexo, forças, ou armas, de maneira que o offendido não pudesse defender-se com probabilidade de 
repellir a offensa. 7º Haver no offendido a qualidade de ascendente, mestre, ou superior do 
delinquente, ou qualquer outra, que o constitua á respeito deste em razão de pai. 8º Dar-se no 
delinquente a premeditação, isto é, designio formado antes da acção de offender individuo certo, ou 
incerto. Haverá premeditação quando entre o designio e a acção decorrerem mais de vinte e quatro 
horas. 9º Ter o delinquente procedido com fraude. 10. Ter o delinquente commettido o crime com 
abuso da confiança nelle posta. 11. Ter o delinquente commettido o crime por paga, ou esperança de 
alguma recompensa. 12. Ter precedido ao crime a emboscada, por ter o delinquente esperado o 
offendido em um, ou diversos lugares. 13. Ter havido arrombamento para a perpetração do crime. 
14. Ter havido entrada, ou tentativa para entrar em casa do offendido com intento de commetter o 
crime. 15. Ter sido o crime commettido com surpresa. 16. Ter o delinquente, quando commetteu o 
crime, usado de disfarce para não ser conhecido. 17. Ter precedido ajuste entre dous ou mais 
individuos para o fim de commetter-se o crime. Art. 17. Tambem se julgarão aggravados os crimes: 
1º Quando, além do mal do crime, resultar outro mal ao offendido, ou á pessoa de sua familia. 2º 
Quando a dôr physica fôr augmentada mais que o ordinario por alguma circumstancia 
extraordinaria. 3º Quando o mal do crime fôr augmentado por alguma circumstancia extraordinaria 
de ignominia. 4º Quando o mal do crime fôr augmentado pela natureza irreparavel do damno. 5º 
Quando pelo crime se augmentar a afflicção do afflicto”. Ibid., 1830.  
37  “Art. 18. São circumstancias attenuantes dos crimes: 1º Não ter havido no delinquente pleno 
conhecimento do mal, e directa intenção de o praticar. 2º Ter o delinquente commettido o crime para 
evitar maior mal. 3º Ter o delinquente commettido o crime em defeza da propria pessoa, ou de seus 
direitos; em defeza de sua familia, ou de um terceiro. 4º Ter o delinquente commettido o crime em 
desaffronta de alguma injuria, ou deshonra, que lhe fosse feita, ou á seus ascendentes, descendentes, 
conjuge, ou irmãos. 5º Ter o delinquente commettido o crime, oppondo-se á execução de ordens 
illegaes. 6º Ter precedido aggressão da parte do offendido. 7º Ter o delinquente commettido o crime, 
atterrado de ameaças. 8º Ter sido provocado o delinquente. A provocação será mais ou menos 
attendivel, segundo fôr mais ou menos grave, mais ou menos recente. 9º Ter o delinquente 
commettido o crime no estado de embriaguez. Para que a embriaguez se considere circumstancia 
attenuante, deverão intervir conjunctamente os seguintes requesitos; 1º que o delinquente não 
tivesse antes della formado o projecto do crime; 2º que a embriaguez não fosse procurada pelo 
delinquente como meio de o animar á perpetração do crime; 3º que o delinquente não seja 
costumado em tal estado a commetter crimes. 10. Ser o delinquente menor de vinte e um annos. 
Quando o réo fôr menor de dezasete annos, e maior de quatorze, poderá o Juiz, parecendo-lhe justo, 
impôr-lhe as penas da complicidade”. Ibid.,1830.  
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distinções entre homens e mulheres quando da aplicação e do cumprimento das 

penas, apontando, até mesmo, a necessidade de existência de estabelecimentos 

prisionais distintos para o cumprimento das penas em razão do sexo, a exemplo do 

Art. 45 do Código Criminal de 183038. 

Referido Código Criminal vigorou por todo o Período Imperial brasileiro, 

compreendido pelo Primeiro (1831 – 1840) e Segundo (1840 – 1889) Reinados, 

estes que enfrentaram e sobrepuseram uma série de insurreições, como a 

Cabanagem no Estado do Pará, a Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia e a 

Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, obtendo êxito na manutenção e no 

fortalecimento da unidade nacional, o que colaborou gradativamente para fortalecer 

a unidade nacional. Sua vigência foi exaurida somente com o advento do Código 

Penal de 1890, Decreto n.º 847, de 11 de outubro de 189039, perpassando, inclusive, 

a Proclamação da República Brasileira, em 15 de novembro de 1889. 

Antes mesmo do advento da Constituição de 1891, primeira constituição 

republicana, a sociedade brasileira conhece seu ordenamento repressivo e se depara 

com incontáveis problemas, conquanto a sua aplicação, a exemplo da quantidade de 

dispositivos e a exuberância da legislação extravagante, que só viria a ser consolidada 

em 1932, pelo Decreto N.º 22.213, de 14 de dezembro de 193240. Contudo, a análise 

desse corpo legal denota, mais uma vez, ressignificação dos propósitos estatais, no 

que concerne à aplicação da lei penal, pois, indubitavelmente, o objetivo maior se 

concretiza na reafirmação e na manutenção social, fato este que pode ser vislumbrado, 

inclusive, na própria disposição do corpo legislativo, com seus 412 artigos, acrescidos 

de outras centenas de parágrafos e alíneas.  

O Código Penal de 1890 é dividido em quatro livros: o primeiro trata dos 

crimes e das penas, enquanto o segundo, dos crimes em espécie; já o terceiro, das 

contravenções em espécie; e o quarto, e derradeiro, cuida das disposições gerais. O 

                                                     
38 Ibid., 1830. “Art. 45. A pena de galés nunca será imposta: 1º A's mulheres, as quaes quando tiverem 
commettido crimes, para que esteja estabelecida esta pena, serão condemnadas pelo mesmo tempo 
a prisão em lugar, e com serviço analogo ao seu sexo. 2º Aos menores de vinte e um annos, e maiores 
de sessenta, aos quaes se substituirá esta pena pela de prisão com trabalho pelo mesmo tempo. 
Quando o condemnado á galés, estando no cumprimento da pena, chegar á idade de sessenta annos, 
ser-lhe-ha esta substituida pela de prisão com trabalho por outro tanto tempo, quanto ainda lhe faltar 
para cumprir”.  
39  BRASIL. Código Penal. Decreto n.º 847, de 11 de outubro de 1890. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm>. Acesso em: 31 mar. 2018.  
40 MARCOS, Rui de Figueiredo. História do direito brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 
403. 
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Livro I contém seis títulos: I – Da aplicação e dos efeitos da lei penal; II – Dos crimes 

e dos criminosos; III – Da responsabilidade criminal; das causas que dirimem a 

criminalidade e justificam os crimes; IV – Das circunstâncias agravantes e 

atenuantes; V – Das penas e seus efeitos; da sua aplicação e modo de execução; e VI 

– Da extinção e suspensão da ação penal e da condenação.  

Já o Livro II trata dos crimes em espécie, neste ponto é possível denotar com 

evidência a preocupação do legislador com a manutenção da sociedade e sua ordem, 

quando da disposição dos tipos penais. Não que isso represente qualquer sorte de 

escalonamento ou hierarquia, dentro do próprio ordenamento, mas, a bem da 

verdade, reflete as aspirações sociais daqueles que constroem a legislação e 

consequentemente os propósitos do Estado. Referido livro distribui os títulos e 

capítulos nos seguintes termos: Título I – Dos crimes contra a existência da 

república (Capítulo I - Dos crimes contra a independência e integridade da pátria, 

Capítulo II – Dos crimes contra a Constituição da República e forma do seu governo, 

Capítulo III – Dos crimes contra o livre exercício dos poderes políticos); Título II – 

Dos crimes contra a segurança interna da República (Capítulo I – Conspiração, 

Capítulo II – Sedição e ajuntamento ilícito, Capítulo III – Resistência, Capítulo IV 

– Tirada ou fugida de presos do poder da justiça e arrombamento de cadeias, e 

Capítulo V – Desacato e desobediência às autoridades); Título III – Dos Crimes 

contra a tranquilidade pública (Capítulo I – Do incêndio e outros crimes de perigo 

comum, Capítulo II – Dos crimes contra a segurança dos meios de transporte ou 

comunicação, e Capítulo III – Dos crimes contra a saúde pública); Título IV – Dos 

crimes contra o livre exercício dos direitos individuais (Capítulo I – Dos crimes 

contra o livre exercício dos direitos políticos, Capítulo II – Dos crimes contra a 

liberdade pessoal, Capítulo III – Dos crimes contra o livre exercício dos cultos, 

Capítulo IV – Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, Capítulo V – Dos 

crimes contra a inviolabilidade do domicílio, e Capítulo VI – dos crimes contra a 

liberdade do trabalho); Título V – Dos crimes contra a boa ordem e administração 

pública, Capítulo único – das malversações abusos e omissões de funcionários 

públicos (prevaricação, falta de exação do cumprimento do dever, peita ou suborno, 

concussão, peculato, excesso ou abuso de autoridade e usurpação de funções 

públicas e irregularidade de comportamento; Título VI – Dos crimes contra a fé 

pública (Moeda falsa e demais falsificações); Título VII – Dos crimes contra a 
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Fazenda Pública; Título VIII – Dos crimes contra a segurança da honra, e 

honestidade das famílias, e do ultraje público ao pudor (Capítulo I – Da violência 

carnal, II – Do rapto, III – Do lenocínio, IV – Do adultério ou infidelidade conjugal 

e V – Do ultraje público ao pudor); Título IX - Dos crimes contra a segurança do 

estado civil (Capítulo I – da poligamia, II – da celebração do casamento contra a lei, 

III – do parto suposto e outros fingimentos, IV – da subtração, ocultação e abandono 

de menos); Título X – Dos crimes contra segurança de pessoa e vida (Capítulo I – 

Homicídio, II – Infanticídio, III – Suicídio, IV – Aborto, V – Lesões Corporais e VI 

– Duelo); Título XI – Dos crimes contra a honra e a boa fama (Capítulo único acerca 

da calúnia e da injúria); Título XII – Dos crimes contra a propriedade pública e 

particular (Capítulo I - Do dano, II – Do furto, III – Da falência, IV – Do estelionato, 

abuso de confiança e outras fraudes, e V – Dos crimes contra a propriedade literária, 

artística, industrial e comercial); Título XII – Dos crimes contra a pessoa e 

propriedade (Capítulo I – Do roubo e II – Das extorsões). 

O Livro III do Código Penal brasileiro de 1890 dispõe acerca das 

contravenções em espécie, contando apenas 13 Capítulos acerca do tema, (I) Da 

violação das leis de inumação e profanação dos túmulos e cemitérios, (II) Das 

Loterias e rifas, (III) Do jogo e aposta, (IV) Das casas de empréstimo sobre penhoras, 

(V) Do fabrico e uso de armas, (VI) Das contravenções de perigo comum, (VII) Do 

uso de nome suporto, títulos indevidos e outros disfarces, (VIII) Das sociedades 

secretas, (IX) Do uso ilegal da arte tipográfica, (X) Da omissão de declaração do 

registro civil, (XI) Do dano as cousas públicas, (XII) Dos mendigos e ébrios e (XIII) 

Dos Vadios e capoeiras.  

Enquanto o Livro IV traz algumas disposições gerais acerca da aplicação do 

Direito Penal, em apenas oito artigos: (Art. 405) da valoração dos bens nos crimes 

patrimoniais, (Art. 406) da fiança, (Art. 407) do local da ação penal, (Art. 408) da 

participação do Ministério Público nos crimes intentados por queixa, (Art. 409) da 

execução da pena, (Art. 410) da não revogação genérica de leis e regulamentos 

fazendários não abarcados pelo Código, (Art. 411) da vigência e (Art. 412) da 

revogação dos demais dispositivos em contrário.   

Tal segmentação e ordenação legais dizem muito acerca dos propósitos do 

Estado com a manutenção da legislação repressiva em referidos termos, pois, sem 

qualquer esforço digressivo maior, é possível perceber o quanto o legislador 
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preocupou-se em reafirmar a segurança social e a manutenção do Estado por 

intermédio do Código Criminal de 1890, por exemplo: no Livro II, que trata dos 

crimes em espécie, tipos penais que têm como bem jurídico tutelado a pátria, a 

constituição e o livre exercício dos direitos políticos, ganham lugar de destaque, ao 

topo do primeiro capítulo, do primeiro título (Arts. 87 a 114, do Código Penal de 1890); 

enquanto tipos penais que visam resguardar a vida, enquanto bem jurídico tutelado, 

por exemplo, são relegados a espaços secundários e coadjuvantes, Capítulo I do Título 

X, do estatuto repressor (Art. 294, do Código Penal de 1890). Conforme antedito, 

percebe-se, nesse espectro, que o fantasma do Período Imperial ainda circunda os 

moldes republicanos, ao ponto de reclamar destaque aos métodos e mecanismos 

legais de sua manutenção, em detrimento de tipos penais que visam resguardar a vida 

e a integridade física, aos quais é relegado papel secundário pelo legislador.  

Outro ponto curioso da legislação penal de 1890 é o fato de que alguns tipos 

penais não prescrevem penas privativas de liberdade, mas sim penas estritamente 

pecuniárias, como é o caso de certas espécies do Crime de Duello, disposto nos artigos 

307 a 314 da legislação adjetiva. No caso, aquele que propõe duelo, independentemente 

do aceite de seu adversário, deve ser multado; enquanto, somente se o motivo que 

fundamentar a propositura do embate for injusto, o proponente deverá ter sua 

liberdade cerceada pelo Estado. Lógica esta que não se consolidou no Código Penal 

brasileiro vigente, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que, num primeiro 

momento, reduz todas as suas sanções penais a penas privativas de liberdade, que por 

sua vez são dividas entre reclusão e detenção e, num segundo momento, podem vir a 

ser substituídas por penas restritivas de direito e/ou pecuniárias. 

Conforme também proposto, as décadas de 30 e 40 no Brasil foram marcadas 

por diversos movimentos políticos e legais, reflexos de um turbulento período de 

governo, oriundo de diversas pressões internas (fruto dos diversos movimentos 

sociais que se afloraram à época, por exemplo) e externas (propostas pelo cenário 

político deixado pela Primeira Guerra Mundial e pelo próprio arranque da Segunda 

Guerra Mundial). Portanto, não surpreende o fato de que no Brasil, em menos de 20 

(vinte) anos, vigoraram 3 (três) constituições distintas, conforme já pontuado: a 

Constituição promulgada de 1934, a Constituição de 1937, outorgada por Getúlio 

Vargas, e Constituição promulgada de 1946, que marca a nação com o 

restabelecimento dos direitos individuais e a extinção da pena de morte, o que marca 
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grave instabilidade legal. No caso, em meio a toda essa turbulência política, 

administrativa e, sobremaneira, legal, eis que é proposto o Decreto-Lei 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, que, apesar de bastante modificado, continua vigente. 

Diferentemente do Código Penal de 1890, o Decreto-Lei 2.848 de 1940 

propõe reorganização dos tipos penais, da maneira como são expostos e de sua 

cadência implícita de importância social, a exemplo do próprio título que capitaneia 

a Parte Especial que versa acerca dos crimes em espécie, o crime de homicídio. 

Referida organização trata, mesmo que de maneira sutil, de um dos reflexos e 

valores sociais que nortearam o legislador quando da construção do corpo legislativo, 

qual seja: a preservação e o resguardo da vida humana, vez que de nada vale a 

manutenção da monarquia, da república, do império ou até de um governo 

autoritário se dele sequer é garantido aos cidadãos o direito de coexistência. É defeso 

ao Direito Penal a intervenções regulares na sociedade, seu papel se resguarda aos 

casos extremos, às derradeira alternativas (ultima ratio), como reclamam os 

manuais acadêmicos acerca do tema41, contudo, enquanto reflexo basilar da própria 

dignidade humana, o privilégio e o destaque ao resguardo da vida são essenciais às 

sociedades democráticas42. 

Feito esse apanhado histórico acerca da evolução constitucional e da 

legislação penal brasileira, depreende-se, sem entraves, que os reflexos sociais, 

administrativos e políticos (internos e externos) são fatores de condução essenciais 

ao navegar político-criminal das sociedades modernas. O perpassar dos diversos 

momentos históricos e sociais elencados reflete de maneira clara nas orientações e 

reflexos políticos na legislação repressiva, conquanto inerentes ao tema. Deste modo, 

ressalta-se a carência de analisar também os fundamentos e a própria racionalidade 

dogmática da pena para afastar a casuística e tentar construir conceito de ordem 

estática e transcendental. 

                                                     
41 Mais informações: GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, García-Pablos de. Direito penal: parte geral. 
Coordenação Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. v. 2, p. 371. PRADO, Luiz 
Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal 
brasileiro. 13. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 105. BITENCOURT, 
Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1. 15. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 43-44. DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. 4. ed. rev. atual. e ampl. 
Colaboração de Alexandre Knopfholz e Gustavo Britta Scandelari. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 146-148. GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 16. ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2014. v. I., p. 52. 
42 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição 
de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 79. 
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2.2 Fundamentos do direito de punir e do direito penitenciário 

 

O direito penal demove os valores mais intrínsecos do ser humano, vez que seus 

objetos essenciais de trabalho são os de maior valia dentro dos paradigmas ocidentais 

modernos, quais sejam: a liberdade e a própria vida. Conforme se pontuou no curso do 

primeiro capítulo deste trabalho, foi necessária digressão evolutiva e social para 

encontrar fatores racionais, proporcionais e razoáveis, tanto acerca da construção da 

pena, sobremaneira no que diz respeito à identificação de um denominador equânime e 

objetivamente razoável de aplicação, quanto aos seus contornos e montantes. O tempo e 

o cárcere são, aos olhos contemporâneos, os castigos essenciais ao infrator 43 , sua 

gradação deslocasse, em um pêndulo que se extrema entre aglutinação máxima e mínima, 

guiado pelos princípios de individualização e construção cognitiva e circunstancial da 

pena. Contudo, é necessário questionar e divagar em torno dos reais objetivos e 

propósitos da pena, assim como se deu translado até encontrar tais contornos, para que, 

enfim, seja possível compreender a proposta deste estudo. 

No Brasil, o sistema penitenciário, enquanto objeto de estudo e análise deste 

trabalho, atualmente é visto com preocupação, não somente pelos especialistas e 

estudiosos da ciência, mas por todos os que lidam ou têm qualquer contato com esta 

realidade social, pois sua falta de estrutura tem gerado efeitos sociais pernósticos e 

que gradativamente têm se agravado diante do distanciamento entre a realidade 

prática e a dogmática que fundamenta a segregação social institucionalizada. Tem-se 

o seguinte impasse: de um lado, o Direito Penal só realiza suas finalidades precípuas 

por meio da coerção, ao limitar a liberdade de uns em prol da garantia e manutenção 

dos direitos e liberdades da sociedade; de outro lado, certas liberdades e direitos são 

reconhecidos como intransponíveis, de forma que não se admitem limitações 

coercitivas por parte do Estado. Portanto, não seriam apenáveis, haja vista que as 

penas não passam de simples mecanismos de manifestação do poder do Estado44.  

Para tais limitações do poder coercitivo do Estado, no tocante à aplicação do 

Direito Penal, foi conferida importância secundária, esta praticamente ausente dos 

estudos penais e penitenciários até o Século XVIII, quando a ascensão do 

                                                     
43 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2008, p. 38. 
44 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema 
penal. Trad. Vânia Pedrosa e Amir Lopes da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 204. 
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Iluminismo trouxe questionamentos acerca dos valores, das regras e dos costumes 

até então tidos como inquestionáveis. Tais manifestações de Poder do Estado se 

expressavam por meio de processos criminais predominantemente inquisitórios e 

de penas cruéis e ultrajantes aos mais comezinhos direitos humanos45. 

Conforme sobredito, tal lógica vem a ser desconstruída pelos intelectuais do 

Movimento Iluminista no curso do Século XVIII. Tal ressignificação temática é 

capitaneada por Voltaire, ao afirmar que os infratores deviam ser condenados a viver e 

serem úteis aos seus países, vez que causaram prejuízos e estes demandam reparação. 

Para tanto, a morte seria um remédio claramente ineficaz46; e por Beccaria  que, por sua 

vez, advertia que a violência institucionalizada apresentava o assassinato como crime 

horrível, ao tempo em que o próprio Estado a propunha friamente e sem quaisquer 

remorsos47.  

O advento e a ascensão da burguesia e do regime democrático-liberal 

marcaram a derrocada do absolutismo monárquico, oportunidade em que seus 

costumes perdem a razão de ser, como foi o caso das punições públicas dos acusados, 

que serviam muito convenientemente ao propósito real de inspirar temor nos súditos. 

Com a ascensão do regime republicano e dos ideais que lhe são peculiares, os 

representantes do Estado preocupam-se menos em serem temidos pelo povo do que 

em serem tidos por ele como legítimos e vistos como fiéis aos novos valores da 

igualdade, da liberdade e da fraternidade. Nesse sentido, a punição perde sua 

plasticidade espetacular e o caráter público, como bem descreve Foucault:  

 

A punição pouco a pouco deixou de ser uma cena. E tudo o que pudesse implicar de 

espetáculo desde então terá um cunho negativo; e como as funções da cerimônia penal 

deixavam pouco a pouco de ser compreendidas, ficou a suspeita de que tal rito que dava 

um ‘fecho’ ao crime mantinha com ele afinidades espúrias: igualando-o, ou mesmo 

ultrapassando-o em selvageria, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que 

todos queriam vê-lo afastados, mostrando-lhes a frequência dos crimes, fazendo o 

carrasco se parecer com o criminoso, os juízes aos assassinos, invertendo no último 

momento os papéis, fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. […] 

                                                     
45 FOUCAULT, Michel, op. cit., 2008, p. 12-16. 
46 VOLTAIRE. O preço da justiça. Trad. Ivone Castilho Benedetti. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 19. 
47 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Paulo M. Oliveira. Rio de Janeiro: Ediouro, 
1996, p.105. 
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A execução pública é vista então como uma fornalha em que se acende a violência.48 

 

Conforme mencionado, gradativamente o espetáculo da punição perde seu 

propósito, contudo, a suavização ou humanização das punições não acompanhou tal 

lógica, pois, mesmo que proposta de maneira discreta e institucional, os condenados 

continuam a sofrer psíquica e fisicamente a arbitrariedade e o abuso de poder 

praticado pelo Estado no exercício de seu jus puniendi. No caso, como já não mais 

interessava a apresentação estatal enquanto brutal ou autoritária, haja vista que a 

legitimidade pelo medo já não mais era conveniente, eis que surgem as modernas 

prisões e complexos penitenciários, instrumentos pelos quais o Estado Liberal 

exerce seu arbítrio às escondidas49. Acerca do tema, Foucault enfatiza:  

 

A punição vai-se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, 

provocando várias consequências: deixa o campo da percepção quase diária e 

entra no da consciência abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade não à 

sua intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do 

crime e não mais o abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as 

engrenagens. Por essa razão, a justiça não mais assume publicamente a parte de 

violência que está ligada a seu exercício.50 

 

Ao afastar a execução das penas da realidade e do cotidiano social, a Justiça 

e, consequentemente, o Estado se desconectam das ideias de violência e brutalidade, 

além do que, como não mais havia proveito ou interesse na prática, esta 

gradativamente cai em desuso, o que representa efetivo fator humanizador do 

direito penal, ao substituir a pena de morte, outrora praticada irrestritamente. 

Conforme antedito, a complexidade humana, em toda a sua infinitude racional, 

geriu as prisões como método de detenção, capaz de tolher mediante coeficiente 

comum e absoluto: o tempo, este que equaciona todos os seres vivos, de maneira 

uniforme, como verdadeira constante universal. Deste modo, sua perda tem o 

mesmo preço para todos. Como sorte de castigo “igualitário”, torna-se mais eficaz 

                                                     
48 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2008, p. 12-13. 
49 DAVIS, Angela. Are prisons obsolete? New York: Seven Stories Press, 2003, p. 43. 
50 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2008, p. 13. 
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que qualquer multa, além de ressaltar os próprios ideais de Justiça51, portanto, o 

traço evolutivo prisional detém importantes contornos sociais que representam e 

justificam a própria dogmática acerca do tema. 

As prisões, contudo, detêm natureza e origem diversa de seu atual propósito e 

emprego social moderno, vez que surgem como recurso adstrito ao direito canônico, 

enquanto meio de penitência dos pecadores condenados pelos tribunais eclesiásticos. 

As prisões tinham, pois, o papel de levar os condenados a se “purificarem” de suas faltas. 

Visavam, portanto, mais à alma do que ao corpo deles, como pontua Bitencourt:  

 

A prisão eclesiástica, por sua vez, destinava-se aos clérigos rebeldes e respondia 

às ideias de caridade, redenção e fraternidade da Igreja, dando ao internato o 

sentido de penitência e meditação. Recolhiam-se os infratores em uma ala dos 

mosteiros, para que por meio da penitência e da oração, se arrependessem do 

mal causado e obtivessem a correção ou emenda.52 

 

Referido processo se justificava numa proposta de autoconhecimento, 

conscientização, arrependimento e suplício em prol da redenção pessoal para com o 

divino. Apesar de não guardar qualquer aspecto de controle ou manutenção social, 

a redenção para com a entidade superior, empós secularizada, dá lugar ao próprio 

Estado, enquanto detentor e gestor de eventuais dilemas e de conflitos sociais. 

Contudo, a implantação e a transição dessa proposta deram-se em caráter gradativo, 

haja vista que, num primeiro momento, a despeito do caráter mais “espiritual”, a 

prisão não substituiu a execução da pena capital, mas apenas a antecedeu, conforme 

pontua Nogueira Júnior: 

 

a punição ganhou uma conotação de vingança e de castigo espiritual, acreditando-

se que através dela poderia se reduzir à ira divina e regenerar ou purificar a alma 

do delinqüente, cometendo-se todas as atrocidades e violências em nome de Deus. 

No direito eclesiástico, a penitência era a melhor forma de punição, nesse sentido, 

conforme já salientado, a custódia do acusado antecede até mesmo a pena privativa 

de liberdade. Diante disso, foram então construídas prisões denominadas 

‘penitenciários’, onde os acusados cumpririam penitência e esperariam o momento 

                                                     
51 Ibid., 2008, p. 196. 
52 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 25. 
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em que seriam guiados para a fogueira. A denominação penitenciária é utilizada 

por nós até os dias de hoje, como o local onde o acusado ou condenado irá 

permanecer preso.53 

 

Conforme antedito, a penitência para com algo maior passa a alicerçar 

diferente lógica social e cognitiva, inclusive, relegando ao Estado papel de prestígio 

nesse cenário que se traceja. Contudo, tais características tipicamente cristãs e 

espiritualizadas, como a preocupação para com os sentimentos em contraposição às 

sensações, foram herdadas pelas prisões modernas, pois, conforme lembra Foucault, 

funcionam historicamente como substituição do objeto da ação punitiva:  

 

Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em suas formas mais duras, 

sobre o que, então, se exerce? A resposta dos teóricos — daqueles que abriram, 

por volta de 1780, o período que ainda não se encerrou — é simples, quase 

evidente. Dir-se-ia inscrita na própria indagação. Pois não é mais o corpo, é a 

alma.   expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, 

profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as disposições.54 

 

O vislumbrar e o reconhecer da possibilidade de mudança e de reconstrução 

do condenado, por meio dos processos de expiação (físicos ou mentais), é o germe 

do próprio propósito punitivo moderno, haja vista que, havendo a possibilidade de 

transformação, a simples extirpação do corpo social perde, por completo, seu 

propósito existencial, ao tempo em que relegam à prisão o status de alternativa, em 

vez de simples preliminar à pena capital. Afinal, em perspectiva laica e secularizada, 

como a que passou a predominar no Século XVIII, não faz sentido, em nome da 

salvação eterna em outro mundo, ceifar a vida de um criminoso penitente, 

arrependido de seus crimes e, por vezes, recuperado moralmente. No caso, o 

gradativo desaparecer da pena de morte se faz acompanhar por transformação na 

própria finalidade dos estabelecimentos prisionais.  

 

 

                                                     
53 NOGUEIRA JÚNIOR, Geraldo. A evolução histórica das prisões cautelares. Papini Estudos, São Paulo, 
12 fev. 2006. Disponível em: <http://www.papiniestudos.com.br/ler_estudos.php?idNoticia=23>. 
Acesso em: 03 abr. 2018. 
54 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2008, p. 20. 
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As penas mais graves foram as primeiras a serem atenuadas para depois 

desaparecerem.   medida que tais penas se retiram do campo da punibilidade, 

formas novas invadem os espaços livres. A pena privativa de liberdade durante 

muito tempo guardou um caráter misto e indeciso. Muitas vezes, era aplicada 

acessoriamente, até se desembaraçar, pouco a pouco, e atingir sua forma 

definitiva. De prisão preventiva, passou posteriormente para prisão, na forma 

de pena privativa de liberdade. Só no século XVIII é que foi reconhecida como 

pena definitiva em substituição à pena de morte.55 

 

Cumpre frisar que as prisões realizadas antes do Século XVIII, além da 

finalidade espiritual, tinham finalidade eminentemente cautelar e processual, no 

sentido de manter o criminoso à disposição da Justiça, para cumprir a pena 

posteriormente cominada às suas ações. Portanto, é seguro dizer que prisão cautelar 

antecede historicamente a própria prisão como pena privativa de liberdade, haja vista 

que o encarceramento funcionava não como um fim próprio, mas como meio de 

garantir uma futura punição56. Mesmo sem qualquer perspectiva de humanização no 

tratamento aos condenados, sobremaneira porque a integridade física e psíquica dos 

condenados era inteiramente desprezada pelas autoridades, o estabelecimento das 

reclusões carcerárias como sanções (privativas de liberdade) substitui a pena capital. 

Os primeiros estabelecimentos utilizados para finalidades penitenciárias, 

portanto, não eram minimamente adequados à natureza definitiva que a reclusão 

então adquiria, vez que foram estruturados à finalidade distinta. Por se destinarem 

a uma estadia temporária dos condenados, suas condições de higiene e habitação 

não eram objeto de preocupação por parte das autoridades. Quando, então, as celas 

passaram a ser ocupadas em caráter definitivo e o número de detentos aumentou 

(sem correspondente ampliação do espaço disponível), as condições de higiene e de 

salubridade pioraram sensivelmente, e precisaram chegar a um ponto 

verdadeiramente crítico para que as autoridades judiciais e administrativas se 

dignassem a dedicar ao problema a devida atenção, conforme advertia John Howard, 

ainda em pleno século XVIII 57 . Em sua obra, o autor procura convencer as 

autoridades parlamentares a incluir na sua pauta de preocupações a situação das 

                                                     
55 OLIVEIRA, Odete Maria de. Prisão: um paradoxo social. Florianópolis: UFSC, 1996, p. 45. 
56 CARVALHO FILHO, Luis Francisco. A prisão. São Paulo: Publifolha, 2002, p. 21. 
57 HOWARD, John. The state of the prisons in England and Wales. Warrington: William Eyres, 1777. 
Disponível em: <https://archive.org/details/stateofprisonsin00howa>. Acesso em: 8 abr. 2018. 
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prisões e dos detentos, bem como a efetuar várias reformas no sentido propor 

mínimas condições da habitação que, no seu ver, comprometiam severamente a 

eficácia moralizadora a que, em tese, esses estabelecimentos se prestavam.  

 

There are prisons, into which whoever looks will, at first sight of the people  

confined there, be convinced, that there is some great error in the management of 

them; the shallow meagre coutenances declare, without words, that they are very 

miserable; many who went in healthy, are in a few months changed to emaciated 

dejected objects. Some are seen pining under diseases, ‘sick and in prison’; 

expiring on the floors, in loathsome cells, of pestilential levers, and the confluent 

small-pox; victims, I must not say to the cruelty, but I will say to the inattention, 

of sheriffs, and gentlemen in the comission of the peace. The cause of this distress 

is, that many prisons are scantily supplied, and some almost totally unprovided 

with the necessaries of life.58 

 

A realidade prisional, em pleno Século XVIII, já fomentava debates no Reino 

Unido, pois, com razão, já se questionavam como poderiam aquelas condições 

ultrajantes desvelar-se na redenção moral de quaisquer daqueles convictos. A bem 

da verdade, a falta de condições mínimas estruturais e habitacionais funciona como 

catalisadores da própria degradação humana e social, que, ainda hoje, Século XXI, 

insistem em perdurar em diversos Estados, sobremaneira no brasileiro, conforme 

asseverado no curso do primeiro capítulo deste trabalho.   

Depois de Howard, uma das contribuições mais destacadas à reforma das 

prisões foi oferecida pelo filósofo Jeremy Bentham, que propôs um novo modelo 

arquitetônico a ser utilizado nas construções prisionais e em demais 

estabelecimentos coletivos que demandassem vigilância constante59. Segundo esse 

modelo, os presídios consistiram em prédios circulares, cuja parte externa do círculo 

seria ocupada pelas celas e o centro seria ocupado pelos carcereiros, que, com esta 

                                                     
58 “Há prisões a que basta um primeiro olhar, aos lá confinados, para convencer-se de que há um 
grande erro em sua gestão. As espécies esquálidas declaram, sem nem mesmo pronunciar-se, ser 
integralmente miseráveis, muitos daqueles que entraram com saúde, em poucos meses, 
transformaram-se em objetos desanimados. Alguns inclusive são vistos definhando as “doenças da 
prisão”, expirando ao chão, em celas repugnantes, infestadas de pestes, como varíola. Estes são 
vítimas, não da crueldade, mas do descaso dos administradores e responsáveis. A causa deste 
sofrimento é que muitas prisões são pifiamente abastecidas, enquanto muitas, sequer atendem às 
condições mínimas necessárias à vida humana. (Tradução livre). Ibid., 1777, p. 7. 
59 BENTHAM, Jeremy et al. O panóptico. Organização de Tomaz Tadeu. Trad. Guacira Lopes Louro, 
M. D. Magno e Tomaz Tadeu. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
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disposição, desfrutariam de visão constante das celas, para vigiar e punir abusos 

porventura praticados pelos detentos. Foucault vai além das estruturas 

arquitetônicas e defende que o modelo panóptico, que não se restringe à formulação 

de Bentham, mas está presente em muitas outras formas de organização disciplinar, 

ainda que de maneira velada, consiste em um uso do individualismo para fins 

autoritários, que aniquila as ligações de fraternidade existentes entre os indivíduos 

e os retifica aos olhos do guardião:  

 

A multidão, massa compacta, local de múltiplas trocas, individualidades que se 

fundem, efeito coletivo, é abolida em proveito de uma coleção de 

individualidades separadas. Do ponto de vista do guardião, é substituída por 

uma multidão enumerável e controlável; do ponto de vista dos detentos, por 

uma solidão sequestrada e olhada.60 

 

Sem qualquer sentimento ou possibilidade de unidade, os detentos, sob a 

ingerência do sistema de Bentham, são tolhidos à individualidade e à solidão, o que 

torna consideravelmente mais fácil seu controle e manutenção da ordem no 

estabelecimento prisional. Tais ideias, com o passar dos anos, atravessam o 

Atlântico, vindas do Reino Unido, e desembarcam nos Estados Unidos. Surge, então, 

no estado da Pensilvânia, mais especificamente na Filadélfia, o primeiro sistema 

prisional norte-americano, chamado de filadélfico. 

 

As características essenciais desta forma de purgar a pena fundamentam-se no 

isolamento celular dos intervalos, a obrigação estrita do silêncio, a meditação e 

a oração. Este sistema de vigilância reduzia drasticamente os gastos com 

vigilância, e a segregação individual impedia a possibilidade de introduzir uma 

organização de tipo industrial nas prisões. Melossi e Pavarini afirmam que o 

Sistema Filadélfico não era completamente original, já que ‘A Maison de 

Francebelga e o modelo do Panótico de Bentham – aplicado parcialmente na 

Inglaterra – prenunciavam claramente a introdução da prisão de tipo celular’.61 

 

O sistema penitenciário da Pensilvânia só foi moderado pelo surgimento de 

                                                     
60 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2008, p. 166-167. 
61 GOMES NETO, Pedro Rates. A prisão e o sistema penitenciário: uma visão histórica. Canoas: 
Universidade Luterana do Brasil, 2000, p. 54. 
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outro sistema, o chamado Sistema Auburniano, desenvolvido em Auburn, 

município do Estado de Nova Iorque, onde se localizava a penitenciária na qual o 

sistema foi aplicado e desenvolvido. Neste sistema, não era imposto aos detentos um 

isolamento total, mas apenas durante a noite. Durante o dia, trabalhavam e se 

alimentavam coletivamente. O foco recaía, pois, menos sobre a reforma moral dos 

detentos, como ocorria no Sistema Pensilvânico, de inegável inspiração cristã, e 

mais sobre a exploração econômica dos detentos.  

 

O sistema de Auburn – silent system – adota, além do trabalho em comum, a 

regra do silêncio absoluto. Os detentos não podiam falar entre si, somente com 

os guardas, com licença prévia e em voz baixa. Neste silêncio absoluto Foucault 

vê uma clara influência do modelo monástico, além da disciplina obreira. Esse 

silêncio, 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 

microcosmos de uma sociedade perfeita onde os indivíduos se encontrem 

isolados em sua existência moral, mas são reunidos sob um enquadramento 

hierárquico estrito, com o fim de resultarem produtivos os sistemas.62 

 

Ou seja, o sistema fundamentava-se no distanciamento mental dos fisicamente 

próximos, com o propósito de manter-lhes produtivos e sem distrações em seus 

propósitos sociais, no caso, em seu trabalho. Gomes Neto assevera, em referência ao 

Sistema Auburniano, uma das facetas do próprio capitalismo, que o individualismo 

produtivo atinge sinônimo de progresso e desenvolvimento pessoal, componente de 

um microcosmo social paralelo que conflui ao bem maior da sociedade, qual seja: a 

produtividade. Contudo, o fator econômico, também inato à lógica capitalista, foi 

decisório para o sepultamento do Sistema Auburniano, vez que a produção dos 

detentos constituía verdadeira concorrência à produção comercial regular.  

 

Uma das causas desse fracasso foi a pressão das associações sindicais que se 

opuseram ao desenvolvimento de um trabalho penitenciário. A produção nas 

prisões representava menores custos ou podia significar uma competição ao 

                                                     
62 GOMES NETO, Pedro Rates. A prisão e o sistema penitenciário: uma visão histórica. Canoas: 
Universidade Luterana do Brasil, 2000, p. 56. 
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trabalho livre. Outro aspecto negativo do Sistema Auburniano – uma de suas 

características – foi o rigoroso regime disciplinar aplicado. A importância dada 

à disciplina deve-se, em parte ao fato de que o silent system acolhe, em seus 

pontos, estilo de vida militar. [...] se criticou, no Sistema Auburniano, a 

aplicação de castigos cruéis e excessivos. [...] No entanto, considerava-se 

justificável esse castigo porque se acreditava que propiciaria a recuperação do 

delinqüente.63 

 

Tal circunstância foi uma das principais responsáveis pelo fracasso do 

Sistema Auburniano em poucos anos, pois, além dos excessos corporais, a produção 

pelos detentos passava a irromper os muros da penitenciária e atingir a economia 

daquela comunidade.  Além do que, com o caminhar cada vez mais humanizado do 

intelecto social, logo as prisões celulares, os castigos corporais e as rotinas 

extenuantes, frequentes nos modais penitenciários, nutriam rejeição por parte dos 

juristas, paulatinamente mais conscientes e responsáveis pelas agruras de suas 

respectivas sociedades. O sistema penitenciário que, historicamente, acabou por 

substituir os Sistemas Auburniano e Filadélfico, é o chamado sistema progressivo, 

surgido no início do século XX, também no Reino Unido, e aperfeiçoado na Irlanda. 

É o primeiro modelo de um regime de progressão de pena e, após várias 

modificações, é o regime penitenciário mais bem-sucedido, razão pela qual acabou 

prevalecendo no mundo ocidental, inclusive no Brasil. Acerca do tema, Bitencourt 

afirma que:  

 

A essência deste regime consiste em distribuir o tempo de duração da 

condenação em períodos, ampliando-se em cada um os privilégios que o recluso 

pode desfrutar de acordo com sua boa conduta e o aproveitamento demonstrado 

do tratamento reformador. Outro aspecto importante é o fato de possibilitar ao 

recluso reincorporar-se à sociedade antes do término da condenação. A meta do 

sistema tem dupla vertente: de um lado pretende constituir um estímulo à boa 

conduta e à adesão do recluso ao regime aplicado, e, de outro, pretende que este 

regime, em razão da boa disposição anímica do interno, consiga paulatinamente 

sua reforma moral e a preparação para a futura vida em sociedade.64 

                                                     
63 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 96. 
64 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 98. 
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O sistema progressivo não descarta por completo os Sistemas Auburniano e 

Filadélfico, mas antes os absorve no seio de estrutura mais abrangente. As fases do 

cumprimento de pena, nesse sistema, consistem basicamente em três: a primeira 

consiste na aplicação do Sistema Filadélfico; a segunda, o Sistema Auburniano; a 

terceira, a liberdade condicional do detento. Ou seja, num primeiro momento, é 

proposto o confinamento integral, em seguida, aos detentos é imposto um propósito 

coletivo durante o dia (trabalho) e a segregação individual (confinamento) durante 

o período noturno, por último, numa terceira fase do adimplemento prisional, é 

proposta a gradativa liberdade condicional do detento, o que facilita sua reinserção 

no corpo social, antes mesmo do término de sua condenação.  

Esta subdivisão do cumprimento de diferentes penas em fases parte do 

pressuposto de que se a finalidade da prisão é a ressocialização do condenado, não faz 

sentido submetê-lo a um só tipo de regime do início ao fim do período de reclusão, 

pois a sua reforma moral e psíquica obedece a um processo cadenciado de 

desenvolvimento, maneira gradativa e singular entre cada detento. Enquanto reflexo 

do próprio princípio da individualização das penas, vastamente diluído por todo o 

ordenamento jurídico brasileiro moderno65, a gradativa reinserção do condenado à 

sociedade congrega à segregação social o propósito humanitário: a ressocialização do 

condenado, viabilizando, inclusive, sua compreensão de que a sociedade que o 

condenou está disposta a recebê-lo, sempre que se demonstrar recuperado66. 

 

2.3 Mecanismos modernos de cerceamento da liberdade 

 

Conforme abordado no tópico anterior, os modernos estabelecimentos 

penitenciários, na forma que são utilizados hoje, só tiveram início a partir de um 

processo de humanização do direito penal que se iniciou no Século XVIII. Com 

nítida inspiração iluminista, esse processo era voltado, em primeiro lugar, para 

suavizar as cruéis penalidades costumeiramente aplicadas aos criminosos, 

sobremaneira a pena capital, que foi gradativamente substituída por penas de 

                                                     
65 Ponto este que pode ser observado no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; no Art. 34 do Código 
Penal; e nos Arts. 5º, 8º, 41, XII, e 92, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.  
66 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 87-88. 
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enclausuramento dos condenados, primeiro passo na adequação dos costumes 

penais à nova axiologia que se iniciava. No entanto, apesar de ser bastante moderno 

o uso das prisões com essa finalidade condenatória e, ao mesmo tempo, humanitária, 

os estabelecimentos prisionais guardavam, conforme sobredito, finalidades diversas. 

Dentre estas finalidades, estava a “purificação” espiritual dos pecados, que 

antecedia a pena capital na Inquisição ou, em alguns casos, a liberação do 

condenado, se devidamente regenerado; e a manutenção do condenado sob custódia 

com o objetivo de impedir-lhe a fuga e garantir outro processo.  

No Brasil, porém, as primeiras prisões, além dessas finalidades, serviram a 

dois propósitos especiais: a primeira era funcionar como casas correcionais 

destinadas a acolher menores abandonados, mendigos, ébrios e outros cidadãos, 

cuja presença nas ruas fosse julgada prejudicial a eles próprios ou indesejável à 

coletividade; a segunda, era receber e custodiar escravos fugitivos.  

O primeiro estabelecimento prisional de que se tem notícia no Brasil data de 

meados do século XVI. Era localizado em Salvador, Bahia, então sede do Governo 

Geral, e ficava no andar térreo do prédio legislativo central67 , pois, em geral, as 

prisões construídas no período colonial se localizavam dentro de prédios da 

Administração Pública e de construções militares, além das prisões eclesiásticas 

cedidas ao Poder Público, nos mesmos moldes adotados pela metrópole portuguesa, 

a exemplo da Cadeia do Aljube68, mais tarde copiada no Brasil colônia. 

Conforme acima citado, no que concerne à legislação penal, processual penal e 

penitenciária, importa lembrar que o Brasil colônia vivia sob o regime jurídico proposto 

pela Coroa Portuguesa, que dispunha, dentre muitas outras matérias, dos crimes e das 

penas. As primeiras ordenações a valerem no Brasil foram as Ordenações Afonsinas69, 

as quais não tiveram nenhuma influência concreta no país. Como estas ainda previam 

a aplicação de penas cruéis e ignominiosas em preferência à pena privativa de liberdade, 

                                                     
67 RUSSEL-WOOD, A. J. R. Fidalgos e filantropos: a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 1550-
1755. Trad. Sérgio Duarte. Brasília: UnB, 1981, p. 36. 
68 Situado em Lisboa, na freguesia de Santa Maria Maior, com instalações que remontam a ocupação 
Muçulmana de Lisboa (Sécs. VIII – XII), sofreu uma série de adaptações até tornar-se  um 
estabelecimento prisional que recebeu presos do foro eclesiástico até 1820, mulheres acusadas de 
crimes comuns até o final da década de 1920 e, durante o Estado Novo, presos políticos de 1928 até 
1965, quando se deu seu encerramento. Hoje o Palácio de Alijube da lugar ao Museu do Alijube – 
Resistência e Liberdade, dedicado à memória do combate à ditadura e à resistência em prol da 
liberdade e da democracia.  Mais informações em: CADEIA DO ALJUBE. Disponível em: 
<http://www.museudoaljube.pt/>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
69  Promulgadas durante o reinado de Dom Afonso V, são datadas de 1446. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/>. Acesso em: 13 fev. 2015. 
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as execuções penais realizadas no Brasil seguiram esse modelo, até porque não foram 

modificadas, neste tocante, pelas Ordenações Manuelinas 70 , que as sucederam e 

perduraram até o início do Século XVII. 

O primeiro avanço no sentido da redução do papel da pena capital só foi dado 

por meio das Ordenações Filipinas 71 , promulgadas em 1603, que moderaram a 

crueldade que as ordenações anteriores deixavam ao arbítrio dos aplicadores das 

penalidades, pois diminuíram a discricionariedade dos juízes no que concerne à pena 

de morte, contudo, gerou um processo de degradação humana nas cadeias nacionais, 

conforme antedito, que perdurou até a Proclamação da Independência brasileira, 

sobremaneira com a promulgação da Constituição de 1824 e do Código Criminal de 

1830. Mesmo assim, existiam algumas proibições legais ao tratamento desumano aos 

condenados, como o uso desmedido de algemas no ato da prisão. Contido no Decreto 

de 23 de maio de 1821, emanado da própria Corte, tal disposição antecipa, mesmo que 

de maneira arcaica, a Súmula Vinculante nº 11, de 200872, que limita o uso de algemas: 

 

Ordeno em quarto logar que, em caso nenhum possa alguem ser lançado em 

segredo, ou masmorra estreita, ou infecta, pois que a prisão deve só ervir para 

guardar as pessoas, e nunca para adoecer e flagellar; ficando implicitamente 

abolido para sempre o uso de correntes, algemas, grilhões, e outros quesquer 

ferros inventados para martyrisar homens ainda não julgados a soffrer qualquer 

pena afflictiva por sentença final; entendendo-se todavia que os Juizes, e 

Magistrados Criminaes poderão conservar por algum tempo, em casos 

gravissimos, incomunicaveis os delinquentes, contanto que seja e casa arejadas 

e commodas, e nunca manietados, ou soffrendo qualquer especie de tormento73. 

 

                                                     
70 Responsáveis pela compilação legal portuguesa, as Ordenações Manuelinas foram propostas em 
1513 pelo Rei Manuel. ORDENAÇÕES MANUELINAS. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/>. Acesso em: 13 fev. 2015. 
71 Estas que substituíram as Ordenações Manuelinas, a partir do ano de 1603, promulgadas pelo Rei Felipe I de 
Portugal. ORDENAÇÕES FILIPINAS. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm/>. Acesso em: 13 fev. 2015. 
72  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal 
do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado. Diário Oficial da União, Brasília/DF, 22 ago. 2008. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=11.NUME.%20E%20S.FLSV.&ba
se=baseSumulasVinculantes>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
73 Id. Decreto de 23 de maio de 1821. Dá providencias para garantia da liberdade individual. CLBR, 
de 1821. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM-23-
5-1821.htm>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
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Nesse tocante, a Constituição de 1824 teve duas contribuições principais para 

humanizar as execuções penais no Brasil. A primeira delas foi a abolição das penas 

cruéis e da tortura, e a segunda, a imposição de que os estabelecimentos 

penitenciários seriam limpos e seguros e adaptados às peculiaridades dos detentos 

e dos delitos por eles praticados:  

 

Art.179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte:  

[...] 

XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e 

todas as mais penas crueis. 

XX. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não haverá em 

caso algum confiscação de bens, nem a infamia do Réo se transmittiráaos 

parentes em qualquer gráo, que seja. 

XXI. As Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo diversas casas 

para separação dos Réos, conforme suas circumstancias, e natureza dos seus 

crimes.74 

 

O Código Criminal de 183075, por seu turno, já aprofunda, no Título II da sua 

Parte Primeira, a evolução iniciada na Constituição. Expressamente introduz as 

penas privativas de liberdade no ordenamento pátrio, embora ainda estivesse 

prevista a modalidade perpétua da prisão, mediante trabalhos forçados, e 

contemplasse a pena de morte, o banimento, o degredo e a condenação às galés; e 

ainda a diferença entre as prisões cautelares e as prisões enquanto pena, distinção 

fundamental para o conceito moderno de prisão: “Art. 37. Não se considera pena a 

prisão do indiciado de culpa para prevenir a fugida [...]” e impõe uma limitação à 

aplicação das prisões com trabalhos forçados: “Art. 49. Emquanto se não 

estabelecerem as prisões com as commodidades, e arranjos necessarios para o 

trabalho dos réos, as penas de prisão com trabalho serão substituídas pela de prisão 

                                                     
74 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil (de 25 de março de 1824). Constituição Política do 
Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 
25.03.1824. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. 
Acesso em: 16 abr. 2018. 
75 BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. CLBR de 1830. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em: 
16 abr. 2018. 
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simples […]”. Pode-se afirmar que o Código Criminal de 1830 inovou com a 

aplicação de penas de prisão concomitantes com trabalhos: 

 

A principal novidade do Código Criminal de 1830 era de fato, o surgimento das 

penas de prisão com trabalho (o condenado tinha a obrigação de trabalhar 

diariamente dentro do recinto dos presídios), que em alguns casos podia ser 

perpétua, e de prisão simples, que consistia na reclusão pelo tempo marcado na 

sentença, a ser cumprida nas 28 prisões simples que oferecem maior 

comodidade e segurança e na maior proximidade que for possível dos lugares 

dos delitos.76 

 

Poucos anos depois da Constituição de 1824 e antes mesmo do Código 

Criminal, a Lei de 1º de outubro de 1828 oferece contribuição à evolução do direito 

penitenciário brasileiro, ao determinar a realização de visitas periódicas aos 

estabelecimentos prisionais com o objetivo de averiguar a sua qualidade: 

 

Art. 56. Em cada reunião, nomearão uma commissão de cidadãos probos, de 

cinco pelo menos, a quem encarregarão a visita das prisões civis, militares, e 

ecclesiasticas, dos carceres dos conventos dos regulares, e de todos os 

estabelecimentos publicos de caridade para informarem do seu estado, e dos 

melhoramentos, que precisam.77 

 

Desde o Século XIX são reconhecidas a importância e a necessidade da 

participação social no processo do cárcere, como desdobramento próprio da 

cidadania democrática. No caso, o primeiro Estado brasileiro a pôr em prática essa 

disposição foi o de São Paulo, que, do ano de 1829 a 1841, fez chegar até os mais 

variados presídios da sua circunscrição as comissões municipais de inspeção 

penitenciária. Oportunidade em que são produzidos relatórios que descrevem com 

minúcia de detalhes o estado físico dos estabelecimentos penitenciários e que, após 

quase dois séculos, nos remetem às mesmas conclusões atuais, quais sejam, em 

regra, as prisões não oferecem aos condenados as mais básicas condições de saúde 

e de higiene, e antes impedem do que facilitam a sua recuperação.  

                                                     
76 CARVALHO FILHO, Luiz Francisco. A prisão. São Paulo: Publifolha, 2002, p. 38. 
77  BRASIL. Lei de 1º de outubro, de 1828. Dá nova fórma ás Camaras Municipaes, marca suas 
attribuições, e o processo para a sua eleição, e dos Juizes de Paz. CLBR, de 1828.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-1-10-1828.htm>. Acesso em: 21 nov. 2014. 



 

98 | Justiça restaurativa: alternativa de reintegração e de ressocialização 

 

No conjunto, à exceção dos relatórios de 1834 e 1836, todos apresentam um 

quadro de grande precariedade das instalações e do funcionamento da Cadeia. 

O primeiro deles, de abril de 1829, apontava a existência de 66 presos, ‘não 

pequeno número para o curto espaço da Cadeira’. Acusava já o problema da 

mistura de criminosos e presos aguardando julgamento e também a ‘indisível 

pequenez e completo abafo’ dos dois quartos que eram usados como ‘prisões de 

segredo’. Conclusão a que chegava a comissão, diante das rotas instalações, era 

a ‘necessidade de outro lugar para a Cadea, ficando o actual Edefício destinado 

ao laboratorio da Ilma Câmera Municipal, Conselho Geral, Juntas de Justiça 

etc.’78 

 

Espaços pequenos e estreitos para o número de constritos presentes, 

ausência de ventilação adequada, ausência de segregação e organização dos 

criminosos diante de seus crimes, ausência de distinção entre presos temporários e 

presos permanentes, além da conclusão recorrente, por parte da administração civil, 

de que os espaços eram inadequados aos propósitos prisionais. Contudo, ainda 

acerca da mesma penitenciária, mais de uma década depois, os problemas descritos 

no primeiro relatório, de 1829, parecem ter se agravado: 

 

O último dos relatórios publicados por Nuto Sant'Anna, de 1841, trata 

extensamente da questão das prisões. Seus integrantes (Antônio Joaquim Ribas, 

Manoel Joaquim Experidião, Luís Antônio Gonçalves e Severino Pinto da Silva) 

demonstram um acurado senso de crítica às péssimas condições que a Cadeia da 

cidade apresentava. Sua importância reside na apresentação de argumentos que 

apontavam as deficiências encontradas (superlotação, alimentação, 

promiscuidade, falta de higiene) como acréscimos da pena e violação do Código 

Penal. […] Consequência disso é que as condições deterioram a situação dos 

indivíduos e a pena deixa de cumprir as funções a ela previstas. A grande 

iniquidade é a Cadeia assemelhar-se a uma ‘escola de imoralidade erecta pelas 

Autoridades, paga pelos cofres públicos’. Ao invés de os indivíduos, sob a tutela 

da lei, se emendarem, pelo contrário, parece que mais se corrompem. E, 

consequentemente, coloca-se o problema da reincidência, o que é original neste 

relatório.79 

 

                                                     
78 SALLA, Fernando. As prisões em São Paulo: 1822-1940. São Paulo: Annablume/Fapesp, 1999, p. 48-49. 
79 Ibid., 1999, p.58. 
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Após a sensibilização e a conscientização das autoridades acerca da 

necessidade de atitudes públicas concretas para com as penitenciárias, pontos estes 

reforçados por estes relatórios e outros trabalhos sobre o tema, pela primeira vez se 

buscou, de forma mais efetiva, resolver o problema: foi a criação de duas casas de 

correção, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, nas quais se procurou dispor 

e reger os presos não mais de forma arbitrária, mas sim em consonância com os 

principais aspectos dos sistemas penitenciários norte-americanos vigentes à época, 

como o sistema panóptico de Bentham, o sistema da Filadélfia e, principalmente, o 

Sistema de Auburn. Desvela-se um momento histórico e de grande relevância na 

evolução do direito penitenciário brasileiro, pois, baseadas nas experiências das 

duas casas de correção, têm-se importantes debates a respeito de qual sistema 

penitenciário é o mais conveniente e justo: 

 

Enquanto se davam estas significativas alterações no plano interno, não são 

poucas as influências que chegavam ao país em torno das novas formas de 

punição que o século XIX presencia. A prisão passa a ser o principal meio de 

punição, porém agora envolta na tarefa de requalificação dos criminosos. De 

meros instrumentos destinados a garantir o controle sobre os indivíduos que 

deveriam ser julgados, banidos, açoitados ou ainda que deveriam pagar multas, 

as prisões passariam a ocupar um novo papel no cenário das penas. Entre as 

décadas de 1830 e 1850, polarizaram-se nos EUA e Europa os debates sobre os 

sistemas penitenciários que maior eficiência apresentariam. O isolamento 

contínuo, diurno e noturno, com trabalho na própria cela, adotado em Filadélfia, 

opunha-se ao de Auburn, onde o isolamento noturno era seguido de trabalho 

diurno em conjunto sob o silêncio dos condenados. Já neste último relatório 

comentado, percebe-se que no Brasil a reflexão, em torno da maior ou menor 

eficiência dos sistemas de funcionamento prisionais, é acompanhada de perto. E 

não tardaria a se tornar mais acirrado o debate quando as casas de correção do 

Rio de Janeiro e de São Paulo entraram em funcionamento na década de 1850.80 

 

No período histórico que vai da construção dessas duas casas de correção até 

a promulgação do Código Penal de 1890, o sistema penitenciário que acabou 

predominando em meio a incessantes debates e críticas foi o Sistema Auburniano, 

                                                     
80 SALLA, Fernando. As prisões em São Paulo: 1822-1940. São Paulo: Annablume/Fapesp,1999, p.59–60. 
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sem prejuízo da arquitetura panóptica de Jeremy Bentham. A exemplo da Casa de 

Correção do Rio de Janeiro, que, criada em 1850, dois anos antes da Casa de 

Correção de São Paulo, conforme lembra Mozart Silva, inspirou a construção de 

diversos outros complexos penitenciários no país e mostrou-se alinhada à tendência 

internacional então vigente, pois combinava as prescrições de Bentham e as 

principais características das prisões de Auburn: 

 

O projeto de casa de correção do Rio de Janeiro foi modelo para outros projetos 

penitenciários do tempo do Império. Nota-se, portanto, a nítida influência reformista 

dos projetos e sua harmonia de pensamento em todo o país. Com um modelo 

arquitetônico avançado e condizente com as idéias de Bentham, a planta da casa de 

correção do Rio de Janeiro atesta também a contemporaneidade da reforma 

brasileira com aquela em nível do mundo ocidental.81 

 

  época, muitos políticos e juristas criticaram o projeto da casa de correção, 

que o julgaram contrário aos princípios de higiene pública e saúde que então se 

tinham por válidos. No entanto, apesar das críticas, não se pode negar que a casa 

correcional carioca, assim como a paulista, representou um grande passo na 

transição entre o sistema punitivo colonial, marcado pelas penas excessivas e pela 

extrema arbitrariedade na sua aplicação, e o sistema progressivo atualmente 

existente.  

É certo que problemas existiram e realmente prejudicaram o funcionamento da 

casa de correção do Rio de Janeiro. Não podemos, no entanto, negligenciar o 

espírito com que foi construída. Apesar das falhas, inaugurou no Brasil o 

sistema correcional com a utilização do trabalho. Bem ou mal o sistema 

arquitetônico pensado por Jeremy Bentham foi utilizado, de forma imperfeita, 

mas utilizado. Modificado ou alterado foi também, segundo Américo de Araújo, 

o sistema correcional utilizado, o de Auburn. Sistema que possuía como 

características a disciplina, o silêncio e o trabalho diurno […]. A preocupação 

com a formação moral e religiosa estava também presente na casa de correção.82 

 

Assim, o sistema de Auburn, com arquitetura benthomiana, perdurou no 

                                                     
81 SILVA, Mozart Linhares da. Do império da lei às grades da cidade. Porto Alegre: Edipucrs, 1997, p. 
107 
82 Ibid., 1997, p. 109. 
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Brasil até o Código Criminal de 1890, com a República já proclamada. O novo regime, 

iniciado por esse código e confirmado pela Constituição de 1891, apesar das críticas 

sociais, fez avançar a execução penal no Brasil, por diversas razões, por exemplo, eis 

que foram abolidas as penas de morte, das galés e do banimento. A Constituição de 

1891, desde a primeira redação, dispôs, no § 20º do seu art. 72, que “fica abolida a 

pena de galés e a de banimento judicial” e, no parágrafo seguinte, que “fica 

igualmente abolida a pena de morte, reservadas as disposições da legislação militar 

em tempo de guerra”83. De igual forma, o Código Penal, ao enumerar as penas, não 

mais previu a pena capital nem os trabalhos forçados nas galés, embora previsse a 

pena de banimento, tacitamente revogada pelo texto constitucional:  

 

Art.43. As penas estabelecidas neste codigo são as seguintes: 

a) prisão cellular; 

b) banimento; 

c) reclusão; 

d) prisão com trabalho obrigatorio; 

e) prisão disciplinar; 

f) interdicção; 

g) suspensão e perda do emprego publico, com ou sem inhabilitação para 

exercer outro;  

h) multa.84 

 

No mesmo sentido, diante da limitação estipulada pelo código criminal em 

trinta anos para as penas privativas de liberdade (Art. 4485), aumentaram-se também 

os tipos de prisão, vez que, agora, podiam ser cumpridas em celas individuais 

                                                     
83 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). 
Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte, para organizar um 
regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte. Diário Oficial, 24 
fev. 1891. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 05 dez. 
2014. 
84 BRASIL. Código Penal. Decreto 847, 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal. Diário 
Oficial, 11 out.1890. 
85 “Art. 44. Não ha penas infamantes. As penas restrictivas da liberdade individual são temporarias e não 
excederão de 30 annos”. Ibid., 1890. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
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(Art.4586); em colônias agrícolas, com trabalhos forçados (Art. 4887); em fortalezas ou 

estabelecimentos militares (Art. 47);88 ou, por fim, em estabelecimentos industriais, 

para onde eram recolhidos e obrigados a trabalhar os menores infratores (Art. 49).8990 

Conforme pontuado no tópico anterior, o principal mérito do Código de 1890 

foi iniciar o sistema penitenciário que até hoje vigora, embora bastante modificado 

e já melhorado: trata-se da progressão de regime, oriundo do regime anglo-irlandês, 

e se caracteriza por iniciar-se em um regime fechado, aos moldes do sistema da 

Pensilvânia, passar por um regime semiaberto, aos moldes do Sistema Auburniano, 

e terminar na liberdade condicional do réu. Nestes termos, dispõem os arts. 45 e 50 

do diploma: 

 

Art. 45. A pena de prisão cellular será cumprida em estabelecimento especial 

com isolamento cellular e trabalho obrigatorio, observadas as seguintes regras: 

a) si não exceder de um anno, com isolamento cellular pela quinta parte de sua 

duração; 

b) si exceder desse prazo, por um periodo igual a 4ª parte da duração da pena e 

que não poderá exceder de dous annos; e nos periodos sucessivos, com trabalho 

em commum, segregação nocturna e silencio durante o dia. 

Art. 50. O condemnado a prisão cellular por tempo excedente de seis annos e 

que houver cumprido metade da pena, mostrando bom comportamento, poderá 

ser transferido para alguma penitenciaria agricola, afim de ahi cumprir o 

restante da pena. 

§ 1º Si não perseverar no bom comportamento, a concessão será revogada e 

voltará a cumprir a pena no estabelecimento de onde sahiu. 

§ 2º Si perseverar no bom comportamento, de modo a fazer presumir emenda, 

poderá obter livramento condicional, comtanto que o restante da pena a 

cumprir não exceda de dous annos. 

                                                     
86 “Art. 45. A pena de prisão cellular será cumprida em estabelecimento especial com isolamento 
cellular e trabalho obrigatorio, observadas as seguintes regras:a) si não exceder de um anno, com 
isolamento cellular pela quinta parte de sua duração; b) si exceder desse prazo, por um periodo 
igual a 4ª parte da duração da pena e que não poderá exceder de dous annos; e nos periodos 
sucessivos, com trabalho em commum, segregação nocturna e silencio durante o dia”. Ibid., 1890. 
87 “Art. 48. A pena de prisão com trabalho será cumprida em penitenciarias agricolas, para esse fim 
destinadas, ou em presidios militares”. Ibid., 1890. 
88 “Art. 47. A pena de reclusão será cumprida em fortalezas, praças de guerra, ou estabelecimentos 
militares”. Ibid., 1890.  
89 “Art. 49. A pena de prisão disciplinar será cumprida em estabelecimentos industriaes especiaes, 
onde serão recolhidos os menores até á idade de 21 annos”. Ibid., 1890. 
90 DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 55. 
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Apesar dos avanços em relação ao anterior, o código ainda reproduzia um 

dispositivo contido no código de 1830, que representa nota inconfundível da falência 

do referido sistema, qual seja: a previsão de que os dispositivos normativos referentes 

à prisão só fossem aplicados na sua literalidade quando as prisões estivessem 

equipadas para tal. Ou seja, a leitura feita acerca das novas garantias prisionais era 

feita de maneira programática, de modo que, em um eventual futuro, viessem a ser 

adimplidas. É o que dispõe o art. 49 do Código Criminal de 1830: “Enquanto se não 

estabelecerem as prisões com as commodidades, e arranjos necessarios para o 

trabalho dos réos, as penas de prisão com trabalho serão substituidas pela de prisão 

simples [...]”91. Dispõe, igualmente, o art. 409 do Código de 1890: 

 

Art. 409. Enquanto não entrar em inteira execução o systema penitenciario, a 

pena de prisão cellular será cumprida como a de prisão com trabalho nos 

estabelecimentos penitenciarios existentes, segundo o regimen actual; e nos 

logares em que os não houver, será convertida em prisão simples, com 

augmento da sexta parte do tempo. 

§ 1º A pena de prisão simples em que for convertida a de prisão cellular poderá 

ser cumprida fóra do logar do crime, ou do domicilio do condemnado, si nelle não 

existirem casas de prisão commodas e seguras, devendo o juiz designar na 

sentença o logar onde a pena terá de ser cumprida.92 

 

Séculos passaram-se e o sistema penitenciário brasileiro ainda reflete os 

mesmos erros, falhas e fracassos dos tempos de colônia. O problema agrava-se, 

sobremaneira, pelo aumento da população carcerária e pela ausência de 

preocupação das autoridades em implantar mecanismos de redução da população 

carcerária por meio não da impunidade, mas sim da aplicação de métodos 

alternativos de sanção e de cumprimento de pena. Comparada aos códigos de 1830 

e 1890, a Lei atual parece se adequar menos, em alguns aspectos, à preocupante 

realidade carcerária.  

                                                     
91 BRASIL. Código Crimimnal. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em: 
19 abr. 2018. 
92 BRASIL. Decreto 847, 11 de outubro de 1890. Código Penal. Promulga o Código Penal. Diário Oficial, 
11 out. 1890. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049>. 
Acesso em: 19 abr. 2018. 
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O Código Penal brasileiro 93  e o Código de Processo Penal 94  guardam 

atualmente quase 80 (oitenta) anos de vigência, haja vista que foram promulgados, 

respectivamente, em 1940 e 1941, e, apesar de gradualmente atualizados e 

adaptados à realidade contemporânea, como é o caso das inovações trazidas pela Lei 

12.403, de 4 de maio de 2011, que versa acerca dos procedimentos relativos à prisão 

processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares 95 , não 

alcançam, nem mesmo aplacam, as agruras da realidade penitenciária brasileira, 

que continua a exigir novas modificações e adaptações, em decorrência dos novos 

gêneros que compõem a criminalidade atual. 

 

2.4 Criminalidade e seus afluentes 

 

Conforme Goldschmidt, o processo penal deve ser enxergado como 

termômetro dos elementos autoritários ou democráticos de um Estado, alicerçados 

nos parâmetros constitucionais 96 . Sob este paradigma é que se faz necessária 

constante atualização da legislação penal, para que funcione como espelho ao 

refletir com propriedade as agruras e intempéries sociais, sempre com o propósito 

de manutenção da sociedade. Contudo, deve-se questionar não só a atual eficácia do 

sistema vigente no País, mas também a fidelidade do reflexo social proposto pela 

legislação e, para tanto, a análise das rachaduras deste espelho tem papel 

fundamental. 

O Brasil é, sem dúvida, um país de proporções continentais, composto por 

vasta gama de influências de toda sorte, compondo verdadeira miscigenação 

cultural. É um país que, por exemplo, ao mesmo tempo em que alberga o maior 

                                                     
93  BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 19 abr. 
2018.  
94 BRASIL. Decreto-Lei 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 19 abr. 
2018. 
95 BRASIL. Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, 
demais medidas cautelares, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
96 GOLDSCHMIDT, James. Problemas jurídicos y políticos del processo penal. Barcelona: Bosch, 
1935, p. 07. 
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reduto da colônia nipônica fora do Japão,97 possui diversas áreas diametralmente 

dissonantes da cultura e orientação asiática, como é o caso das colônias alemãs no 

Estado do Paraná e por toda a Região Sul do País98, assim como a Região Amazônica, 

ao norte, que também possui forte influência e confluência das populações 

aborígenes que lá mantêm raízes seculares. Além do que o próprio processo de 

colonização brasileira se deu mediante a coabitação e coexistência lusitana durante 

séculos e, mesmo após a independência da nação, os processos de imigração sempre 

foram incentivados com o propósito de preencher os vastos vazios geográficos, que 

ainda caracterizavam diversas regiões. Nesse diapasão, deu-se a composição de uma 

nação composta por significativa gama de referências e interferências culturais. 

Índios, negros, asiáticos e europeus, todos guardam representatividade expressiva 

na composição da população brasileira. 

Diante dessa profusão cultural e das características econômicas, geográficas 

e sociológicas de cada uma das cinco regiões do País, tem-se distintas realidades na 

esfera da mesma nação, oportunidade em que se questiona, inclusive, a inoperância 

da legislação nacional una, diante de sobredita pluralidade99 . Obviamente que a 

globalização e suas ferramentas, como a internet, gradativamente preenchem 

lacunas culturais e de informação, num sentido da padronização do canal de 

informações, contudo, não há dúvidas de que alemães, portugueses, nipônicos, 

italianos, africanos e indígenas, mesmo convivendo dentro de um mesmo território, 

possuem diferentes orientações em diversos aspectos, tanto aqueles de ordem 

intrínseca quanto aqueles de ordem extrínsecas. Apesar dessas discrepâncias, 

pessoais e sociais, estão postos sob a mesma égide de uma legislação que visa 

gerenciar tais contornos e conformá-los em perspectiva macroscópica, diante da 

clara incapacidade de albergar todos os contornos sociais e pessoais em suas 

minúcias. Conforme assevera Falconi: 

 

 

                                                     
97 Mais informações: BRASIL tem 1, 5 milhão de cidadãos de origem japonesa. 2017. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/06/brasil-tem-1-5-milhao-de-cidadaos-de-origem-
japonesa>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
98  Mais informações: COLONIZAÇÃO alemã no sul do Brasil. Infoescola. Disponível em:  
<https://www.infoescola.com/historia/colonizacao-alema-no-sul-do-brasil/>. Acesso em: 23 abr. 
2018. 
99 JOBIM, Nelson. A lei e a realidade. In: SEMINÁRIO A DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA, 1996, 
São Paulo, SP. São Paulo: Fiesp/Ciesp, 1997, p. 9-12. 
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nossa sociedade carrega ainda parcelas territoriais e demográficas cujas características 

mais expressivas são a cristalização de práticas arcaicas que servem de anteparo à 

modernização das estruturas econômicas, de modo a dificultar gritantemente a 

homogeneização e integração dessas realidades sociais.100 

 

Apesar de defendido por alguns autores, acredita-se que é inerente à lógica, 

à cultura e à construção social brasileira referida diversidade, haja vista suas 

proporções geográficas, condições e construções econômicas. Contudo, a 

Constituição brasileira veda quaisquer discrepâncias, ao mesmo tempo em que visa 

à promoção dessa pluralidade e fomenta o exercício dos direitos sociais e individuais, 

a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos da sociedade fraterna e sem preconceitos101 composta pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal102. Tais propostas 

legais detêm indiscutível caráter programático, o que, sem dúvidas, representa o 

propósito nacional de abraçar as distinções e, observando suas peculiaridades, 

promover o progresso nacional. Portanto, não se deve buscar, enquanto política 

pública, a homogeneização das diversas “micro sociedades” componentes da nação 

brasileira, mas sim, exercer o princípio da alteridade e albergar as discrepâncias com 

o propósito de promover a integração nacional.  

Apesar de que referidas contradições regionais, sociais e culturais, muitas 

vezes, reclamem políticas e discriminações positivas, dadas suas características 

emergenciais e alarmantes, a exemplo de programas nacionais de distribuição de 

renda103 , não deve ser o propósito nacional a homogeneização e a padronização 

dessas discrepâncias, posto que são, conforme antedito, inerentes à própria 

                                                     
100 FALCONI, Romeu. Sistema presidial: reinserção social? São Paulo: Icone, 1998, p. 20. 
101 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Preâmbulo. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 23 abr. 2018. 
102 Ibid. “Art. 1º Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição”. 
103 À despeito de toda a discussão e a polêmica que envolve o tema, inclusive à seara acadêmica, 
acredita-se que tais programas detém representatividade e efeitos benéficos, desde que propostos em 
caráter temporário. Mais informações sobre o tema: MARINHO, Emerson; LINHARES, Fabrício;   
CAMPELO, Guaracyane. Os programas de transferência de renda do governo impactam a pobreza 
no Brasil?. Rev. Bras. Econ., v.65, n.3, p.267-288, 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402011000300003>. Acesso 
em: 23 abr. 2018. 
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pluralidade nacional, deve ser buscada a integração social destes diversos “micro 

universos” à bandeira nacional. Ou seja, provocando-lhes a evolução social e 

econômica, ao mesmo tempo em que lhes são asseguradas as garantias sociais 

propostas ao corpo constitucional, por exemplo: não deve ser propósito nacional a 

extirpação dos condomínios de luxo ou das favelas em bairros nobres das capitais, 

mas sim a ressignificação desses termos à medida que lhes propõe e garante 

estruturas essenciais de existência e coabitação, como: segurança, saúde e educação, 

haja vista que a falta/precariedade destes é que compõe os principais afluentes da 

criminalidade moderna na sociedade brasileira.  

 queles que não são propostas condições de coabitação e existência 

suficientes é informalmente relegado à nomenclatura de marginais, haja vista que 

estariam à latere dos paradigmas, propósitos e pretextos sociais de urbanidade e 

desenvolvimento. Efetivamente constituída por parte da sociedade que não dispõe 

de meios próprios para sua subsistência, esses cidadãos acabam por se tornar alvo 

de políticas públicas específicas, diante da necessidade premente de ordenar-lhes ao 

convívio social ou ainda evitar que estes venham a desordená-lo, como seriam os 

casos da criminalidade.  

Acerca do tema, sedimentam-se à literatura duas correntes prementes: (I) a 

Teoria da Personalidade Marginal, capitaneada por Robert Park 104 , versa acerca 

daqueles indivíduos que, vinculados a determinada cultura, são submetidos a uma 

sociedade antagônica e, a partir de então, passam a sofrer os efeitos dessa 

transposição, vindo a se marginalizar das práticas sociais em razão da sua 

incapacidade de adaptação, em que as tensões, os contrastes e conflitos culturais que 

vivenciam serão combustível da marginalização105; e a (II) Teoria da Situação Social 

Marginal que, diferentemente da primeira corrente, tem enfoque social e pauta a falta 

de condições pessoais dos marginalizados ao próprio sustento, assim como sua 

restrição de interação, convívio e participação social aos limites traçados pelos grupos 

dominantes, principalmente difundida por Aníbal Obregon Quijano 106 . Referidas 

correntes sociológicas traduzem, ao mesmo tempo em que se complementam, lógicas 

                                                     
104  PARK, Robert. Human migration and the marginal man. American Journal of Sociology, 
Chicago: The University of Chicago Press, v. 33, n. 6, p. 881-893, 1928. 
105 SCHENEIDER, Leda. Marginalidade e delinquência juvenil. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987, p. 24. 
106  QUIJANO, Aníbal. Dependencia, cambio social y urbanización em Latino-américa. In: 
CARDOSO, F.H.; WEFFORT, F. (Org.). América Latina - Ensayos de interpretación sociológico-
política. Santiago: Universitária, 1970.  
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sociais inerentes à exclusão de indivíduos, seja de maneira coletiva, seja de maneira 

singular, sobremaneira no tocante à sua exclusão ou inserção instável no mercado de 

trabalho 107 . Ou seja, sob perspectiva rousseauniana 108 , os marginalizados seriam 

aqueles que não se adequam ou não encontram espaço nas sociedades e, por isso, 

optam por vias alternativas subversivas. 

Nesse diapasão, a perspectiva sociológica traz alguns elementos acerca dos 

predicados e das prerrogativas sociais que fundamentam e alicerceiam eventuais 

condutas subversivas à ordem social, contudo, diante da própria complexidade da 

natureza humana, tais elementos jamais poderão ser abarcados em sua 

integralidade, sobremaneira sob perspectiva eminentemente reducionista e até 

vitimista. Tal propositura tolhe, até mesmo, a própria inventividade humana em 

meio à subjetividade plural. Nesse ponto, cabe abraçar a perspectiva casuística 

acerca das motivações individuais que levam à delinquência enquanto subversão da 

ordem social, pois a identificação da subjetividade típica é inerente ao próprio delito. 

No entanto, numa perspectiva macroscópica, foco e objeto do presente 

trabalho acadêmico, a motivação individual será ponto de análise inerente à própria 

resolução do conflito e não serve, portanto, como paradigma de sua concepção ou, 

até mesmo, identificação prima facie. Portanto, repisa-se, a desigualdade social 

mantém correlação direta com a marginalidade na contemporaneidade brasileira, 

sobremaneira no tocante à educação, saúde e segurança hipossuficientes, aqui, 

portanto, identificados como seus afluentes. Diante dessa perspectiva de ordens 

sociológica e legal, vale investigar os modelos e os métodos utilizados pelo Estado 

para responder à sociedade no curso do tempo e, uma vez analisada a evolução 

histórica dos institutos sancionatórios, mostra-se possível traçar, ou ao menos 

contemplar, paradigmas e alternativas mais eficazes.  

 

2.5 Da justiça privada à restaurativa 

 

Conforme antedito em alusão a Aristóteles109, o homem é um animal social, haja 

vista que detém necessidade natural de coexistir, mesmo que diante do próprio impulso de 

                                                     
107 FALCONI, Romeu. Sistema presidial: reinserção social? São Paulo: Icone, 1998, p. 35. 
108 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social, ou, Principes du droit politique. Paris: Gallimard, 
1964. v.3. 
109 ARISTÓTELES. A política. Brasília: Universidade de Brasília, 1985. 
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perpetuar a espécie. Diante de tal característica, denota-se que os laços de integração são 

efetivamente essenciais à natureza humana, que gradativamente ressignifica seus costumes 

nômades, em prol da manutenção da espécie, fixando-se e, assim, desenvolvendo 

comunidades que paulatinamente ganham forma e tornam-se, cada vez mais, complexas 

com o agregar daqueles que convergem interesses à sobrevivência mútua. 

  medida que a pequena comunidade ganha corpo, diante da necessidade 

premente e da convergência de interesses, são desveladas funções a cada um dos 

componentes na sobrevivência comunitária. Agricultura, pecuária, construção, 

cuidado dos filhos, coser, além da própria organização e administração do grupo, a 

exemplo do Pajé, conforme pontuado no curso do primeiro capítulo do presente 

trabalho, este que é responsável pelo arregimentar dos interesses individuais em 

prol do bem-estar coletivo, além do que, detém fundamental importância à 

manutenção e prevalência de uma sociedade, dadas as demais facetas da natureza 

humana, por exemplo: o egoísmo que lhe é peculiar 110 . Portanto, diante desta 

pluralidade de propósitos, interesses, ideais e princípios, todos oriundos da 

racionalidade humana, faz-se essencial a eleição de uma figura soberana à 

manutenção social, para tolher, controlar e conduzir a prosperidade coletiva. 

Os povos e comunidades primitivos acreditavam nas forças sobrenaturais, 

que, muitas vezes, manifestavam-se por intermédio dos próprios fenômenos da 

natureza e que, no caso, poderiam ser aplacadas pela concretização das punições 

àqueles que violavam a ordem social. A vinculação das comunidades primitivas era 

tamanha com as forças naturais que os grupos eram identificados por totens, estes 

que, na descrição de Pierangeli, eram representados por  

 

um animal, uma força sobrenatural ou uma planta e se considerava vinculado, de 

modo particular, aos indivíduos integrantes de uma tribo, uma família, uma casta 

ou um setor da comunidade, que poderiam, ou não, ser transmitidos 

hereditariamente, quando individualizados. Isto porque, ao lado dos totens 

individuais, existiam os de grupo, de membros da comunidade, do clã a 

estabelecer-se entre eles uma hierarquia e graduação.111 

 

                                                     
110 SCHOPENHAUER, Arthur. A arte de insultar. Trad. Eduardo Brandão e Karina Jannini. Rev. e 
Org. Franco Volpi. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 51. 
111 PIERANGELI, José Henrique. Das penas: tempos primitivos e legislações antigas. Fascículos de 
ciências penais. 5. ed. São Paulo: Fabris, 1980, p. 340. 
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No caso da violação de alguma das proibições sagradas ou coligadas às 

religiões, era instituída alguma sorte de punição, haja vista que, caso não houvesse 

sanção, acreditava-se que a fúria dos deuses abrangeria o grupo todo112. 

Num \segundo momento, com o declínio da influência mística sobre as 

sociedades primitivas, estas passaram a não mais imiscuir-se nas situações de natureza 

penal, relegando aos particulares a resolução privada dos conflitos, como forma de reação 

natural e comunitária contra o infrator. Contudo, referida política produzia espécie de 

círculo vicioso de agressões mútuas entre os particulares, haja vista que sempre haveria 

bilateralidade na interpretação dos fatos, e que, diante dessa divergência, a sedimentação 

de uma filosofia de “justiça particular” eventualmente sistematizaria a agressão como 

forma de resolução de conflitos, num inexorável caminhar para o extermínio do clã ou 

grupo mais fraco 113 . Ainda em decorrência do declínio da influência das forças 

sobrenaturais aos membros do grupo, gradativamente o vínculo totêmico dá lugar ao 

vínculo de sangue, o que representava a reunião de todos aqueles que possuíam mesma 

descendência. Visando à natureza e à tendência destruidora da vingança privada, foi 

relegada ao chefe da tribo a assunção e a sistematização do dever punitivo, portanto, o 

ofício vingativo outrora privado, passava a ser público. 

Época de prevalência do critério do Talião que, conforme Pierangeli 114 , é 

oriundo do vocábulo talis, expressão em latim que significa a proporcionalidade entre 

a sanção e o atentado ou o dano provocado (implicando: olho por olho, dente por 

dente), vez que acreditava-se que o malfeitor deveria sofrer o mesmo mal que causara 

a outrem. Contudo, tais sanções não possuíam qualquer sorte de efeitos pedagógicos, 

sequer úteis, que não apaziguar aos ânimos daqueles inflamados pela prática da 

infração penal. Contudo, a grande contribuição do critério de talião, no tocante à 

aplicação das penas, foram as notas de proporcionalidade projetadas à lógica 

sancionatória penal, pois, conforme o próprio brocardo, agora se propunha uma 

relação direta entre o delito e a sua sanção. Ou seja, aquele que roubara um pão, por 

exemplo, não seria punido da mesma maneira que os homicidas ou falsários em geral, 

haja vista que a sociedade propunha a imposição de um mal idêntico ao provocado. 

                                                     
112 À exemplo do que se tratou às fls. 26, 40 e ss. do presente trabalho. Vale lembrar o caso das práticas 
de tribos indígenas de ceifar a vida de recém-nascidos portadores de alguma sorte de inaptidão física, 
por temor à ira dos deuses, ao ler aquele nascimento como espécie de castigo comunitário.  
113 PINTO, Celso de Magalhães. Violência: ação ou reação? Del Rey Jurídica, São Paulo, ano 9, n. 18, 
2007, p. 44-45. 
114 PIERANGELI, José Henrique. Das penas: tempos primitivos e legislações antigas. Fascículos de 
ciências penais. 5. ed. São Paulo: Fabris, 1980, p. 343. 
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Deste modo, denota-se, sem maiores esforços cognitivos, o nascimento, 

quando da intuição dessa ótica de proporcionalidade entre o crime e a sanção, de 

um dos três principais aspectos, propósitos e respostas do direito penal moderno ao 

delito: a retribuição, que se dá justamente por intermédio da punição do agressor 

pelo Estado, de maneira proporcional ao dano provocado à sociedade. Esse primeiro 

aspecto, mesmo que ainda distante de um propósito social restaurativo, é de 

fundamental importância, pois, mesmo que de maneira arcaica, propõe aos 

cidadãos faceta de segurança jurídica no que concerne à atuação do Estado. Mesmo 

que inumana, cruel ou estéril em propósitos de desenvolvimento pessoal do infrator 

ou retorno social, diante da investida, houve limitação do poder punitivo (jus 

puniendi) do próprio Estado, no tocante às sanções de caráter pessoal, pelos mais 

variados fatos criminosos, enquanto simples mecanismo de manifestação de poder115. 

Conforme versado nos tópicos pretéritos, a manifestação de poder do Estado 

de maneira explícita e virulenta tornou-se, no curso de Idade Média, uma 

ferramenta de controle social, segundo a qual a crueldade das penas aplicadas, por 

si só, deveria tolher os propósitos e intentos criminosos, diante de sua fatalidade 

plástica. O espetáculo abominável era gerido com o propósito de causar temor aos 

populares, ao mesmo tempo em que reafirmava a soberania dos monarcas e 

dirigentes. Tal lógica permaneceu estática até a ascensão do movimento iluminista 

que, diante de sua perspectiva antropocêntrica, passou a questionar a natureza do 

poder monárquico de origem divina, dos regimes absolutistas e ainda das 

construções sociais que propunha, como é o caso do Terceiro Estado de Sieyès116. 

Com o declínio do absolutismo monárquico e a ascensão dos novos ideais 

humanitários burgueses, em que o próprio homem era o símbolo e suas aspirações 

os propósitos de uma nação, as práticas e espetáculos aberrantes de execução das 

penas perdiam seus propósitos, haja vista que já não mais era útil à reafirmação 

social por intermédio da força.  A França revolucionária, por exemplo, em meio ao 

                                                     
115 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema 
penal. Trad. Vânia Pedrosa e Amir Lopes da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 204. 
116 SIEYÈS, Enmanuelle J.  Que es el Tercer Estado? Buenos Aires: AmericaLee, 1943, p. 62-65. Neste 
livro o autor analisa, de maneira quantitativa, a representatividade e a composição das camadas 
sociais na França do Século XVIII, oportunidade em que segmenta e divide a sociedade em três 
camadas, que vem a chamar de estados. O Primeiro seria composto pelo Clero e contava cerca de 
80.400 eclesiásticos, enquanto o Segundo seria formado pelos nobres, com cerca de 110.000 
membros; enquanto o Terceiro Estado, composto por camponeses, pequenos burgueses e artesãos, 
por sua vez seria composto por cerca de 25 milhões de pessoas. Diante desse quadro o autor propõe 
críticas à construção estatal que se forma. 
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mar de circunstâncias que se afloraram após a deposição e guilhotina do Rei Luís 

XVI, além do comando radical de Robespierre, houve de propor um freio a um 

governo que, apesar de revolucionário, legitimava a política do terror social 117 , 

oportunidade em que, mais uma vez, se reafirmam os ideais da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.118  Somente com o reordenamento do 

homem ao centro dos propósitos sociais, foi possível gradativamente gerir 

mecanismos de controle social mais humanizados e que, ao dizer de Foucault, 119 

passaram a alcançar o imaginário humano por sua fatalidade diante da imposição 

de um denominador equânime aos criminosos, qual seja: o tempo, em contraposição 

ao exercício plástico cruel e desumano que outrora era proposto. 

Contudo, ainda assim, mesmo com mecanismos de controle social que não 

denotam a brutalidade ou o desrespeito do Estado, por meio de práticas cruéis, à 

complexidade ou à dignidade humana, percebeu-se gradativamente que o 

encarceramento e a segregação social, muitas vezes, não são suficientes à “correção” 

do infrator. Não se fazem suficientes à contemplação, à compreensão, à digestão nem, 

muito menos, ao arrependimento pela prática delituosa, haja vista que, após 

adimplido com o prazo estatal de ostracismo, o indivíduo seria arremessado 

novamente à sociedade sem qualquer suporte, amparo, auxílio, direcionamento ou 

sequer propósito. Nessa perspectiva de fatal incerteza, a reincidência gradativamente 

deixa de ser uma possibilidade e dá lugar à probabilidade, em que paulatinamente ao 

condenando é imposta a eterna marginalidade, diante da falta de superestruturas, 

como abordado no tópico anterior.120 

Diante desse espectro é que gradativamente surgem estruturas sociais que 

visam ressignificar a punição estatal, assim como o próprio adimplemento prisional, 

em outros dois aspectos que não o retributivo isolado, quais sejam: reintegração e 

ressocialização dos condenados. O sistema penitenciário progressivo, por exemplo, 

visa albergar e conjugar tais aspectos, no que concerne à sanção e seu adimplemento, 

                                                     
117 FURET, François; OZOUF, Mona. Dicionário Crítico da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1989, p. 38. 
118  DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO - 1789. Disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-
constitution-.html>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
119 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 2008, p. 38. 
120 FREITAS, Pedro; DEMARCHI, Clovis, A justiça restaurativa como instrumento de garantia da 
dignidade humana. Diálogos em torno da justiça restaurava. Garantismo, atavismo e legalidade 
como pretextos. Braga, 2018. Texto gentilmente cedido pelos autores, ainda no prelo. 
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além de propor reais possibilidades de recuperação do indivíduo infrator, inclusive 

sua compreensão de que mesmo tendo sido condenado, será abraçado pela 

sociedade sempre que se mostrar recuperado121. 

Apesar de excelentes propósitos legais e procedimentais, o sistema prisional 

progressivo guarda difíceis contornos de aplicação de maneira integral e efetiva, a 

exemplo da já citada realidade penitenciária brasileira. Nessa perspectiva, devem-

se buscar diversos horizontes no que concerne à sanção e ao adimplemento prisional, 

menos morosos, e onerosos ao Estado, alternativa esta encontrada na Justiça 

Restaurativa, que corresponde a um meio de pacificação de conflitos sociais, que 

visa enfatizar a participação da vítima e do infrator como principais atores na 

resolução do conflito, relegando ao Estado participação coadjuvante nesse 

procedimento 122 . “Enquanto alternativa, em âmbito penal, para a sistemática 

estruturada no direito processual, pautada no diálogo entre as partes” 123 , tem o 

propósito de pacificação social, em detrimento da punição isolada e estéril do 

infrator, que pode propor a reparação dos danos sofridos por sua vítima sem 

necessariamente ser encarcerado. 

Na vertente de pensamento que privilegia o diálogo e a cultura da paz, por 

meios pacíficos, Johan Galtung afirma que o ser humano precisa incluir no seu 

discurso cotidiano, aquele da não violência. Assevera que a Ciência Política deve ser 

alicerçada em bases de paz e não da violência física e estrutural. Para o autor, teoria 

e prática devem ser aperfeiçoadas, pois mais importantes do que estudos empíricos 

de campanhas não violentas, a humanidade carece de pesquisas sobre como uma 

cultura de paz e de não violência poderia ter sido mais eficaz no passado e, 

certamente, contribuirá para o futuro com maior índice de uma rede de 

fraternidade.124  

Na visão de Johan Galtung, a justiça imposta pelo império das leis penais, 

apenas reflete sofrimento para os apenados, o que satisfaz o desejo de vingança das 

vítimas. Aqui não há espaço para reconciliação entre o perpetrador e a vítima; resta 

punição e castigo, longe dos princípios da ressocialização e reinserção na sociedade. 

                                                     
121 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 87-88. 
122 MACEDO, Maria Fernanda Soares. Justiça restaurativa: a importância da participação da vítima 
na pacificação dos conflitos. Rev. SJRJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 36, p. 81-94, abr. 2013. 
123 Ibid., 2013, p. 94. 
124 GALTUNG, Johan. O caminho é a meta: Gandhi hoje. Tradução Humberto Mariotti. São Paulo: 
Palas Athena, 2003, p.178-187. 
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Permanecem esquecidas a violência estrutural e a violência cultural, pois o que 

sobressai aos olhos do Direito e da sociedade são os fatos tipificados penalmente 

como crimes. A violência direta imposta diuturnamente à significativa parcela da 

população mundial se mantém invisível. O autor descreve a violência estrutural 

vertical como a exploração e a repressão, a libertação ou a prevenção da libertação. 

Para o pensamento de Galtung, no fundo, a violência cultural do governo de poucos, 

para poucos e por poucos legitima tanto a violência estrutural quanto a violência 

direta para desfazê-la ou para mantê-la.125 Diante da assertiva de que violência gera 

violência, o prognóstico é ruim. Mantêm-se mecanismos simples de vingança, e 

nesse diapasão, os atos de violência utilizados pelo Estado, no cerceamento da 

liberdade, anulam qualquer ímpeto de consciência do agressor, pelo mal causado 

decorrente do uso da violência dos seus atos contra a vítima. 

Como se pode concluir, aumentar o espaço para que os cidadãos resolvam os 

conflitos de maneira não violenta permite a construção de sujeitos com papéis não 

violentos ou de baixa violência. Nesse viés, a Justiça Restaurativa é alternativa que 

corrobora para o desenvolvimento de soluções pacíficas diante dos confrontos 

existentes no desenvolvimento da civilização, que caminha entre as vertentes da paz 

e do conflito. 

                                                     
125 GALTUNG, Johan. Peace by peaceful means. Peace and conflict, development and civilization. 
London: Thousand Oaks; New Delhi: Sage publications, 1996, p.269-270. 



 

 

 3. DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

  

O presente trabalho, conforme sobredito, visa analisar, versar e propor novos 

paradigmas ao ordenamento jurídico brasileiro em torno da filosofia sancionatória sob 

a ótica da Justiça Restaurativa, pois, apesar das seculares propostas e esforços, o 

sistema penitenciário brasileiro encontra-se em colapso, haja vista que atualmente 

detém uma taxa de ocupação de 197% (cento e noventa e sete por cento), segundo o 

Departamento Penitenciário Nacional1, ou seja, as penitenciárias nacionais encontram-

se abarrotadas, mantendo cativos presos em quase o dobro de sua capacidade. 

Diante do já exposto, a primeira Constituição brasileira, de 1824, propunha 

assertivas de respeito, manutenção da dignidade e condições mínimas que deveriam 

ser garantidas pelo Estado para a manutenção e cuidado dos condenados. Em seu 

corpo dispunha acerca da inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos 

brasileiros, tendo por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, todos 

estes garantidos pela então Constituição do Império. Acerca do tema, o inciso XXI 

do artigo 179 é claro ao afirmar que as penitenciárias (à época Cadêas) serão seguras, 

limpas, bem arejadas e que, inclusive, o Estado separará os indivíduos de acordo 

com suas circunstâncias e com a natureza de seus crimes. 

Motivo pelo qual se revela avassaladora a notícia acerca de Heberson Lima 

de Oliveira que, conforme constatado, teve sua inocência provada, após três anos de 

custódia provisória na Unidade Prisional de Puraquequara, em Manaus (AM), onde 

foi por diversas vezes estuprado e contraiu AIDS2 . Trata-se, portanto, de pauta 

estatal de quase dois séculos (a promoção da dignidade dos presos), à qual o Estado 

brasileiro tem falhado miseravelmente.  

Nesse viés, a Justiça Restaurativa visa apresentar novas propostas acerca do 

tema, contudo, sem o intuito de substituir a lógica processual e procedimental vigente, 

mas sim auxiliar, complementar e construir caminhos a serem perseguidos em prol do 

bem-estar, não só daqueles constritos pelo Estado, mas da sociedade como um todo, 

                                                     
1  Mais informações em DEPEN. Levantamento nacional de informações penitenciarias – 2016. 
Relatório – 2016. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-
levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf>. Acesso em: 
03 maio 2018.  
2 Mais informações: HOMEM preso injustamente luta por indenização após contrair HIV em estupro 
no presídio. Notícias.r7, 10 abr. 2014. Disponível em: <http://noticias.r7.com/cidades/homem-
preso-injustamente-luta-por-indenizacao-apos-contrair-hiv-em-estupro-no-presidio-
10012014>.Acesso em: 27 jun. 2017. 
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além de cumprir os ideais e propósitos do próprio direito penal, sobremaneira no que 

diz respeito à reintegração e à ressocialização dos egressos do sistema penitenciário. 

 

3.1 Conceitos e paradigmas de justiça restaurativa 

 

Antes de tecer quaisquer comentários acerca das modalidades, da serventia ou, 

até mesmo, do uso da Justiça Restaurativa, é salutar a propositura de um conceito 

primeiro ao leitor. Contudo, tal intento desvela-se ingrata tarefa, haja vista que, na 

medida em que se visa objetivar e conceituar, em termos estáticos, o que é Justiça 

Restaurativa, depreende-se que seus contornos, assim como os da própria Dignidade 

Pessoa Humana, são ambíguos e porosos,3 diante de sua conexão com vasta gama de 

direitos e princípios sociais modernos de natureza polissêmica. 4  Sebástian Mello 

afirma que o Direito vive a era dos princípios,5 haja vista que a rigidez axiológica do 

positivismo já não é capaz de promover Justiça, diante da abertura e incerteza 

proposta pelo decisionismo arbitrário 6 . Diante deste axioma legal, cumpre 

“deconstruir” 7  tal estaticismo em prol desses enlaces jurídicos, com o estreito 

propósito de se aproximar, cada vez mais, do objetivo normativo: alcançar e promover 

a Justiça8. 

Sob essa ótica, são lançadas as seguintes conjecturas em tom de desenlace de 

seus contornos, haja vista se tratar de um termo comum e, muitas vezes, 

erroneamente interpretado. Nesse sentido, cumpre enumerar que a Justiça 

Restaurativa: (I) não tem como objeto principal o perdão ou a reconciliação; (II) não 

é mediação; (III) não tem por objetivo maior reduzir a reincidência ou as ofensas 

em série; (IV) não detém pauta programática hermética; (V) não foi concebida para 

ser aplicada somente em crimes de menor potencial ofensivo; (VI) não é 

                                                     
3 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O príncipio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. 
Belo Horizonte, v. 1, n. 4, out. 1999. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30550>. Acesso em: 01 maio 2017. 
4 DELPÉRÉE, F. O direito à dignidade humana. In: BARROS, S. R.; ZILVETI, F. A. (Coord.). Direito 
Constitucional - Estudos em homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 153. 
5 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. In: 
SCHMITT, Ricardo Augusto (Org.). Princípios penais constitucionais – Direito e processo penal à 
luz da constituição federal. Salvador: Podivm, 2007. 
6 TOURINHO, Luciano. Justiça restaurativa e crimes culposos: Contributo à construção de um novo 
paradigma jurídico-penal no estado constitucional de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 69. 
7 DERRIDA, Jacques. L'écriture et la différence. Paris: Seuil, 1967. 
8 MONTE, Mário Ferreira. Diritto penale riparativo. Criminalia – Annuario di scienze penalistiche. 
Firenze: ETS, 2013, p. 29-38. 
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necessariamente um substituto ao processo penal; (VII) não é necessariamente uma 

alternativa ao cárcere; e (VIII) não se contrapõe à Justiça Retributiva9. 

Segundo Zehr, vítimas e seus defensores, muitas vezes, reagem negativamente 

à Justiça Restaurativa, vez que imaginam que seu objetivo seja exclusivamente o de 

estimular ou reforçar a necessidade da vítima de perdoar seu agressor. Apesar de 

oferecer contexto favorável, diferente do ambiente litigioso do processo penal, o perdão 

ou a reconciliação ficam integralmente a cargo dos participantes. Inclusive, qualquer 

forma de pressão nesse sentido há de ser condenada pelos interlocutores10.   

Diante desse contexto e dessa atmosfera de fomento ao diálogo entre as partes, 

também poderia se imaginar a Justiça Restaurativa como sorte de mediação penal, 

contudo, tal assertiva não encontra amparos em seus reais contornos.11  Apesar de, 

assim como os programas de mediação, o projeto de justiça restaurativa visa facilitar 

encontro entre as partes, mas não a compensação de culpas e responsabilidades.  A 

mediação pressupõe alguma sorte de compensação de culpas e responsabilidades, o 

que, para muitos casos, não se faz razoável, sequer salutar, haja vista que muitas 

vítimas se sentem psicologicamente corresponsáveis pelos crimes que sofrem e o 

reforço desta mentalidade pode levar a consequências psicológicas nocivas.  

Para que se viabilize um encontro entre o ofensor e sua vítima, no processo 

restaurativo, cumpre, preliminarmente, que aquele assuma um grau de 

responsabilidade sobre a conduta delituosa e auxilie na clara demarcação e 

conscientização de responsabilidades quando do possível encontro, 12 e, por fim, 

promova a mudança positiva no comportamento do ofensor. 

                                                     
9 ZEHR, Howard. The little book of restorative justice. Intercourse: GoodBooks, 2002, p. 18-23. 
10 Ibid., 2002, p. 18. 
11  Na mesma vertente, recomenda-se a leitura de SALES, Lilia Maia de Morais; SARAIVA, Vita 
Caroline Mota. A mediação de conflitos e a segurança pública – O Relato de uma experiência.  Revista 
NEJ - Eletrônica, Itajaí/SC, v. 18, n. 1, p. 23-35, jan.-abr. 2013. As pesquisadoras realizaram estudo 
sobre a implementação de mediação policial no 30º Distrito de Policia Civil de Fortaleza e diante de 
579 casos recebidos concluíram que 72% eram passíveis de mediação. Nesse sentido verificaram que 
a causa maior era a ausência ou deficiência do diálogo e do respeito ao outro. Esses 417 conflitos 
examinados eram relativos a crimes de ameaça, injúria, difamação, violação de domicílio, lesão 
corporal, calúnia, dano e perturbação do sossego alheio> A maioria ocorria entre pessoas que 
possuíam vínculos afetivos ou convívio prolongado. As autoras ponderam para o desenvolvimento 
de uma cultura de paz diante do processo de mediação proporcionado pelo sentimento de 
pertencimento e de integração social, quando todos os envolvidos exercem o princípio da alteridade, 
ao escutar as razões do outro, compreenderem o tamanho do ato delituoso e juntos buscarem e 
participarem da decisão sobre as ações de prevenção à violência e à concretização na manutenção da 
paz social.  
12 ZEHR, Howard. Justiça restaurativa. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2012, p. 
19.  
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Nessa premissa, Leal afirma que o procedimento tem cinco pontos 

fundamentais: (I) o encontro entre o ofensor e a vítima, bem como de outras pessoas 

envolvidas (comunidade); (II) a reparação pela restituição monetária, prestação de 

serviços, quando possível, ou outros meios; (III) a reintegração do agente e da vítima, 

e a aceitação do retorno do infrator; (IV) a participação ou inclusão, condição de 

igualdade em todas as fases do processo; e (V) a transformação que perpassa o retorno 

à situação anterior, e propõe a reconstrução da realidade, de forma mais humana, com 

foco na responsabilidade individual e social. O autor aponta como recomendável a 

participação da comunidade na mediação e, também, aborda a noção de que a Justiça 

Restaurativa é aplicável em diversas fases do processo criminal. Destarte, sustenta 

que é um instrumento de cooperação e cura dos traumas e tomada de consciência, por 

ambas as partes. Seria efetiva, no instante em que o agente infrator assumisse a 

responsabilidade por seus atos, e percepção da vítima e comunidade, que aquele é um 

meio de pacificar o conflito e tentativa de reabilitação.13  

No que concerne à vinculação entre os programas de Justiça Restaurativa e a 

redução da reincidência ou os crimes em série, é seguro dizer que aqueles objetivam 

esta, contudo, não como principal propósito. Os programas têm o propósito de 

catalisar avanços sociais no que concerne ao combate da criminalidade e à promoção 

da paz social, contudo, enquanto subproduto. O principal objetivo é a atenção às 

vítimas, ao tempo que estimula os ofensores à assunção de responsabilidades por 

seus atos, independentemente do abandono do comportamento transgressor. 

Conforme antedito, os programas e as estratégias de Justiça Restaurativa 

representam alternativas ao hermético campo processual e das cortes, em que os 

atos são formais e acabam por distanciar-se das partes do processo, em apego à 

forma, em detrimento da matéria14. 

Diante dessa ausência de pauta programática e qualquer outra sorte de 

hermetismo, os programas e estratégias de Justiça Restaurativa também não são 

concebidos ou reservados a crimes de menor potencial ofensivo. O discurso entoado 

em determinado contexto é único, vez que há de se adequar sempre às circunstâncias 

e à subjetividade dos casos concretos. Contudo, existe núcleo duro comum a todos os 

processos e estratégias restaurativas, que gira em torno da imprescindibilidade de 

                                                     
13 LEAL, Cesar Barros. A justiça restaurativa: uma visão global e sua aplicação nas prisões. Revista 
da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, Fortaleza, v. 16, n. 18, p. 25-36, 2010. 
14 Ibid., 2010, p. 20. 
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identificação do ato lesivo, da vítima daquele ato, de suas necessidades, quem será 

responsável por atendê-las, quem são os legítimos interessados no caso e qual o 

procedimento adequado para envolver os interessados num esforço para consertar a 

situação.15  Ou seja, independentemente de quem são as vítimas, os agressores, a 

agressão (grave ou não) ou as circunstâncias, tais questionamentos são comuns e hão 

de ser perseguidos durante o processo restaurativo. 

Além do que a Justiça Restaurativa não propõe a substituição do processo 

penal sistematizado, pelo contrário. Ao se considerar que ambos detêm o mesmo 

propósito social, de manutenção da paz social, esta propõe meios e métodos 

complementares e alternativos à lógica formal, que, inclusive, podem ser suficientes 

em determinados casos concretos e relegar aos principais interessados o sentimento 

de Justiça quando da provisão jurisdicional. Assim como, a Justiça Restaurativa não 

é um comando disjuntivo implacável de aplicabilidade limitada, mas verdadeira 

depreensão jusnaturalista.16Portanto, não se contrapõe à lógica penal retributiva, a 

bem da verdade, ao fomentar a assunção de responsabilidades por parte dos 

interessados, dá propósitos mais claros aos próprios contornos da sanção retributiva. 

No caso, a Justiça Restaurativa é focada em necessidades e papéis, dentro do 

cenário desenhado diante de ato lesivo. Justamente nesses termos, é que nasce o 

movimento. Diante de lesão, que desestabiliza mesmo que momentaneamente um 

circuito social, são geradas necessidades, e é justamente acerca dessas necessidades, 

que giram em torno de três papeis: vítima, ofensor e comunidade, que hão de ser 

trabalhados os procedimentos restaurativos.  

O papel da vítima há de ser o de maior preocupação dos processos e 

procedimentos restaurativos, sobremaneira no que concerne àquelas que não estão 

sendo atendidas de maneira adequada pelo sistema de justiça criminal. A própria 

definição formal de crime relega à vítima papel secundário ou prescindível, no curso 

da persecução penal. O ordenamento jurídico penal brasileiro, por exemplo, é 

composto majoritariamente por crimes de ação penal pública incondicionada, ou 

seja, crimes em que o principal interessado acaba por ser o Estado. Justamente nos 

crimes de referida natureza jurídica é que se relegam às vítimas papéis coadjuvantes, 

                                                     
15 LEAL, Cesar Barros. A justiça restaurativa: uma visão global e sua aplicação nas prisões. Revista 
da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, Fortaleza, v. 16, n. 18, p. 25-36, 2010, p. 35.  
16  MONTE, Mario Ferreira. ¿Hay un fundamento iusnaturalista em la justicia restaurativa? In: 
AYUSO, Miguel (ed.). Utrumque ius – Derecho, derecho natural, y derecho canónico. Madrid, 
Barcelona, Buenos Aires, São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 119-128. 
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quando, muitas vezes, são/deveriam ser as principais interessadas.  

Por exemplo, no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – 

INFOPEN, datado de junho de 2016, 44% (quarenta e quatro por cento) dos recolhidos ao 

sistema penitenciário brasileiro, do sexo masculino, cometeram crimes de natureza 

patrimonial.17 No caso, segundo ainda o Levantamento, o conjunto é composto pelos crimes 

de furto, roubo, receptação e latrocínio. Contudo, dentre esses tipos penais, nenhum procede 

mediante representação ou queixa, ou seja, todos são de representação pública, por 

intermédio do órgão acusatório competente (Ministério Público Federal ou Estadual). Ou 

seja, o Estado é o principal interessado, conforme observância da regra do Art. 100 e 

seguintes do Código Penal,18 enquanto as vítimas reais dos delitos, aquelas que tiveram o 

patrimônio dilapidado, é relegado lugar coadjuvante na dinâmica processual19. 

Aos ofensores também é relegado papel de destaque à lógica procedimental 

restaurativa, haja vista que visa fundamentalmente à conscientização e ao 

reconhecimento de suas responsabilidades para com a vítima e os demais 

interessados, em primeira e segunda tela, respectivamente. Segundo Zehr, é 

justamente neste ponto que o sistema retributivo peca, haja vista que este relega 

exclusivamente à sanção o propósito de reeducar, o que simplesmente não se 

concretiza, enquanto o panorama restaurativo visa à promoção da conscientização 

do ofensor sobre seus enlaces de responsabilidade. Para o autor, o curso do processo 

penal estritamente retributivo e a experiência prisional elevam o senso de alienação 

social do agressor, desestimulando-o a compreender e a dimensionar o dano que 

causou, assim como nutrir qualquer empatia pelo ofendido, em decorrência da 

                                                     
17 BRASIL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: INFOPEN Atualização – Junho 
de 2016. Org. Thandara Santos. Colaboração Marlene Inês da Rosa et al. Brasília: Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional, 2017, p. 43. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-
brasil/relatorio_2016_junho.pdf>. Acesso em: 21 maio 2018.  
18 BRASIL. Código Penal. “Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a 
declara privativa do ofendido. § 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, 
dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da 
Justiça. § 2º - A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem 
tenha qualidade para representá-lo. § 3º - A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes 
de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. § 4º - No caso de morte 
do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de 
prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão”.   
19 Referido ponto é de nodal relevância ao presente trabalho, haja vista que visa a participação ativa 
das vítimas como atores centrais no cenário processual, como meio catalisador ao alcance da Justiça. 
Contudo, maiores conjecturas acerca do tema serão apresentadas em tópico específico. 
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lógica polarizada e adversarial que sedimenta o processo penal20.  

No caso dos crimes patrimoniais em que não há violência, como os crimes de 

furto, estes que contam 26% (vinte e seis por cento) do montante representativo 

identificado pelo INFOPEN21, por exemplo, a conscientização do ofensor acerca das 

consequências de seus atos, assim também como a própria sensibilização da vítima 

diante das circunstâncias e motivações que nortearam a empreitada criminosa, 

representam trilhas aos reais propósitos do Direito Penal, a retribuição, a 

ressocialização e a reintegração dos egressos à comunidade22. 

A comunidade também exerce papel fundamental nas práticas e na lógica 

prementes nos procedimentos restaurativos, haja vista que o propósito final da 

sanção não é a segregação do indivíduo infrator; pelo contrário, o fim precípuo é a sua 

reintegração social, no momento em que estiver apto23. Klaus Roxin tem um breve 

ensaio que versa sobre as perspectivas de futuro para o direito penal, pois, como um 

todo, diante das ideias abolicionistas e das políticas de descriminalização, traceja 

alguns contornos acerca dos caminhos que hão de ser trilhados pelo Direito Penal. 

Uma de suas conclusões é que novas medidas sociopolíticas tornam-se cada vez mais 

constantes ao universo sancionatório do Direito Penal, seja na qualidade de 

alternativa a um sistema abarrotado, como é o carcerário brasileiro, seja como meio 

de resguardar a dignidade humana daqueles que necessitam de uma sanção estatal24. 

Independentemente da perspectiva de trabalho adotada pelo autor, quando 

de sua análise dos contornos do Direito Penal, há consenso que paira comum a todos: 

finaliza-se imperioso encontrar novas alternativas aos modelos prisionais 

tradicionais, pois não se pode delegar sobredita responsabilidade integralmente ao 

Estado, conforme antedito. A sociedade é corresponsável pela reintegração e 

ressocialização daquele indivíduo que momentaneamente cumpre sanção estatal e, 

logo mais, há de retornar ao convívio social novamente.  

                                                     
20 ZEHR, Howard. Justiça restaurativa. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2012, p. 
27. 
21 BRASIL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: INFOPEN Atualização – Junho 
de 2016. Org. Thandara Santos. Colaboração Marlene Inês da Rosa et al. Brasília: Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional, 2017, p. 43. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-
brasil/relatorio_2016_junho.pdf>. Acesso em: 21 maio 2018. 
22 GRECO, Rogério. Direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 244-249. 
23 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 87-88. 
24 ROXIN, Claus.  Tem futuro o direito penal?  Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 790, ago. 2001. 
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3.2 Análise histórica e evolutiva  

 

Conforme pontuado no curso do segundo capítulo do presente trabalho, os 

atuais mecanismos e métodos sancionatórios utilizados pelos Estados ocidentais 

modernos são fruto de longo período evolutivo social, haja vista que, no percurso 

temporal, gradativamente adaptou-se aos costumes e às circunstâncias sociais até 

encontrar os paradigmas contemporâneos. Ou seja, até que o cárcere fosse visto 

como meio de concretização da sanção estatal, em vez de sua finalidade precípua, 

foram necessários séculos de evolução social. Além do que, hoje, paulatinamente, 

esta figura ganha papel subsidiário, diante da constante efervescência e das 

constantes mudanças sociais. 

O mérito do sistema penitenciário progressivo é realizar o propósito 

humanitário da segregação social: a ressocialização do condenado, viabilizando, 

inclusive, sua compreensão de que a sociedade que o condenou está sempre disposta 

a recebê-lo recuperado. Tal filosofia, âmago da Justiça Restaurativa, resta 

fortalecida na década de 70 (setenta) nos Estados Unidos da América e no Canadá. 

No ano de 1972, no Condado de Fresno, Califórnia/EUA, surge o Programa de 

Reconciliação Vítima-Ofensor (Victim Offender Reconciliation Program – VROP), 

com o propósito de mediar crimes cometidos por jovens, orquestrando um encontro 

entre a vítima e o agressor mediado por profissionais treinados. O programa visa 

promover o diálogo entre os interessados, e nesse viés envolve famílias e a 

comunidade em redor, com o estreito propósito de delimitar as responsabilidades. 

Tem como fulcro princípios restaurativos e o escopo de oportunizar a compreensão 

integral dos reais contornos e consequências da prática delituosa. Ao tempo em que o 

agressor é responsabilizado por seus atos e eventualmente explana suas motivações, 

é dada a oportunidade à vítima de ter seus questionamentos respondidos, externando 

seus sentimentos acerca do ocorrido. Para que sejam viabilizadas as sessões, são 

necessários quatro critérios: (1) aquiescência por parte do agressor de seu 

envolvimento na ofensa, (2) sejam tomadas providências com relação à reparação da 

vítima, (3) haja clareza no que concerne à identificação da vítima e (4) a 

disponibilidade de profissionais treinados para acompanhar e direcionar as sessões.  

O Programa de Reconciliação Vítima-Ofensor é uma iniciativa popular que 

não propõe qualquer sorte de discriminação por raça, cor, credo, gênero ou 
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orientação sexual e trabalha em parceria com as cortes infanto-juvenis no Condado 

de Fresno. Referido programa é financiado por instituições filantrópicas, como 

igrejas, e recebe auxílio do governo local, contudo, a maior parte de seu 

financiamento é feita por particulares que incentivam e acreditam na iniciativa25. 

Gradativamente, a lógica do referido programa foi sendo difundida pelos Estados 

Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, oportunidade em que se transformou 

em importante movimento social em favor da reforma da justiça criminal na década 

de oitenta26. 

Sob este paradigma surgem inúmeras iniciativas identificadas por Daly e 

Immarigeon como sistemas restaurativos,27 que albergam os seguintes exemplos:  

(I) Direitos dos prisioneiros e alternativas às prisões: considerado injusto o 

tratamento de condenados e comunidades carentes, o grupo sistematicamente visa 

combater a discriminação de gênero e racial; busca melhorias nas condições da 

prisão, redução do encarceramento e até mesmo a abolição de algumas 

penitenciárias, com ênfase na criação de sanções intermediárias que evitem o uso 

do cárcere.  

(II) Resolução de conflitos: ao delegar o poder às comunidades, referido 

sistema fomenta o desenvolvimento de conselhos comunitários de justiça e seus 

centros. Criados a partir da segunda metade da década de 1970, propõe busca 

atalhada por maior acesso à Justiça, assim como driblar desilusões em relação ao 

sistema oficial de justiça. A negociação entre os particulares, com participação 

minoritária de profissionais, é a principal forma adotada. 

(III) Programas de reconciliação vítima-ofensor: conforme referenciado, 

marcam o início dos programas focados em propostas restaurativas nos Estados 

Unidos e no Canadá, envolvem encontros entre vítimas e ofensores, na presença de 

uma terceira pessoa (mediador), para buscar restabelecer as relações quebradas 

pelo conflito.  

(IV) Mediação vítima-ofensor: nos mesmos moldes do programa de 

reconciliação, contudo as vítimas preferem a sinonímia, pois neste caso outras 

                                                     
25 Mais informações: PROGRAMA DE RECONCILIAÇÃO VÍTIMA-OFENSOR. Disponível 
em:<http://vorp.org/> . Acesso em: 02 jun. 2018. 
26 ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça restaurativa e abolicionismo penal: contribuições para um novo 
modelo de administração de conflitos no Brasil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 55. 
27 DALY, Kathleen; IMMARIGEON, Russ. The past, present and future of restorative justice: some 
critical reflections. Contemporary Justice Review, v. 1, n. 1, p. 6-11, 1998.  
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pessoas indiretamente ligadas ao conflito têm a oportunidade de participar dos 

encontros, sobremaneira nos casos mais graves.  

(V) Grupos de defesa dos direitos das vítimas (victims advocacy): ao analisar 

o papel secundário desempenhado pelas vítimas na justiça criminal, referido 

sistema defende a necessidade de maior atenção por parte das autoridades judiciais 

e policiais às mulheres e crianças vítimas de violência física ou sexual, enaltecem 

não a importância da restituição patrimonial, mas também a necessidade de 

qualificar a participação de outras vítimas nos processos judiciais, além de reforçar 

a segurança nas comunidades.   

(VI) Conferências de grupos familiares (family group conferences): este 

sistema possui intensa difusão na Nova Zelândia, vez que foi identificado crescente 

número de jovens da etnia Maori no sistema de detenção juvenil e, a partir desta 

percepção, foi desenhada uma política comunitária inclusiva em que membros da 

comunidade, sobremaneira familiares, têm voz na discussão acerca dos casos, assim 

como outras pessoas que tenham sido vítimas de práticas delinquentes semelhantes.  

(VII) Círculos de sentença (sentencing circles): originário do Canadá, ao 

longo dos anos 1980, dos grupos conhecidos como First Nations, que consiste no 

grupo dos primeiros habitantes do sul do Canadá, possui como objetivo a resolução 

do conflito, a restauração da ordem e da harmonia e a cura dos envolvidos (ofensor, 

vítima e comunidade). Trata-se de processo consensual que envolve todos aqueles 

que se considerarem diretamente afetados pelo delito, na busca de resolução que 

abranja as necessidades de todos. 

Conforme Lode Walgrave28, havia muitas iniciativas isoladas em operação, 

sobremaneira nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, contudo, sem qualquer 

menção ao termo justiça restaurativa. A expressão somente passou a ser utilizada 

na década de noventa, referindo-se aos “diversos programas implementados desde 

meados da década de setenta, caracterizados por encontros mediados entre vítimas 

e ofensores, focados na reparação e na conciliação”29 . Ainda segundo Walgrave, 

seria possível agrupar em três as raízes mais importantes da Justiça Restaurativa: 

(I) a primeira delas composta pelos movimentos pelos direitos das vítimas, que 

                                                     
28  WALGRAVE, Lode. Restorative justice, self-interest and responsible citizenship. Cullompton 
(Reino Unido) e Portland (EUA): Willan Publishing, 2008, p. 15-16. 
29 STRANG, Heather. Repair or revenge: victims and restorative justice. Oxford: Oxford University 
Press, 2002, p. 45. 
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visam à expansão do uso do sistema penal para incluir suas demandas; (II) a 

segunda corresponde aos movimentos comunitaristas, que veem na comunidade 

tanto o meio quanto o fim das propostas restaurativas (enquanto campo fértil à 

construção dos procedimentos); e (III) a terceira relaciona-se com o abolicionismo 

penal, que propõe visão crítica dos sistemas penais contemporâneos e visa sua 

substituição por sistema deliberativo para a administração de conflitos30. 

Apesar da pluralidade sistemática e genealógica enumerada pelos autores, 

faz-se possível afirmar que todos estes detêm formulação comum: a descrença ou a 

necessidade de métodos alternativos ao sistema judiciário tradicional, diante da 

falta de eficácia ou credibilidade dos sistemas estatais, impulsionam um grupo ou 

comunidade a desenvolver procedimento adequado às realidades sociais para 

viabilizar a resolução do conflito de maneira mais rápida, prática e mais efetiva, haja 

vista que o procedimento de ressocialização e reinserção do delinquente na 

sociedade torna-se mais fácil e mais simples com a catálise comunitária.  

Analisado o estreito tracejar histórico da justiça restaurativa à lógica 

contemporânea, faz-se possível contemplar seu objetivo final de todas as 

comunidades que o propõe: uma alternativa mais eficaz à resolução de conflitos de 

natureza penal, seja por intermédio da participação comunitária, por intermédio do 

empoderamento da vítima ou, até mesmo, das perspectivas abolicionistas modernas. 

Nesse contexto, todas as genealogias restaurativas visam à construção de 

procedimentos alternativos mais humanizados e eficazes à resolução dos conflitos 

penais, que, muitas vezes, demonstram a estéril e mecanizada atuação do Estado. 

Por vezes, revela-se a incapacidade de compreender o universo subjetivo das 

situações conflituosas, e restringe-se à aplicação legal.  

 

3.3 Da experiência portuguesa  

 

Apesar das distinções econômicas e geográficas, é possível perceber no curso 

do presente trabalho que Brasil e Portugal permaneceram sempre muito próximos. 

Não só pela manutenção e fomento linguístico, como nações lusófonas, prevalecem 

diversas semelhanças no que concerne à construção legal, judicial e, até mesmo, 

estatal, motivo pelo qual é eleita, pátria-mãe do Brasil, como melhor exemplo para 

                                                     
30 WALGRAVE, Lode, op. cit., 2008, p. 11-16. 
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análise da aplicação contemporânea dos contornos da Justiça Restaurativa.  

No ano de 1999, foi dado o primeiro passo em direção à adoção de políticas e 

procedimentos restaurativos por Portugal, por intermédio da Lei de Protecção de 

Crianças e Jovens em Perigo31  e a Lei Tutelar Educativa32 , oportunidade em que 

foram introduzidas medidas judiciais restaurativas que envolvem jovens, com nítida 

inspiração neozelandesa33. Ao privilegiar a justiça restaurativa em dado processo de 

formação do caráter e da personalidade dos jovens e adolescentes, reputam maiores 

chances de molde para evitar reincidências futuras.  

Contudo, somente em 2007, foi instituída formalmente a mediação penal no 

sistema criminal português, por intermédio da Lei n.º 21, de 12 de junho de 200734, 

adimplindo assim para com a determinação do Conselho da União Europeia (Decisão-

Quadro n.º 2001/220/JAI35). Nesse sentido, ao visar assegurar às vítimas papel real e 

adequado à ordem jurídica, Portugal passou a envidar esforços no sentido de que fosse 

preservada e respeitada a dignidade pessoal das vítimas, ao reconhecer seus direitos e 

interesses legítimos no âmbito processual penal, inclusive, com a possibilidade de 

providenciar acompanhamentos e tratamentos específicos às suas condições. 

Nesta vertente de pensamento, por intermédio da Lei n.º 21/2007, foi criado 

um regime de mediação penal aplicável aos casos em que se procede mediante queixa 

ou acusação particular, quando é vetado aos casos em que: o tipo penal preveja pena 

de prisão superior a 5 anos, o tipo penal verse acerca da liberdade ou 

autodeterminação sexual, assim como aos crimes de peculato, corrupção ou tráfico de 

influência; a vítima for menor de 16 (dezesseis) anos de idade, ou ainda aos casos em 

que seja aplicável o processo sumário ou sumaríssimo, conforme depreende-se do 

artigo 2º da sobredita lei. Restringe-se um espectro de crimes e tipos penais mais 

                                                     
31 PORTUGAL. Lei de n.º 147, de 01 de setembro de 1999. Disponível em: <https://dre.pt/pesquisa/-
/search/581619/details/normal?l=1>. Acesso em: 04 jun. 2018.  
32  PORTUGAL. Lei de n.º 166, de 14 de setembro de 1999. Disponível em: 
<https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570567/details/normal?p_p_auth=I6Ouso67>. Acesso em: 
04 jun. 2018. 
33 SANTOS, Leonel Madaíl dos. Justiça restaurativa. A mediação em processo penal 
em Portugal até 2012. Lisboa: Universidade Autônoma de Lisboa, 2013. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11144/324>. Acesso em: 04 jun. 2018. 
34 PORTUGAL. Lei de n.º 166, de 14 de setembro de 1999. Disponível em: 
<https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/639130/details/maximized>. Acesso em: 05 jun. 
2018. 
35 PORTUGAL. Lei de n.º 21, de 12 de junho de 2007. Cria um regime de mediação penal, em 
execução do artigo 10.º da Decisão Quadro n.º 2001/220/JAI, do Conselho, de 15 de março, relativa 
ao estatuto da vítima em processo penal. Disponível em:<https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/639130/details/maximized>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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sensíveis aos interesses sociais e republicanos, ao tempo em que chancela caminhos 

alternativos ao procedimento penal que, muitas vezes, desconhece a universalidade 

subjetiva dos atores processuais. Defere-se, inclusive, voto de confiança ao resguardar 

a confidencialidade dos fatos aventados no curso do processo de mediação, ao 

restringir sua valoração como prova em eventual processo judicial.  

O procedimento da mediação penal em Portugal, introduzido pela Lei n.º 

21/2007, confere aos particulares a oportunidade de solverem o problema, mesmo que 

este envolva bem jurídicos tutelados pela legislação penal, à esfera particular, inclusive 

ao garantir premissa de confidencialidade aos envolvidos no processo de mediação, ao 

proibir a valoração do teor das sessões enquanto provas em processos judiciais. Fato 

este que reforça laços de cordialidade entre os atores da mediação, haja vista que ao 

tomarem consciência de que o convencionado não será objeto de valoração externa, 

dada a confidencialidade legal conferida ao procedimento, resguarda a possibilidade de 

eventuais releituras ou más interpretações dos termos ali convencionados.  

A bem da verdade, tal confidencialidade observa-se não somente salutar ao 

procedimento da mediação penal e da resolução extrajudicial do conflito, mas 

também necessária, haja vista que, segundo a própria Lei n.º 21/2007, o 

procedimento é de jurisdição voluntária e passível a qualquer momento de 

desistência. Portanto, aquele partícipe, porventura mal intencionado, não poderá 

fazer uso das informações angariadas às sessões de mediação para benefício próprio 

ou prejuízo alheio às cortes de justiça. Essencialmente, o propósito e a prerrogativa 

restaurativa são resguardados mediante o termo de confidencialidade do teor das 

sessões de mediação, pois o caminho não confere atalhos outros que não à boa 

resolução interpessoal e convencionada do conflito penal.  

O procedimento de mediação penal também não pode compor subterfúgio à 

eventual responsabilização individual, motivo pelo qual o legislador português também 

anotou hipóteses de termo ao procedimento caso este não alcance seu propósito. 

Apesar da possibilidade de prorrogação, por dois meses subsequentes, o artigo 5º da 

Lei 12/2007 anota um prazo médio de três meses para o alcance de um acordo entre os 

polos arguido e ofendido, que, caso não encontre êxito, o próprio mediador das sessões 

remete ao órgão do Ministério Público para eventual seguimento da Ação Penal.  

Encontrado o termo entre os interessados, o órgão ministerial é notificado 
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para avaliar as condições celebradas e, eventualmente, homologar o termo36. Caso o 

acordo esteja alinhado com as prerrogativas legais, expostas no artigo 6 da Lei n.º 

21/2007, deverá homologar a desistência de queixa no prazo de cinco dias, e informar 

imediatamente ao mediador, ao arguido e ao ofendido. Caso o acordado não respeite 

as orientações legais, o Ministério Público devolve o processo ao mediador para que, 

juntamente com o arguido e o ofendido, sejam sanadas as ilegalidades, num prazo de 

trinta dias.  Contudo, as restrições propostas pelo legislador aos termos do acordo são 

pouquíssimas, efetivamente, relega amplo poder decisório aos particulares. São 

ressalvadas somente sanções que venham a ofender a dignidade do arguido ou cujo 

cumprimento venha a se prolongar por mais de seis meses. 

Com a chancela e a administração do Ministério da Justiça português, 

qualquer cidadão, maior de 25 anos, em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, 

licenciado ou experiente, idôneo e com o domínio da língua portuguesa, pode se 

tornar mediador, desde que faça um curso de mediação penal devidamente 

reconhecido pelo Ministério da Justiça.37  Depois de um período experimental de 

dois anos, a mediação penal passou a ser aplicável a todos os processos penais 

iniciados a partir da vigência legal. Contudo, as limitações do Estado restringem-se 

exclusivamente à manutenção e à administração dos mediadores e aos limites de 

aplicabilidade do procedimento, contudo, no tocante ao conteúdo das negociações, 

este fica ao cargo dos envolvidos no procedimento.  

A Lei de Mediação Penal trouxe diversos avanços à aplicação e à disseminação 

dos princípios da Justiça Restaurativa em meio à realidade processual lusitana, 

                                                     
36  Enquanto titular da Ação Penal a participação do Ministério Público é essencial ao bom 
desenvolvimento do procedimento de mediação penal, apesar da liberdade conferida aos particulares 
no que concerne à disposição dos termos. No mesmo sentido dispõe: BRANDALISE, Rodrigo da 
Silva. Algumas observações sobre a justiça restaurativa na Europa e a mediação penal de adultos 
portugueses. Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 
37 Lilia Sales e Emmanuela Chaves reiteram que a capacitação de mediadores e conciliadores no Brasil 
representa ponto crucial para a adequada implementação desse mecanismo de solução de conflitos de 
maneira eficiente e competente. Assim, afirmam que a Res. Nº125/2010 do Conselho Nacional de 
Justiça veio em boa hora quando dispõe sobre o treinamento e a capacitação da equipe técnica. Nesse 
contexto os envolvidos nessa prática são orientados a não mais utilizar instrumentos litigiosos, tão 
pouco a buscar acordos iníquos, ou simplesmente realizarem atos que desafogam a justiça, outrossim 
devem os mediadores e conciliadores ter como mister a busca pela solução adequada de conflitos que 
fortaleça os vínculos individuais e coletivos para, por fim, proporcionar o sentimento de justiça e paz. 
Aconselha-se a leitura sobre a temática em SALES, Lilia Maia de Morais; CHAVES, Emmanuela 
Carvalho Cipriano. Mediação e conciliação judicial – A importância da capacitação e de seus desafios. 
Revista Sequência, Florianópolis/SC, v.35, n.69, p.255-280, 2014. Disponível em: <Doi: 
http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2014v35n69p255>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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contudo, ainda não é suficientemente difundida e ainda pouco utilizada38 , mas a 

iniciativa legal traz paulatina notoriedade ao tema e gradativamente fomenta outros 

programas, como o Projeto Building Bridges, com fulcro nos conceitos fundamentais 

do Sycamore Tree Project 39 , que é um programa implementado pela Prision 

Fellowship International 40, organização internacional, com atuação em mais de 110 

(cento e dez) países por todo o mundo, que visa à reparação de todos aqueles atingidos 

por condutas criminosas, por intermédio da difusão do perdão e da filosofia cristã. 

Os conceitos e noções fundamentais do Sycamore Tree Project consistem no 

desenvolvimento intensivo, durante curtos períodos (5 – 8 semanas), de atividades 

dentro de prisões, onde são orquestrados encontros de grupos de vítimas e agressores, 

sem correlação. Nesses encontros, os participantes têm a oportunidade de relatar as 

experiências vividas, seus sentimentos, impressões e opiniões acerca dos crimes que 

vivenciaram, tanto no polo ativo quanto no polo passivo da conduta delituosa. Diante 

dessa troca de experiências, vítimas e agressores têm contatos com outros pontos de 

vista e tornam-se, cada vez mais, sensíveis ao perdão e ao arrependimento.  

No caso, o Projeto Building Bridges faz parte de um programa de justiça 

restaurativa europeu, em que são criadas pontes entre vítimas e agressores, com o 

propósito de lhes oportunizar troca de experiências acerca das condutas delituosas. É 

oferecida oportunidade às vítimas de fazerem perguntas e de partilharem como o crime 

sofrido afetou suas vidas, enquanto aos agressores é possibilitada a tomada de consciência 

das consequências do seu ato, mune o agressor de uma visão diferente de vida e da 

realidade do outro. O Projeto está presente em sete países: Alemanha, Espanha, Holanda, 

Hungria, Itália, Portugal e República Tcheca, onde se desenvolvem projetos pilotos, 

orquestrados pela Universidade de Hull na Inglaterra e o MAKAM Research, na Áustria41.  

No caso, em Portugal, o programa é capitaneado pela Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) chamada CONFIAR – P.F./Portugal, de orientação cristã e 

inspiração católica, aberta ao diálogo inter-religioso e cultural, e se propõe, mediante 

                                                     
38 BRENNAN, Iain; JOHNSTONE, Gerry. Building bridges prisoners, crime victims and restorative 
justice. Criminal Justice Program of the European Union, 2016, p. 73. Disponível em: 
<http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/Building-Bridges-
MS_final.pdf>.  Acesso em: 05 jun. 2018. 
39 BUILDING BRIDGES. Restorative justice. Disponível em: <http://restorativejustice.org/we-
do/sycamore-tree-project/#sthash.oBnzVroC.dpbs>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
40 PRISION FELLOWSHIP INTERNATIONAL. Disponível em: <https://pfi.org/>. Acesso em: 05 jun. 
2018. 
41  BUILDING BRIDGES. Restorative justice. Disponível em: <http://restorativejustice.org/we-
do/sycamore-tree-project/#sthash.oBnzVroC.dpbs>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
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voluntariado, ao auxílio dos reclusos, ex-reclusos e suas respectivas famílias, prestando-lhes 

assistência social, profissional, cultural, material e espiritual com o propósito de contribuir 

para a dignificação pessoal e inclusão social, por meio da busca por soluções eficazes que 

incluem reconciliação pessoal, com as vítimas, com a família e com a comunidade42. 

O Projeto Building Bridges é implementado ainda de maneira tímida no País, 

com dois polos principais: Estabelecimento Prisional do Linhó, em Cascais, e no 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Poucos 

são os condenados que tiveram a oportunidade de participar do programa, apesar 

do premente interesse social, sobremaneira de vítimas, em integrarem o programa, 

conforme afirmam Brennan e Johnstone43.  

Segundo Moleiro 44 , foram formados dois grupos, compostos por dez 

participantes cada, em que cinco teriam sido vítimas e os outros cinco seriam 

condenados encarcerados. Num total de oito sessões, de duas horas cada, ao longo 

de sete semanas, foram estimulados os participantes, por um facilitador, a expor 

seus pontos de vista e suas experiências de vivência do crime. Analisados os 

comportamentos dos participantes, foram identificados resultados em dimensões: 

culturais, técnicas e científicas. No que diz respeito ao âmbito cultural, foi possível 

observar o início de uma mudança no paradigma sancionatório adstrito à punição e 

ao adimplemento legal, diante da possibilidade de integração entre a vítima, o 

ofensor e a sociedade; no que concerne a dimensão técnica, foi possível identificar a 

transmissão das noções de reintegração e ressocialização; com relação ao espectro 

científico do estudo, a autora afirma que a conexão visa reparar estruturas 

comportamentais mal formatadas e, mediante tal restruturação cognitiva, é possível 

visar a diminuição do risco de violência e reincidência.  

Consuma-se nítida a importância de políticas criminais restaurativas, 

sobremaneira no que concernem seus princípios e preceitos, assim como a 

possibilidade fática de eficaz resolução do conflito penal, mediante o 

                                                     
42 CONFIAR – P.F./Portugal. Disponível em: < http://www.confiar-pf.pt/pt/missao/>. Acesso em: 
05 jun. 2018. 
43 BRENNAN, Iain; JOHNSTONE, Gerry. Building bridges prisoners, crime victims and restorative 
justice. Criminal justice program of the European Union, 2016, p. 24. Disponível em: 
<http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/Building-Bridges-
MS_final.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2018. 
44 MOLEIRO, Raquel. Reparar vidas que o crime quebrou. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016. 
Disponível em: <https://www.ulisboa.pt/wp-content/uploads/11jul_ICS.pdf>. Acesso em: 06 jun. 
2018. 
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empoderamento das partes, enquanto novo paradigma de administração do ius 

puniendi do Estado 45 . Conforme antedito, apesar das distintas realidades 

econômicas, demográficas e geográficas entre Brasil e Portugal, a identidade lógica 

e a fundamentação processual e procedimental, assim como a similitude entre 

institutos e órgãos estatais, reclamam análise comparativa acurada dos propósitos e 

efeitos práticos das políticas de natureza extraprocessual restaurativas, para que se 

possa analisar sua viabilidade de adaptação. 

 

3.4 Da justiça restaurativa enquanto mecanismo extrajudicial de 

resolução de conflitos no Brasil 

 

O sistema carcerário brasileiro enfrenta uma série de dificuldades, 

sobremaneira de ordem estrutural, as quais inviabilizam os propósitos outros da 

prisão que não a simples segregação social. A Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, de 

11 de julho de 1984, resguarda aos presos e internados, enquanto dever do Estado, 

assistência: (I) material (alimentação, vestuário, instalações higiênicas e locais 

destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela 

Administração Prisional); (II) à saúde (compreendendo atendimento médico, 

farmacêutico e odontológico); (III) jurídica (àqueles que não possuem condições 

financeiras de constituir advogados, deverá ser garantida pelas Unidades da 

Federação os serviços de assistência jurídica, de maneira integral, dentro e fora dos 

estabelecimentos prisionais); (IV) educacional (instrução escolar, ensinos de 

primeiro grau e médio ou formação profissional do preso e do interno); (V) social 

(acompanhamento dos presos e internos, amparo e preparação para o retorno à 

liberdade); e (VI) religiosa (liberdade de profissão e cultos religiosos), contudo, é 

profundo o abismo entre as previsões legais e a realidade fática.  

Em diametral lógica à Lei de Execuções Penais, são noticiadas decapitações, 

canibalismo, esquartejamento e estupro coletivo, como apenas algumas das 

“punições” a que estão sujeitos detentos, em presídios por todo País. Tais penas 

estariam, inclusive, previstas em “Códigos Penais” internos geridos pelos próprios 

                                                     
45 LEITE, André Lamas. A mediação penal de adultos: Um novo “paradigma” de Justiça? – Análise 
crítica da Lei n.º 21/2007, de 12 de junho. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 141-143. 
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detentos, com o fito de lhes pautar a realidade46. Diante deste desvirtuamento das 

prisões, carece a busca por alternativas subsidiárias à política criminal. 

Segundo levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, no ano 

de 2014, o Brasil detém a quarta maior população carcerária do planeta, com 

567.655 detentos, não contabilizadas as prisões domiciliares. Perde somente para 

Estados Unidos da América, China e Rússia, que guardam respectivamente os 

primeiros lugares47 . Cumpre ressaltar que a preocupação brasileira para com as 

circunstâncias de seus constritos remonta ao Século XIX, quando a Constituição de 

1824 já propunha, no Art. 179, inciso XXI, a inviolabilidade dos Direitos Civil e 

Políticos dos cidadãos brasileiros e, dentre eles, a segurança, limpeza e a organização 

das prisões de acordo com as circunstâncias dos presos48. 

Apesar da agenda secular, o País ainda caminha a curtos passos para a 

manutenção de um padrão mínimo de dignidade dentro do sistema prisional. São 

várias as semelhanças que podem ser identificadas entre os escritos de Howard49 e 

a realidade prisional brasileira, com sua estrutura precária que remonta, em 

perfunctória leitura, aos contornos expostos há quase três séculos.  

Neste diapasão, eis que emerge a Justiça Restaurativa como instrumento 

alternativo e complementar de aplicação imediata, tanto no decorrer do processo 

criminal, como num momento posterior, com a finalidade de ressocialização do 

agente criminoso, ao assumir as consequências de seus atos, e perceber a nocividade, 

oportunidade em que assume a posição de cidadão, conforme pontua Monte 50 , 

                                                     
46 DUARTE, Alessandra. Presídios brasileiros têm 'códigos penais' criados pelos próprios presos. 
Punições entre os detentos incluem canibalismo, ataque com cães e estupro coletivo. O Globo, 2015. 
Disponível em:<http://oglobo.globo.com/brasil/presidios-brasileiros-tem-codigos-penais-criados-
pelos-proprios-presos-17943041#ixzz3u7ipf8bi>.  Acesso em: 06 jun. 2018. 
47 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil. Brasília, 
2014. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_final.pdf>. Acesso em: 28 
nov. 2015. 
48 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil (de 25 de março de 1824). Constituição Política do 
Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25 
mar. 1824. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. 
Acesso em: 06 jun. 2018. 
49 HOWARD, John. The state of the prisons in England and Wales. Warrington: William Eyres, 1777. 
Disponível em: <https://archive.org/details/stateofprisonsin00howa>. Acesso em: 6  jun. 2018. 
50 MONTE, Mário Ferreira. Multiculturalismo e tutela penal: uma proposta de justiça restaurativa. 
In: BELEZA, Teresa Pizarro; CAEIRO, Pedro; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. 
Multiculturalismo e direito penal. In: ENCONTRO NOVA-DIREITO, I. Lisboa, 2012, p. 97-113, p. 
107. 
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enquanto uma das hipóteses elencadas por Walgrave51.  

Assim como o empoderamento das partes do conflito pode viabilizar rápida 

resolução, desde que espelhado nos interesses sociais e com o propósito de 

beneficiar a sociedade como um todo, a própria abstração do poder punitivo do 

Estado, a ressignificação do jus punidendi 52 , ressignificados pelos conceitos da 

microfísica do poder de Foucault53, permitem às partes identificar não só a solução 

do conflito, mas trabalhar numa perspectiva sociológica a raiz do problema54. Todos 

participam ativa e coletivamente para a reconstrução do liame social e a reparação 

dos danos causados pela ocorrência do delito 55 . Ou seja, a situação é posta, 

vinculam-se os indivíduos, apresentam-se as peculiaridades do caso e discute-se até 

encontrar solução, visando minimizar as penas privativas de liberdade em prol de 

reações mais moderadas e adequadas56. A transferência de poder instrumentalizaria 

o diálogo entre as partes, ao lhes conferir o direito de dirimir os próprios conflitos. 

Ao tempo que se confere à sociedade o direito de transigir acerca do tema, 

abandona-se a ideia clássica de responsabilização estatal, enquanto ser onipotente, 

onisciente e onipresente; e constrói-se um modelo mais equânime e eficiente no 

âmbito das relações de poder e da própria prestação jurisdicional, em que aquele 

delinquente volta a ser visto como um membro da sociedade57.  

De acordo com Raffaella Pallamolla e Daniel Achutti, pode ser vista como 

tentativa de rompimento com o modelo burocrático-retributivo da justiça criminal, e 

interage com a noção de justiça comunitária, na qual a comunidade, da qual fazem parte 

vítima e agente infrator, pode contribuir para a reparação dos danos causados pelos 

conflitos. Com a participação da sociedade, restaura-se a relação criminoso-vítima-

                                                     
51  WALGRAVE, Lode. Restorative justice, self-interest and responsible citizenship. Cullompton 
(Reino Unido) e Portland (EUA): Willan Publishing, 2008, p. 11-16. 
52 LEITE, André Lamas. A mediação penal de adultos: Um novo “paradigma” de Justiça? – Análise 
crítica da Lei n.º 21/2007, de 12 de junho. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 141-143. 
53 FOUCAULT, Michel.  Microfísica do poder. Org. e Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 
1979, p. 249. 
54 ZEHR, Howard. The little book of restorative justice. Intercourse: GoodBooks, 2002, p. 83. 
55 PINTO, Renato Sócrates Gomes. A construção da justiça restaurativa no Brasil - o impacto no 
sistema de justiça criminal. Revista Paradigma, Ribeirão Preto, n. 18, p. 215-235, 2011. Disponível 
em: <http://www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/view/54/65>. Acesso em: 16 
mar. 2014, p. 219. 
56 HASSEMER, Winfried. Direito penal libertário. Trad. Regina Greve. Coord. e Sup. Luiz Moreira. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 76. 
57  SANTOS, Cláudia Cruz. A justiça restaurativa: um modelo de reacção ao crime diferente da 
Justiça. Porquê, para quê e como? Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 381. 
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comunidade, com o objetivo de reparação, por meio da quebra dos estereótipos58.  

Nesse sentido, expurgadas as ideias de monopólio, estaticidade e 

concentração do poder, no caso, do jus puniendi, a sociedade poderá gerir e 

administrar a resolução de conflitos, mediante regras mínimas de convivência, ao 

viabilizar o diálogo entre os interessados imediatos no conflito, subsidiados pela 

comunidade, ao possibilitar, assim, não só a retribuição do dano causado, mas 

também a ressocialização e a reintegração do agressor no seio social.  

A Justiça Restaurativa não vai de encontro ao sistema processual tradicional, 

muito menos visa substituí-lo. A bem da verdade, constitui-se como alternativa ao 

procedimento dualista acusatorial e adversarial, em que o Ministério Público 

geralmente detém o monopólio da Ação Penal e acaba por menos caber aos atores 

do fato (vítima e ofensor). Contudo, mesmo com o propósito finalístico de promover 

a harmonia social e preservar a dignidade humana, é necessário, assim como a 

legislação portuguesa já referenciada, estabelecer limites e estruturas de 

aplicabilidade aos procedimentos restaurativos. 

Na legislação brasileira podem ser encontrados alguns dos princípios 

abraçados pelas teses restaurativas, como a mediação penal no instituto das 

transações penais prevista na Lei 9.099, de 26 de setembro de 199559, e o artigo 35, 

II e III, da Lei 12.594/201260 , que versa sobre a autocomposição de conflitos no 

atendimento de adolescentes em conflito com a lei. Contudo, não há legislação 

específica no país que trate ou verse acerca da aplicabilidade de procedimentos de 

natureza restaurativa aos processos e procedimentos judiciais. Neste viés, o 

Conselho Nacional de Justiça propôs resolução que dispõe sobre a Política Nacional 

                                                     
58 PALLAMOLLA, Raffaella; ACHUTTI, Daniel. Justiça criminal e justiça restaurativa no Brasil – o 
impacto no sistema de justiça criminal. Revista Paradigma, Ribeirão Preto, n. 18, p.215-235, 2011, 
p. 85. Disponível em: 
<http://www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/view/54/65>. Acesso em: 16 mar. 
2018. 
59 BRASIL. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm>. 
Acesso em: 06 jun. 2018. 
60  BRASIL. Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012.  Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a 
adolescente que pratique ato infracional; [...]. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>.  Acesso em: 07 jun. 
2018. “Art. 35 Art. 35.  A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes 
princípios:  [...] II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, 
favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;  III - prioridade a práticas ou medidas que 
sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas;”. 
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de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário 61 , oportunidade em que 

elenca uma série de considerações acerca da possibilidade de aplicação de tais 

princípios.  

As considerações do Conselho Nacional de Justiça versam acerca de limites 

hipotéticos de aplicação dos princípios e contornos da Justiça Restaurativa no âmbito 

do Poder Judiciário, traz indicações características e orientações acerca da estruturação 

e possíveis caminhos a serem trilhados quando, eventualmente, forem aplicados 

quaisquer procedimentos de natureza restaurativa. Portanto, não impõe conceitos de 

aplicação disjuntiva obrigatória, até porque a função do Conselho Nacional de Justiça 

não é legislativa, mas sim de contribuir para com o aperfeiçoamento das instituições 

que compõem o Poder Judiciário. Neste diapasão, tem o escopo de orientar eventuais 

aplicações acerca do tema e contribuir com o tracejar dos rumos legislativos. 

Em seu primeiro artigo, propõe interpretação ampla sobre o conceito de Justiça 

Restaurativa, considera como conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, 

técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, 

institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, que geram danos, concretos ou 

abstratos, e devem ser solucionados mediante a participação do ofensor, da vítima, das suas 

famílias e dos demais envolvidos no fato danoso, orquestrado por um profissional facilitador. 

Para a resolução do conflito, segundo ainda as orientações do Conselho Nacional de Justiça, 

deverão ser utilizadas técnicas autocompositivas e consensuais de solução de conflitos 

próprias da Justiça Restaurativa, com o estreito propósito de satisfazer as necessidades dos 

envolvidos, mediante a responsabilização ativa daqueles que contribuíram direta ou 

indiretamente para a ocorrência do fato danoso, além do empoderamento comunitário62. 

Em seguida, no curso do segundo artigo, elenca os princípios que devem 

nortear os procedimentos de natureza restaurativa, como a corresponsabilidade, a 

reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a 

informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, 

a consensualidade, a confidencialidade, a celeridade e a urbanidade. Destes pontos, 

                                                     
61 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 225, de 31 de maio de 2016. Dispõe sobre a 
Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.  
Disponível em:<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_225>. 
Acesso em: 06 jun. 2018. 
62 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 225, de 31 de maio de 2016. Dispõe sobre a 
Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.  
Disponível em:<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao>. Acesso em: 
07 jun. 2018. 
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concluem-se essenciais à aplicação do procedimento: (I) o necessário reconhecimento 

das partes acerca dos fatos e suas responsabilidades acerca destes, ainda que em 

caráter confidencial e sem qualquer admissão de culpa aos contornos judiciais; (II) a 

voluntariedade espontânea de todos os participantes; (III) a ciência de todos os 

envolvidos das possíveis consequências, bem como a possibilidade de orientação 

jurídica aos envolvidos; (IV) a igualdade de tratamento entre as partes envolvidas; e 

(V) a livre atuação das partes na elaboração do acordo, que deve ser razoável e 

proporcional, além de respeitar a dignidade de todos os envolvidos63.  

A Resolução 225, de 31 de março de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, elenca 

as atribuições tanto do Conselho quanto dos Tribunais de Justiça por todo o País, no que 

concerne à construção e à aplicação dos programas de justiça restaurativa. Orienta, no 

curso dos Capítulos II e III da Resolução, como deverá ser a atuação dos envolvidos nos 

processos, versa sobre eventuais cursos de formação e capacitação para servidores e 

demais interessados na participação dos procedimentos, assim como orientações acerca 

de incentivos e promoções no tocante à aplicação e à abrangência dos programas.  

Já no Capítulo IV da Resolução 225/2016 – CNJ, estão dispostas algumas das 

principais características e dos limites de aplicação e valoração material dos 

procedimentos. Por exemplo, diferentemente do adotado em Portugal, o CNJ orienta 

que poderão ser encaminhados os procedimentos e processos judiciais aos programas 

de justiça restaurativa em qualquer fase de sua tramitação, pelo juiz, de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, das partes, dos seus 

Advogados e dos Setores Técnicos de Psicologia e Serviço Social, inclusive, sugerido 

pelas autoridades policiais64, de modo a desenhar, assim, contornos mais maleáveis à 

aplicação e à solução de conflitos por intermédio desses instrumentos alternativos.  

O procedimento, segundo orientação do CNJ,65 deverá ser estabelecido em 

sessões, organizadas por um facilitador, imbuído do ofício de criar um ambiente 

neutro, favorável ao diálogo entre os interessados, resguardar o sigilo, promover a 

compreensão, orientar acerca das consequências passadas e futuras geradas pelo 

                                                     
63 Ibid., 2016. 
64 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 225, de 31 de maio de 2016. Dispõe sobre a 
Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 
Disponível em:<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_225>. 
Acesso em: 07 jun. 2018. “Art. 7º Para fins de atendimento restaurativo judicial das situações de que 
trata o caput do art. 1º desta Resolução, poderão ser encaminhados procedimentos e processos 
judiciais, em qualquer fase de sua tramitação [...].” 
65 Ibid., 2016.  
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conflito, além dos valores sociais das normas violadas pelo conflito. Ao final de cada 

sessão, poderá ser confeccionado um acordo que, após manifestação do Ministério 

Público, será encaminhado ao juiz para homologação, uma vez preenchidos os 

requisitos legais; ou, ainda, poderá ser designada nova sessão para que sejam 

envidados novos esforços nesse propósito. Em caso de insucesso na composição, a 

Resolução 225/2016 veda a valoração das informações obtidas, assim como do 

próprio fracasso, como causa para majoração de eventual sanção penal ou da 

utilização de qualquer informação obtida no procedimento como meio de prova.   

Nos casos em que o procedimento lograr êxito, a solução obtida poderá ser 

repercutida no âmbito social e institucional, desde que devidamente respeitados os 

deveres de sigilo e confidencialidade. Além do que, quando o êxito for alcançado 

antes mesmo da judicialização da demanda, aos envolvidos é facultada a 

possibilidade de homologação pelos magistrados responsáveis, o que funciona como 

mecanismo de chancela e aval institucional à disposição de vontade particular, e 

alcança, assim, teor de publicidade e oponibilidade do avençado.  

Conforme se depreende, o Conselho Nacional de Justiça almeja fomentar a 

alternativa restaurativa, não como substituta ou efetiva solução para os graves 

problemas enfrentados pela política criminal e penitenciária brasileira, mas sim 

como alternativa complementar e paralela ao da Justiça Retributiva,66 ao apontar 

caminhos que, ao resguardarem os melhores interesses dos particulares, a 

dignidade humana e os pilares republicanos e constitucionais, representam 

alternativa capaz de mitigar parcela dos entraves enfrentados pela sociedade 

brasileira.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) também aditou resolução acerca 

dos termos, conceitos e procedimentos envolvendo Justiça Restaurativa, como 

espécie de bússola a ser seguida em busca da uniformização, padronização e 

estruturação de procedimentos por todo o globo, a Resolução 2002/12 – Princípios 

básicos para utilização de programas de Justiça Restaurativa em matéria criminal. 

Tal resolução toma nota dos princípios básicos para utilização dos programas em 

matéria criminal, além de encorajar os Estados Membros a inspirarem-se e 

aderirem aos programas. Nesse sentido, propicia o desenvolvimento e o 

                                                     
66 MONTE, M. J. F.; SANTIAGO, N. E. A.; BARBOSA, A. A. Direito penal da reparação: contribuição 
para um novo paradigma a partir do modelo restaurativo. Pensar, Fortaleza, Universidade de 
Fortaleza – Unifor, v. 20, n. 3, p.941-958, set./dez. 2015. 
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estabelecimento da Justiça restaurativa ou, aos que já adotam tais práticas, 

incentiva a difundi-las67.  

A proposta lusitana guarda mais semelhanças que diferenças para com as 

propostas expostas pelo Conselho Nacional de Justiça.  Contudo, a mudança de 

lentes68 no trato dos ofensores é árdua tarefa àqueles que visam à aplicação desses 

novos conceitos de maneira institucional, haja vista que se faz necessário um olhar 

subjetivo aos atores do processo, assim como às circunstâncias que os definem6970, 

e, sobretudo, por conta da efemeridade dos conceitos e circunstâncias que rondam 

os procedimentos restaurativos. Acerca do tema, por exemplo, faz-se imperioso 

questionar com relação à participação comunitária: quem seriam os membros aptos 

a participar dos procedimentos, como devem ser feitas as escolhas e quais os 

critérios que devem ser adotados para tanto71. 

Nessa linha de pensamento, tem-se um espectro de atuação e aplicabilidade 

que pode desenhar contornos de insegurança jurídica, haja vista que a efemeridade 

procedimental e o casuísmo não apontam necessariamente para a melhor resolução 

fática. Sob esse viés é que se alicerçam as críticas acerca da suficiência de aporte da 

Justiça Restaurativa enquanto instrumento de aplicação autônomo. Rosenblatt, 

inclusive, aponta que, até mesmo, a doutrina acerca do tema diverge com relação à 

sua natureza72.  

Contudo, o real propósito das perspectivas restaurativas transcende 

                                                     
67 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução n.º 2002/12. Disponível em: 
<http://www.juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_A
poio/Resolucao_ONU_2002.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2018. 
68 ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. Trad. Tônia van Acker. 
São Paulo: Palas Athenas, 2008.  
69 ORTEGA Y GASSET, José. Ao tratar das circunstâncias: fatalidade e liberdade discorre sobre o 
enfrentamento das questões humanas diante do novo e do princípio da alteridade, em ¿Que es 
Filosofia? Introdução de SÁNCHEZ CÂMARA, Ignacio. Madri: Espasa Calpe, 1995, p.247, e assim 
apresenta a questão: “A esta extrema medida y hasta este punto es el humano vivir constante 
antecipo y preformación del humano. Siempre somos muy perspicaces para aquellas cosas em que 
se realizab las calidades que preferimos, y, em cambio, somos ciegos para percibir las que restan, 
aunque sean perfecciones superiores o iguales, las que residen em cosas que están em ordenes 
extraños a nuestra innata sensibilidade”.  
70 ORTEGA Y GASSET, Jose.  Dá vida à análise literária ao mostrar sua pertinência e relações com as 
preocupações humanas concretas, sejam elas sociais ou individuais na obra Meditações do Quixote. 
Rio de Janeiro: Livro Ibero-Americano, 1967, p. 44. 
71 Sugere-se leitura do texto de BOYES-WATSON, C. Community is not a place but a relationship: 
lessons for a organizational development. Public Organization Reviewer: A Global Journal, 5, 2005. 
Disponível em: <http://www.instituteforrestorativeinitiatives.org/uploads/1/6/3/2/16320200/>. 
Acesso em: 09 jun. 2018. 
72 ROSENBLATT, Fernanda Fonseca. Em busca das respostas perdidas: uma perspectiva crítica 
sobre a justiça restaurativa. Publica Direito, São Paulo, 2008. Disponível em: 
<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=adc4b51b49fc307a>. Acesso em: 07 jun. 2018. 

http://www.instituteforrestorativeinitiatives.org/uploads/1/6/3/2/16320200/community_is_not_a_place.pdf
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conceitos ou estruturações legais estáticas, haja vista que visa, como propósito final, 

à verdadeira pacificação das pessoas envolvidas e destas com a comunidade, 

sobrepondo-se às atribuições de responsabilidade ou culpa, ao tempo que se 

aproxima da realização da justiça73 . A Justiça Restaurativa não guarda estrutura 

mórfica pré-constituída, sequer palpável. A bem da verdade, permeia todos os 

instrumentos, institutos, propósitos e fundamentos que visam assegurar ou 

aproximar os envolvidos do sentimento de justiça, como uma lente de abordagem. 

 

 

                                                     
73 MONTE, M. J. F.; SANTIAGO, N. E. A.; BARBOSA, A. A. Direito penal da reparação: contribuição 
para um novo paradigma a partir do modelo restaurativo. Pensar, Fortaleza, Universidade de 
Fortaleza – Unifor, v. 20, n. 3, p.941-958, set./dez. 2015. 



 

 



 

 

4. DA PROPOSTA RESTAURATIVA NO BRASIL: ATORES, CAMINHOS 

E MÉTODOS À VIABILIZAÇÃO 

 

Conforme exposto no curso do presente trabalho, sobremaneira no terceiro 

capítulo, é possível observar que as metodologias envoltas nos processos 

restaurativos podem viabilizar alternativas de ordem processual, ao colaborar com 

a redução do número de ações judiciais, mediante a propositura de caminhos 

alternativos, contudo, sua principal contribuição é de cunho social, tendo em vista 

que ao propor, por exemplo, o diálogo entre os envolvidos no fato delituoso, fomenta 

a compreensão acerca das reais consequências e causas da ofensa, remetendo-os à 

reflexão de cunho sistêmico. O exercício de empatia proposto pela filosofia 

restaurativa, em matéria penal, desvela aos envolvidos um universo subjetivo, até 

então, ignorado ou relegado a plano coadjuvante. Referido resgate, em termos 

sociológicos, revela-se salutar à aproximação dos envolvidos ao senso de Justiça, 

assim como à efetiva conscientização social e elisão de futuros atos ilícitos.  

A experiência estrangeira é de fundamental importância no tracejar de 

eventuais políticas públicas e legislação de natureza restaurativa no Brasil, inclusive, 

a Organização das Nações Unidas tem constantemente fomentado discussões e 

programas por todo o globo acerca do tema, e, até mesmo, desenvolveu um guia1, 

que visa auxiliar e guiar programas. Este que, conforme antevisto, é fonte tanto para 

a legislação lusitana quanto para as orientações do Conselho Nacional de Justiça, 

sobremaneira à Resolução 225/2016. Contudo, o País ainda carece de uma 

mentalidade restaurativa no tocante aos conflitos de natureza penal.  

Reitera-se que a Justiça Restaurativa há de ser vista como uma sorte de lente 

de abordagem dos conflitos e, por mais válidas ou importantes que sejam as 

experiências estrangeiras, estas não comportam importação direta ou, até mesmo, 

implantação verticalizada institucional. É necessário que a lógica e a filosofia 

restaurativa sejam difundidas na sociedade, haja vista que, dada a voluntariedade 

dos procedimentos, mostra-se imperioso incutir aos pares o potencial reformador 

das propostas restaurativas. 

Foucault já alerta, quando versa acerca da construção das redes de poder 

                                                     
1 UNITED NATIONS. Handbook on restorative justice programmes. Criminal Justice Handbook 
Series. New York: United Nations, 2006.  
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sociais, para a necessidade e a importância da participação social na gestão e 

legitimação do poder 2 , portanto, a eficácia de eventuais políticas públicas que 

abraçam a teoria restaurativa, hão de carecer, num primeiro momento, da 

compreensão, aceitação e, sobretudo, do fomento social, o que simplesmente não 

pode ser alcançado por uma resolução administrativa ou, até mesmo, por legislação 

que não detenha proximidade social. Nesta toada, com o estreito propósito de 

encurtar tais distâncias, é que se propõe, no presente capítulo, a abordagem de 

tópicos que versam acerca da proximidade social com os procedimentos, além de 

métodos, propostas e alternativas à implantação sistemática dessas perspectivas. 

 

4.1 Dos papéis no processo restaurativo 

 

A legislação lusitana e as resoluções tanto do Conselho Nacional de Justiça quanto 

da Organização das Nações Unidas detêm tópico específico acerca da identificação dos 

atores do processo restaurativo. Ponto este que é fundamental para a delimitação 

primeira dos contornos objetivos do procedimento a ser adotado ou desenvolvido, o que 

diante da pluralidade de opções, técnicas e fundamentos não se constitui tarefa simples. 

Contudo, mais do que a identificação da vítima, do ofensor, dos membros da comunidade 

interessados ou envolvidos direta e indiretamente no conflito, é tarefa basilar a escolha 

do mediador e do procedimento restaurativo a ser adotado. Cada partícipe deve ter 

consciência e deter compreensão dos papéis a serem desenvolvidos. 

Conforme Wood, a Justiça Restaurativa detém três níveis objetivos: micro, 

meso e macro; o primeiro diz respeito ao próprio conflito e as particularidades entre 

o ofensor e a vítima; já o segundo (meso) e o terceiro (macro) propõem análises mais 

abrangentes acerca de seus desdobramentos, aquele versa acerca do envolvimento 

comunitário no processo restaurativo e este se preocupa com as práticas e políticas 

de transformação da justiça criminal3.   

Diante dessa pluralidade de efeitos e da estruturação eminentemente 

polissêmica, os pontos de convergência de quaisquer políticas dessa natureza são: a 

reparação dos danos, o atendimento de necessidades das partes e o envolvimento da 

                                                     
2 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Org. e Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2016. 
3 WOOD, W. R. Why restorative justice will not reduce incarceration. British Journal of Criminology, 
n. 55, 2015. 
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comunidade no processo, direta ou indiretamente, como apoiadora da construção 

de acordos 4 . Seja qual for o método, procedimento ou prática de natureza 

restaurativa utilizada, impreterivelmente, o objetivo final será o fomento ao diálogo, 

ao consenso, à busca pela satisfação dos envolvidos e essencialmente a aproximação 

aos ideais de justiça, mediante a tomada de consciência e a responsabilização dos 

envolvidos. 

Contudo, é imperioso indagar quem seriam os envolvidos nos procedimentos 

de natureza restaurativa; e ainda, tendo em vista a efemeridade de seus contornos e 

práticas, como seria possível a construção de um procedimento legalmente 

fundamentado e seguro, em sentido institucional, em que se revela difícil ou quiçá 

impossível, até mesmo, a identificação de um de seus principais atores: a 

comunidade. Santiago afirma que não é possível a identificação de uma comunidade 

afetada por um delito, haja vista que a nova criminalidade impõe difíceis entraves, 

inclusive, à identificação dos bens jurídicos tutelados, atualmente classificados 

como metaindividuais e transindividuais5.  

A identificação e delimitação comunitária, no tocante aos efeitos práticos e 

teóricos das condutas delitivas, é ponto central na discussão acerca da aplicabilidade 

dos procedimentos restaurativos. Parse, por exemplo, diz que as noções de comunidade 

podem ser abordadas por dois espectros: o moderno e o pós-moderno; enquanto aquele 

considera relacionamentos, cooperação e compartilhamento de interesses, este 

estabelece campos sociais, dinamismo, perspectivas individuais, independência e 

universalidade na sua concepção 6 . Tnnnies propõe distinção entre sociedade e 

comunidade, ao afirmar que o companheirismo é marco definidor destas7, enquanto 

Bauman, por sua vez, ressalta que a noção de comunidade hoje rema em fluxo inverso 

à “liquefação da vida moderna”, representando um movimento sociológico de reação 

contraposta ao movimento contemporâneo8. 

                                                     
4 YAZBEK, V.; TRIGO, M. H. B. Mediação transformativa e justiça restaurativa. Nova perspectiva 
sistêmica, São Paulo, v. 15, n. 2, jul. 2007. 
5 SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Justiça restaurativa como solução (utópica) para o direito 
penal e para o processo penal?: Crítica a partir do conceito de comunidade. In: CALHEIROS, Maria 
Clara; MONTE, Mário Ferreira et al. Direito na Lusofonia - Diálogos constitucionais no espaço 
lusófono. Braga: Escola de Direito da Universidade do Minho, 20172. 2v., p. 153-160. 
6 PARSE, R. R. Community: a human becoming perspective. Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2003. 
7 TÖNNIES, F. Comunidade e sociedade como entidades típico-ideais. In: FERNANDES, F. (Org.). 
Comunidade e sociedade: leituras sobre problemas conceituais, metodológicos e de aplicação. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional (USP), 1973. 
8 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
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Não há dúvidas de que a participação comunitária detém correlação direta 

com o sucesso, ou fracasso, no desenvolvimento de programas restaurativos. 9 

Contudo, enquanto visam fundamentalmente o bem-estar social, e o fortalecimento 

de laços de solidariedade, por intermédio, por exemplo, do fomento à empatia, os 

preceitos restaurativos hão de ser vistos como verdadeiras lentes de análise dos 

conflitos, em detrimento do formalismo impessoal processual desenhado pelo 

sistema judiciário tradicional. Neste caso, a justiça é vista como sinônimo do 

adimplemento das garantias e direitos processuais e constitucionais e relega a plano 

coadjuvante a satisfação dos interesses daqueles envolvidos, o que acaba por agravar 

as tensões sociais diante da hostilidade do ambiente da justiça penal.10 

Neste diapasão, Jaccoud 11  afirma, inclusive, que não basta o processo de 

participação da vítima e do autor do crime, ou da sociedade, enquanto vítima 

indireta, para que se caracterizem a restauração e não a retribuição. O que se visa 

essencialmente é a finalidade restaurativa do processo, de compensar a vítima pelo 

dano e conscientizar o criminoso de sua responsabilidade, pois o comportamento é, 

antes de tudo, um produto do pensar12.  

Visto que devem ser empreendidos esforços para analisar as responsabilidades 

dos envolvidos nos processos restaurativos, como seus papéis e possíveis 

contribuições ao procedimento, tendo em vista que diante da subjetividade e 

efemeridade característicos, somente assim poderão ser palpados enquanto eficazes 

ou aplicáveis à realidade criminal brasileira 13 , em vez da busca por formalização 

processual rígida, sob o argumento de suposta segurança jurídica e metodológica. 

Contudo, não se visa afastar a resolução das questões do âmbito do Estado ou 

encorajar transformação da justiça criminal em justiça privada. O real propósito do 

procedimento restaurativo é conferir maior participação às partes, ofensor e vítima, 

deixando o processo mais humanizado.  

Nesse viés, Santana e Bandeira afirmam que o modelo da Justiça Restaurativa 

                                                     
9 DHAMI, M. K.; JOY, P. Challenges to establishing volunteer-run, community-based restorative 
justice programs. Contemporary Justice Review, v. 10, n. 1, 2007. 
10 SICA, Leonardo. Bases para o modelo brasileiro de justiça restaurativa. De Jure: Revista Jurídica 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 12, jan./jun. 2009. 
11JACCOUD, Mylène. Princípios, tendências e procedimentos que cercam a justiça restaurativa. In: 
VITTO, Renato Campos Pinto de; PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça restaurativa. Brasília: 
Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005.  
12 SAMENOW, Staton E. Inside the criminal mind. New York: Broadway Books, 2014, p. 290. 
13 SANTOS, Cláudia Cruz. A proposta restaurativa em face da realidade criminal brasileira. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, n. 81, nov./dez. 2009. 
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não afasta a resolução das questões do âmbito do Estado ou transforma a justiça criminal 

em justiça privada. No caso, o afastar da penalização, não implica ausência de sanção, 

tendo em vista que o direito é reafirmado ante a aceitação das partes envoltas. A rejeição 

pelas normas é afastada, com a necessária responsabilização pela conscientização, 

olvidando eventuais negligências às vítimas e à coletividade, ao tempo que oportuniza ao 

ofensor real possibilidade de integração à sociedade.14  

A adoção de procedimentos restaurativos, enquanto alternativas aos 

tradicionais trilhos retributivos, propõe a autodeterminação e a autocomposição 

entre os indivíduos envolvidos. Contudo, no tocante a direitos e interesses, muitas 

vezes, os procedimentos podem envolver bens indisponíveis, tanto de natureza 

individual quanto social. 15  Ao reconhecer tal problemática, a legislação lusitana 

corrobora com tal entendimento, pois no momento em que põe limites ao acordo, 

assim como reclama a homologação deste por um representante do Ministério 

Público, resguarda a atuação do Estado e a própria segurança jurídica16.  

Referida chancela, inclusive, remete à participação comunitária no 

procedimento restaurativo, tendo em vista que, essencialmente, o Ministério Público, 

nada mais é, que uma instituição autônoma de representatividade social, semelhança 

esta identificável em vários pontos do Artigo 3º do Estatuto do Ministério Público de 

Portugal17, reflexos ainda ao Artigo 219º da Constituição da República Portuguesa18.   

O Sistema Penal Retributivo brasileiro apõe os contornos de representatividade 

social nos processos penais tradicionais aos representantes do Ministério Público, 

sobremaneira enquanto titular da ação penal pública 19 , em termos praticamente 

                                                     
14 SANTANA, Selma Pereira; BANDEIRA, Rafael Cruz. A justiça restaurativa como via de legitimação 
da punição estatal e redução de seus paradoxos sob ótica de teoria da argumentação. Revista 
Mestrado em Direito, Osasco, ano 13, n. 1, p. 185-219, 2013. 
15 WEISBERG, R. Restorative justice and the danger of community. Utah Law Review, v. 343, 
2003. 
16  PORTUGAL. Lei de n.º 21, de 12 de junho de 2007. Disponível em: 
<https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/639130/details/maximized>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
17 PORTUGAL. Procuradoria-Geral da República. Estatuto do Ministério Público. Lisboa: 
Procuradoria-Geral da República, 2016. Disponível em: 
<http://www.ministeriopublico.pt/ebook/estatuto-do-ministerio-publico>. Acesso em: 10 jun. 
2018. 
18 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa. >. Acesso em: 
10 jun. 2018. 
19 “Art. 129. São Funções institucionais do Ministério Público: I – promover, privativamente, a ação 
penal pública, na forma da lei;”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 09 jun. 2018. 
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idênticos aos lusitanos.  s suas mais variadas esferas, o Ministério Público é instituição 

independente e fundamental à Justiça, imbuída da defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis20. Portanto, seja como 

parte, seja como custus legis, os representantes do Ministério Público detêm relevante 

participação nos processos e procedimentos penais. Nesta toada, aos sistemas 

restaurativos que evocam a participação social, a despeito da dificuldade ou da 

possibilidade de identificação de uma comunidade direta ou indiretamente afetada por 

um delito, a atuação dos representantes ministeriais salda, ao mesmo tempo 

supervisiona, eventuais participações de interessados na resolução do conflito. 

As estruturas estatais visam à manutenção da ordem social, à garantia e à 

plenitude do exercício de direitos. O sistema processual penal, enquanto estrutura, 

também não foge à lógica, contudo, ao seu bom funcionamento, são, muitas vezes, 

necessários catalisadores, como é o caso da ótica restaurativa, que há de funcionar 

como mecanismo complementar e não substitutivo.   

Diante do exposto, conclui-se que a falta de homogeneidade e rigidez estrutural 

dos procedimentos de natureza restaurativa reclama gestão de métodos suficientemente 

capazes de propor aos pares a liberdade e a oportunidade de autocomposição. Contudo, 

com o estreito propósito de evitar excessos por parte dos envolvidos, faz-se necessária a 

chancela do Ministério Público, na qualidade de instituição constitucional de 

representatividade e interesses eminentemente sociais, em termos legalmente 

estabelecidos, tudo isso em prol da segurança jurídica, a exemplo do que já ocorre no 

processo penal brasileiro nos casos de suspensão processual para crimes de menor 

potencial ofensivo, nos termos da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.21 

Ou seja, a propositura de saídas processuais alternativas não é novidade ao 

sistema processual brasileiro, no entanto, referido caminho, além de deter contornos de 

                                                     
20 “Art. 127. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 09 
jun. 2018. 
21 BRASIL. Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm>. 
Acesso em: 13 jun. 2018. “Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um 
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a 
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não 
tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão 
condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”. 
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aplicabilidade estreitos, tendo em vista que trata somente de crimes em que a pena 

mínima cominada seja igual ou inferior a um ano e que o réu não tenha sido condenado, 

ou ainda esteja sendo processado (clara flexibilização constitucional do princípio da 

presunção de inocência), trata-se de uma alternativa internalizada ao processo penal. Ou 

seja, tal propositura advém necessariamente dos membros do Poder Judiciário e acaba 

por relegar aos reais atores do processo penal um papel secundário.  

A chamada Suspensão Condicional do Processo detém indubitavelmente um 

caráter restaurativo, tendo em vista que confere ao réu a possibilidade de ver sua 

punibilidade extinta, sem qualquer juízo valorativo, contudo, para tanto, são 

impostas pela lei algumas condições, como: a reparação do dano, quando possível; 

a proibição de frequentar determinados lugares; a proibição de se ausentar da 

comarca onde reside, sem a autorização do juiz; além do comparecimento periódico 

ao juízo para justificar suas atividades; além de outras que o magistrado reputar 

adequadas. Inclusive, seus contornos abrangem série considerável de crimes que a 

pena mínima cominada é igual ou inferior a um ano, como os crimes de dano, furto, 

apropriação indébita e, até mesmo, estelionato.  

Entretanto, a despeito da relevância do instituto processual, este peca por 

relegar aos membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Magistratura, os 

ofícios de analisar, propor e fiscalizar a suspensão condicional do processo, excluindo 

os primeiros interessados do processo restaurativo: a vítima e o réu. Conforme 

antedito, a participação dos representantes do Ministério Público chancela o interesse 

social, enquanto órgão constitucionalmente responsável pelo resguardo dos direitos 

e interesses sociais indisponíveis22, mas, às lentes do Wood23, ao afastar a participação 

direta do réu e da vítima, afasta-se automaticamente o objeto primeiro da Justiça 

Restaurativa (micro): o conflito entre os particulares. Reprisa-se, não se propõe aqui 

a descredibilização do referido instituto, mas sim, visa-se apontar e analisar suas 

limitações enquanto mecanismo restaurativo de resolução de conflitos.  

Ao deslocar o foco da figura do Poder Judiciário, e seus membros, para reais 

atores do processo, aqueles que são necessariamente os primeiros interessados na 

                                                     
22  “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 09 jun. 2018. 
23  WOOD, W. R. Why restorative justice will not reduce incarceration. British Journal of Criminology, n. 55, 
2015. 
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resolução ou no alcance da Justiça, diante da voluntariedade do procedimento, tem-

se de plano a reestruturação da lógica processual e, necessariamente, um ganho social, 

quando se propõe o diálogo e se viabiliza a composição das partes.  

Inclusive, caso encarado como procedimento preliminar, não opõe qualquer 

prejuízo ao sistema processual retributivo, por exemplo, mas, para tanto, é necessário 

refletir sobre quem são os atores do conflito e, principalmente, quais são seus papéis 

na resolução deste. 

Feitas estas ilações procedimentais, faz-se possível, inclusive, o alcance dos 

objetivos secundários (meso) e terciários (macro), descritos por Wood 24 , dos 

programas restaurativos, estes que podem ser feitos por intermédio da criação e do 

fomento de políticas públicas para a conscientização popular e comunitária acerca 

dos procedimentos e da filosofia restaurativa, assim como das responsabilidades 

daqueles eventualmente envolvidos nestes programas, disseminando e 

pulverizando informações conforme as orientações aventadas no 10º Congresso das 

Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal.25 

 

4.2 Estratégias restaurativas por meio de políticas públicas e privadas 

 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mediante o seu relatório anual 

“Justiça em Números” do ano de 2017, que tem por base os dados do ano de 2016, ao 

analisar os dados referentes à Justiça Criminal, concluiu-se que naquele ano base 

ingressaram no Poder Judiciário 3 (três) milhões de novos casos criminais, dos quais 

1,9 milhão (62,9%) encontram-se na fase de conhecimento de 1º grau, 443,9 mil (15%) 

na fase de execução de 1º grau, 18,4 mil (0,6%) nas turmas recursais, 555,2 mil (18,7%) 

no 2º grau e 80,6 (2,7%) nos tribunais superiores. Apesar da redução de 1,8% no 

número de processos de conhecimento criminais, em relação ao ano de 2015, ainda 

houve um acréscimo ao acervo de 3,3%. 26  Ou seja, resta claro que os tribunais 

brasileiros não têm conseguido dar vazão às demandas processuais criminais que lhes 

são incumbidas, o que remete a um crescimento anual no acervo processual. Conforme 

                                                     
24 Ibid., 2015. 
25 UNITED NATIONS. Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of 
Offenders. Vienna, 2000. Disponível em: 
<https://digitallibrary.un.org/record/432663/files/A_CONF.187_15-EN.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
26  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números, 2017, p. 138. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.p
df>. Acesso em: 14 jun. 2018.  
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depreende-se: 

 

Figura 1 - Correlação entre casos novos e pendentes 

criminais (excluídas as execuções penais)27 

 

Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números (2017). 

 

O Conselho Nacional de Justiça propõe em seu relatório “Justiça em 

Números” análise panorâmica e completa das características, circunstâncias e 

dinâmicas de todos os tribunais do País, inclusive constrói gráficos didáticos para 

ilustrar e comparar os diferentes cenários judiciários nacionais. Dentre as várias 

estatísticas construídas e abordadas, está o Índice de Produtividade Comparada da 

Justiça (IPC-Jus), que é um indicador, em medida única, que reflete a produtividade 

e a eficiência relativa dos tribunais. Segundo ainda o Conselho Nacional de Justiça, 

o IPC-Jus permite a comparação entre tribunais do mesmo ramo da Justiça, 

independentemente do porte, pois considera a produção em relação aos recursos e 

insumos disponíveis, evitando assim equiparações judiciais em cenários distintos.  

Por meio da utilização de um sistema técnico chamado Análise de Envoltória de 

Dados, o Conselho Nacional de Justiça segmenta os tribunais nacionais em três grandes 

categorias e propõe análises interconexas, considerando o índice de produtividade dos 

magistrados (IPM), o índice de produtividade dos servidores (IPS), a Despesa Total do 

Tribunal e a Taxa de Congestionamento (TC), para contabilizar grau de eficiência que vai 

                                                     
27 Ibid., 2017, p. 138. 
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de 0 a 100 por cento, em que o alcance do nível máximo representa que o Tribunal foi 

capaz de baixar mais processos que os demais. Diante dessas diretrizes, vale observar 

quais os cenários construídos, pelo Conselho Nacional de Justiça, ao esquadrinhar 

referida análise do Judiciário, sobretudo da Justiça Estadual, que detém 92,8% (noventa 

e dois vírgula oito por cento) de representatividade na área criminal28. Observa-se: 

 

Figura 2 - IPC-Jus por Tribunal29 

 

Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números (2017). 

 

As linhas azul, verde e laranja representam, respectivamente, os tribunais de 

grande, médio e pequeno porte, nos termos do Conselho Nacional de Justiça, que 

contingenciam suas peculiaridades com o estreito propósito de encontrar os sobreditos 

denominadores de produtividade comparada. Da análise da Figura 1, é possível inferir 

que os Tribunais nacionais, a despeito de seus aportes e características, mostram-se 

consideravelmente discrepantes e em geral medíocres em termos de produtividade, por 

exemplo: nenhum dos tribunais de médio porte foi capaz de alcançar um índice de 100% 

no IPC-Jus, diferentemente daqueles de grande e pequeno porte que, mesmo em 

números reduzidos, conseguiram alcançar referido patamar, além do que o índice 

médio dos Tribunais Estaduais é de apenas 82% (oitenta e dois por cento).   

É certo que a atividade judiciária é subjetiva e reclama cuidado, fleuma e 

                                                     
28 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números, 2017. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.p
df>. Acesso em: 14 jun. 2018, p. 138. 
29 Ibid., 2017, p. 145. 
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digressão características, com o propósito de aproximar, ao máximo possível, as 

demandas dos parâmetros de Justiça, sobretudo ao tratar de casos delicados que 

versam geralmente sobre direitos indisponíveis, como são os de natureza criminal. 

A processualística e o ritual procedimental visam resguardar, no que for possível, 

direitos e garantias das partes, o que se constitui, indubitavelmente, árdua tarefa. 

Contudo, conforme traz o Conselho Nacional de Justiça, é crescente o número de 

processos junto aos Tribunais de Justiça estaduais, conforme antedito: estes que são 

responsáveis pela quase totalidade dos processos de natureza criminal (92,8%). 

Diante deste quadro, intensivamente agravado pelas consequências fáticas que 

acarreta, analisadas no curso de todo este trabalho, faz-se imperiosa propositura de 

novas políticas, procedimentos, exercícios ou terapias alternativas e 

complementares a saldar ou, ao menos, mitigar essa situação.  

As alternativas restaurativas podem trazer reais progressos no que concerne 

ao aprimoramento desses índices, tanto na redução de novas demandas de ordem 

criminal quanto na melhoria dos índices de eficácia dos tribunais envoltos, pois 

referidas alternativas podem representar caminhos alternativos ao processo ou 

ainda soluções atalhadas ao Judiciário, sempre esmerando aproximar-se dos 

subjetivos contornos de Justiça, ou ainda trabalhando nos propósitos últimos do 

próprio Direito Penal, como a ressocialização e a reintegração social dos condenados, 

como se observará no tópico seguinte. Tais propósitos podem ser atingidos ou, ao 

menos, visados mediante a estruturação de políticas públicas e programas que 

despertem e conscientizem a sociedade da importância de sua participação para o 

sucesso dos programas, ou seja, permanece o incentivo à modelagem híbrida de 

responsabilização, estatal e social, ao enfrentamento desse dilema. 

 

4.2.1 Da participação, da conscientização, da responsabilidade social: 

Método APAC 

 

Como é bem sabido, a simples previsão legal não é capaz de impor eficácia 

social. Para que um mandamento, seja ele de natureza legislativa, executiva ou, até 

mesmo, judiciária, atinja sua finalidade precípua, é necessário que se transmute à 
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valoração social. Ou seja, é necessário que a mens legis30 seja espelho dos interesses 

da sociedade, tendo em vista que a equação de Reale31 não comporta desconstrução, 

caso contrário, ter-se-á vigência inócua, rapidamente tornando-se letra morta àquela 

realidade. Portanto, para que quaisquer das alternativas restaurativas tenham sentido, 

é necessário que estas sejam abraçadas, não só pelos Estados, mas sim pela sociedade, 

gestora final e principal beneficiária de seus sucessos. 

Nesta toada, mostra-se interessante o exemplo de sistema desenvolvido pela 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), enquanto modelo de 

gestão e intervenção social no processo de reinserção e reintegração de condenados. 

Referido sistema, de caráter restaurativo, adota um método de corresponsabilidade 

para a recuperação de detentos em que lhes é fornecida, pela comunidade, 

assistência espiritual, psicológica e jurídica, além de acompanhamento diário e 

contínuo no exercício de atividades geridas pela associação.  

A APAC surge em 1972, em São José dos Campos/ SP, criada por voluntários 

cristãos e liderada por Mário Ottoboni, no presídio de Humaitá. Em 1974, é 

instituída como entidade jurídica sem fins lucrativos, com o escopo de auxiliar o 

Poder Judiciário no âmbito da execução penal, por meio da recuperação do preso, e 

auxiliando vítima e sociedade, além da promoção da filosofia restaurativa. É filiada 

à Fraternidade Brasileira de Assistências aos Condenados (FBAC), que congrega, 

fiscaliza e orienta as APACs. A FBAC, por sua vez, é filiada à Prision Fellowship 

International (PFI), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU)32. 

Muhle afirma que a finalidade última da APAC é a promoção de um meio 

alternativo de ressocialização ao preso. Cada instituto da Associação é uma entidade 

civil de direito privado, fundamentada no trabalho voluntário. Conforme explica, 

estas associações são frutos de parcerias entre os Poderes Judiciário e Executivo e a 

sociedade. O Estado de Minas Gerais encontra a maior expressão do referido 

programa, onde a experiência já conta mais de 40 (quarenta) anos, e suas ações são 

coordenadas pelo Juiz da Execução Criminal da Comarca, com o auxílio do 

Ministério Público e do Conselho da Comunidade. A autora expõe ainda que o 

                                                     
30 Mais informações: IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. 23. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 
2004, p. 73. 
31 REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1992, p. 59. 
32FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – FBAC. Histórico, 2013. 
Disponível em: <www.fbac.org.br/index.php/institucional/historico>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
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método desenvolvido pela APAC promove o desenvolvimento humano, religioso e 

comunitário, ao propor um ambiente com foco na recuperação do detento, além de 

promover a construção e a reconstrução de seus liames para com a comunidade na 

qual deve se inserir como cidadão e sua família.33 

Atualmente, a sede da Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados está em Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 

criou, em 2001, o Projeto Novos Rumos na Execução Penal, com o escopo de 

incentivar a criação e a expansão da APAC, já que o método trabalha com a 

recuperação do condenado e a inserção no convívio social. O projeto é coordenado 

pela Assessoria da Presidência para Assuntos Penitenciários e de Execução Penal 

no Estado de Minas Gerais, e é regulamentado pela Resolução nº 433, de 1º de 

maio de 2004, do TJMG34. 

Nesse sentido, foi ainda firmada uma parceria entre o Governo de Minas 

Gerais e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2004, que resultou no 

Anteprojeto de lei, posteriormente aprovado pelo parlamento estadual e sancionado 

pelo governo do estado, que alterou a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, do 

Estado de Minas Gerais, viabilizando o convênio entre o estado e as APACs.  

Para a instalação da APAC, de início faz-se audiência pública na comarca, 

com o fito de criar-se, juridicamente, a associação. Uma comissão é enviada à APAC 

de Itaúna em Minas Gerais ou em outra que esteja em funcionamento próxima. 

Realiza-se um Seminário de Estudos sobre o Método APAC para a comunidade, com 

o propósito de difundir e desenvolver a filosofia da Associação, oportunidade em 

que é organizada equipe de voluntários e se estabelece um Curso de Formação de 

Voluntários. Após o treinamento dos voluntários, faz-se a instalação física da APAC, 

mediante a construção do Centro de Reintegração Social (CRS). Assim, iniciam-se 

as parcerias, os estágios de recuperandos, para sua posterior transferência, e de 

funcionários para a Associação. Celebra-se convênio de custeio com a Secretaria de 

Estado de Defesa Social (SEDS), majoritariamente financiado por instituições de 

caridade e particulares. Constrói-se o Conselho de Sinceridade e Solidariedade, com 

                                                     
33  MUHLE, Elizana Prodorutti. A prisão terrena no paraíso celestial: APAC, uma alternativa 
humana ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 2013. 145p. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Criminais) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
2013. 
34FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – FBAC. Como fazer – 
Sustentação jurídica. Disponível em: <http://www.fbac.org.br/index.php/pt/institucional/como-
fazer/sustentacao-juridica>. Acesso em: 03 abr. 2015. 
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o propósito de envolver e empoderar os próprios recuperandos no processo e dá-se 

início aos cursos e aulas sobre valorização humana, espiritualidade e prevenção de 

drogas. Nesta toada, gradativamente é concretizada a comunicação permanente 

entre a FBAC e a Coordenação do Programa Novos Rumos do TJMG.35 

Silva Junior reconhece a contribuição das APACs na recuperação de 

presidiários, que propõe, por intermédio da religião, metodologia pacificadora e 

agregadora e não impositiva. Seguindo a perspectiva do criador da APAC, o autor 

aduz que apesar de haver, em teoria, tentativa de diversificar a questão religiosa, 

tem-se maior adaptação às religiões cristãs. Contudo, apesar da vertente religiosa, 

tem-se que, em certos casos, acaba por aproximar o preso do mundo exterior, e, 

portanto, da possibilidade de recuperação e ressocialização.36  

Conforme o explicitado por Muhle, a APAC é predominantemente católica, 

com o viés cristão, que permite a participação dos protestantes, e os recuperandos, 

presos que são transferidos, devem estar dispostos à conversão religiosa. Isso 

porque a religião é um dos pilares fundamentais do método utilizado pela APAC, 

contudo, os reais benefícios e propósitos são o tratamento digno e o respeito com 

relação aos presos, a viabilização da participação comunitária em todo o processo 

de recuperação, garantia à saúde, à assistência judiciária e ao trabalho prisional. 37 

Enquanto alternativa, o sistema proposto pela APAC visa fornecer aos 

encarcerados condições dignas e suficientes para que estes possam compreender suas 

responsabilidades, arrependerem-se e, finalisticamente, sejam reintegrados à sociedade, 

para tanto, a participação desta é essencial. Muhle afirma ainda que não se faz factível o 

aguardar da providência estatal isolada, e assim, mediante sucessivos fracassos, surgem 

organizações a suplantá-lo, com mais êxito, sucesso e humanidade.38   

A APAC visa humanizar o cumprimento das penas e ofertar ao condenado 

condições de recuperação, proteger a sociedade e auxiliar as vítimas a superar os 

traumas e, por sequência, promover a Justiça Restaurativa. A FBAC, por sua vez, 

                                                     
35 FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – FBAC. Como fazer – 
APAC passo a passo. 2015. Disponível em: < http://www.fbac.org.br/index.php/institucional/como-
fazer/apac-passo-a-passo>. Acesso em: 03 abr. 2015. 
36 SILVA JUNIOR, Antonio Carlos da Rosa. Ressocialização de presos a partir da religião: conversão 
moral e pluralismo na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). Revista de 
Estudos Religiosos – PLURA, Juiz de Fora, v. 4, n. 2, p. 71-98, 2013. 
37 MUHLE, Elizana Prodorutti. A prisão terrena no paraíso celestial: APAC, uma alternativa humana 
ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 2013.145p. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Criminais) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2013, p. 12.  
38 Ibid., 2013, p. 13. 
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tem o propósito de congregar as APACs e manter a unidade proposta pelas 

associações, além de objetivar o implemento do método da APAC em todas as 

regiões brasileiras39. A proposta valoriza a participação da sociedade por intermédio 

do estreitamento, num primeiro momento, dos laços familiares, mediante, por 

exemplo, a permissão ao recuperando de telefonar, enviar cartas, bilhetes, e, em dias 

comemorativos, permite-se a participação dos familiares com o detento na própria 

Associação. A convivência com a família é um meio de evitar o aumento dos conflitos, 

e, assim, catalisar a pacificação e a ressocialização do agente criminoso.40   

Atualmente, o sistema APAC é aplicado num total de 141 (cento e quarenta e 

uma) instituições, organizadas em 14 Estados da Federação brasileira. Conforme 

sobredito, visa à autovalorização, à solidariedade, à capacitação dos detentos, ao 

proporcionar-lhes um ambiente prisional humanizado, permeado por rígida rotina 

produtiva e um constante acompanhamento individualizado.41 Em entrevista dada 

ao Conselho Nacional de Justiça, Roberto Donizetti, gerente da metodologia na 

FBAC, afirma que a taxa de reincidência média daqueles que participam dos 

programas APAC não chega a 30% (trinta por cento), em algumas instituições, 

sequer chega a 2% (dois por cento), enquanto no sistema penitenciário tradicional, 

referido percentual alcança incríveis 90% (noventa por cento).42 

O Orçamento Cidadão de 2018, assinado pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, prevê o investimento de R$ 570,1 (quinhentos e setenta 

vírgula um) milhões de reais para o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 

com o propósito da promoção de um sistema mais eficiente, justo, humano e 

respeitoso aos direitos fundamentais dos encarcerados, além da construção de 5 

(cinco) novos presídios federais. 43  Vale destacar que cifras vultosas costumam 

                                                     
39 FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – FBAC. Visão, missão, 
metas. 2013. Disponível em: <http://www.fbac.org.br/index.php/pt/institucional/missao-visao-
meta >. Acesso em: 03 abr. 2015. 
40 FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – FBAC. A família. 2015. 
Disponível em: <http://www.fbac.org.br/index.php/pt/metodo-apac/familia>. Acesso em: 03 jun. 
2018. 
41 Id. Mapa das APACS no BRASIL. 
<http://www.fbac.org.br/bdfbac/exibirapacestadobrasil.=Todas>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
42  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. APAC: método de ressocialização de preso reduz a 
reincidência ao crime. Datado de 17 de abril de 2017. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84625-apac-metodo-de-ressocializacao-de-preso-reduz-
reincidencia-ao-crime>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
43 Id. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Projeto de Lei Orçamentário Anual de 
2018 (PLOA) – Orçamento Cidadão. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamento-cidadao>. Acesso em: 15 jun. 
2018. 
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compor os projetos das leis orçamentárias anuais, estas que normalmente preveem 

investimentos aos encargos penitenciários, como é possível observar nos projetos 

dos anos de 2017, em que foram previstos R$ 689,1 (seiscentos e oitenta e nova 

vírgula um) milhões de reais44;  2015, em que foram previstos R$ 209,1 (duzentos e 

nove vírgula um) milhões de reais 45 ;  2014, em que a previsão foi de R$ 333 

(trezentos e trinta e três) milhões de reais46;  2013, em que a previsão foi de R$ 366,3 

(trezentos e sessenta e seis vírgula três) milhões de reais47; e 2012, em que a previsão 

foi de R$ 310,7 (trezentos e dez vírgula sete) milhões de  reais.  

Contudo, apesar das previsões e projeções legais, é necessário pontuar que o 

Brasil é o país da América Latina que tem o menor grau de investimento com 

segurança privada, despesa pública (polícia, justiça criminal e gestão de prisões) e 

perdas sociais, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Laura 

Jaitman, pesquisadora do BID em Washington/EUA, afirma, em matéria do Conselho 

Nacional de Justiça sobre o tema, que os investimentos são feitos de maneira 

ineficiente e a manutenção dos encarcerados reclama um custo alto de financiamento. 

Na mesma oportunidade, Dino Capriolo, coordenador do setor de Modernização do 

Estado e Segurança Cidadã do BID no Brasil, afirma que apesar do pouco gasto com 

a carceragem, esta não tem sido útil à recuperação dos presos e que as políticas de 

encarceramento não deram resultados, portanto, é necessário gerir medidas 

alternativas e de solução de conflitos, sobremaneira por serem menos custosas.48 

Nesta perspectiva, depreende-se que entidades internacionais de pesquisa, 

respaldadas à comunidade internacional, a exemplo do BID, reconhecem e apontam 

para a necessidade de gestão de alternativas ao sistema penal tradicional brasileiro e à 

política de encarceramento, sobremaneira por conta de seus altos custos.  Segundo o 

                                                     
44  Id. Projeto de Lei Orçamentário Anual de 2017 (PLOA) – Orçamento Cidadão. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamento-cidadao>. Acesso em: 15 jun. 
2018. 
45  Id. Projeto de Lei Orçamentário Anual de 2015 (PLOA) – Orçamento Cidadão. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamento-cidadao>. Acesso em: 15 jun. 
2018. 
46  Id. Projeto de Lei Orçamentário Anual de 2014 (PLOA) – Orçamento Cidadão. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamento-cidadao>. Acesso em: 15 jun. 
2018. 
47  Id. Projeto de Lei Orçamentário Anual de 2013 (PLOA) – Orçamento Cidadão. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamento-cidadao>. Acesso em: 15 jun. 
2018. 
48 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. BID diz que Brasil tem o menos gasto com presídios da 
América Latina. Datado de 20 jul. 2017. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85104-brasil-tem-menor-gasto-de-custeio-com-presidios-da-
america-latina-2>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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Balanço Patrimonial do ano de 2016, disponibilizado pela FBAC em seu portal digital 

de transparência, a Receita Operacional Bruta para a manutenção de 141 (Cento e 

Quarenta e Uma) unidades, espalhadas por diversos Estados do País, foi de 

R$ 1.479.175,32 (um milhão, quatrocentos e setenta e nova mil, cento e setenta e cinco 

reais e trinta e dois centavos), com um quadro de apenas 21 (vinte e um) funcionários.49 

O baixo custo de manutenção do programa APAC é tema acompanhado pelo 

Conselho Nacional de Justiça que, inclusive, concluiu que ressocializar presos é mais 

barato que mantê-los em presídios. No Estado de Minas Gerais, onde está sediada a FBAC, 

foi feito um levantamento comparativo entre os valores da manutenção de um preso no 

sistema APAC e no sistema penitenciário tradicional. A Secretaria de Administração 

Prisional de Minas Gerais (SAP/MG) informou que o custo médio para manutenção de um 

preso é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês, enquanto naquele sistema o 

custo médio de um preso é de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais. Diante do recorte 

feito no Estado de Minas Gerais, o CNJ conclui que, além das condições físicas, humanas 

e a assistência multifacetada conferida aos presos, o custo de sua manutenção no sistema 

APAC chega a ser três vezes menor que no sistema presidiário tradicional.50  

Assim, depreende-se que o Brasil já detém política tradicional restaurativa que, 

inclusive, conta com mais de 40 (quarenta) anos de atuação e alcança 14 (quatorze) 

Estados da Federação. Trata-se de iniciativa particular e comunitária que 

gradativamente foi galgando espaço no cenário nacional, com a obtenção de resultados 

positivos, díspares do procedimento penal tradicional brasileiro, e que exporta 

metodologia para outros países interessados, contudo, ainda representa números 

ínfimos em contraposição à população carcerária nacional, haja vista que apenas 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) da população carcerária do país é recepcionada pelo 

sistema51, enquanto a população carcerária nacional bate recordes mundiais, tanto em 

números absolutos quanto em crescimento anual.52 Portanto, mostra-se fundamental a 

                                                     
49FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AO CONDENADO. Balanço patrimonial realizado 
em 31 dez. 2016. Disponível em: <https://www.dropbox.com/sh/nvpi5wjmtaamga1/AAD332-
kaNDQUmS9HZgGvNWCa/Transpar%C3%AAncia%20FBAC%202016?dl=0&preview=Balan%C3%A7
o+Patrimonial.pdf >. Acesso em: 15 jun. 2018. 
50 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Ressocializar presos é mais barato que mantê-los em 
presídios. 18 abr. 2017. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84606-apac-onde-
ressocializar-preso-custa-menos-do-que-nos-presidios>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
51 Ibid., 2017.  
52  Id. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Levantamento 
nacional de informações penitenciárias – Atualização junho de 2016. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-
brasil/relatorio_2016_junho.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
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representatividade legal e o compromisso estatal no fomento desta alternativa que tem 

se mostrado válida, nos caráteres humano, social e econômico, como, por exemplo, o 

incentivo fiscal às empresas que apoiarem o programa. 

 

4.2.2 Responsabilidade social das empresas e os egressos do sistema 

penitenciário 

 

Conforme antedito, pontos nodais da filosofia do Sistema APAC são a 

corresponsabilidade e o trabalho dos presos, tendo em vista a importância desses 

pontos à eventual reinserção social. Nesta toada, Dias e Oliveira ressaltam o papel 

fundamental das empresas, no tocante à oportunização de vagas, para a inclusão dos 

egressos do sistema penitenciário na sociedade. Com fulcro no artigo 170 da 

Constituição 53 , relembram que a atividade empresarial e a ordem econômica 

fundam-se nos ditames da justiça social. Ressaltam ainda o dever de fomento e 

desenvolvimento, tanto pelo Estado quanto pela sociedade, de políticas públicas 

sólidas visando à reintegração social, além da conscientização dos envolvidos, no 

tocante a direitos e deveres sociais.54 

Políticas estas, inclusive, são passíveis de identificação no ordenamento 

jurídico brasileiro, contudo, de maneira esparsa e efêmera. O próprio Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), enquanto primeiro órgão da 

execução penal no Brasil, vinculado ao Ministério da Justiça, dispôs, por meio da 

Resolução N.º 14, de 11 de novembro de 1994, as chamadas: REGRAS MÍNIMAS 

PARA TRATAMENTO DO PRESO NO BRASIL, em que são tratados diversos pontos 

                                                     
53 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da 
propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços 
e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995). Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício 
de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em [...]. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 16 jun. 2018.   
54  DIAS, Sandro; OLIVEIRA, Lourival José de. A reinserção social através do trabalho: 
Responsabilidade empresarial no resgate da dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar 
– Mestrado, Maringá, v. 14, n. 1, p. 143-169, 2014, p. 149. Disponível em: 
<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/>.  Acesso em: 03 abr. 2018. 
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acerca do adimplemento prisional, assim como da reinserção social no mercado de 

trabalho.55 Contudo, apesar de orientar os rumos da execução penal nacional, desde 

sua instalação (em junho de 1980), o CNPCP não tem obtido êxito na conformação 

e na efetivação dessas políticas prisionais no País.  

Como se depreende da própria filosofia restaurativa, analisada no curso deste 

trabalho, mostra-se relevante a inter-relação social pautada no princípio da 

alteridade, em que os componentes de uma sociedade são capazes de enxergar e 

auxiliar nas necessidades de seus pares, após compreender seus dramas. Contudo, 

dada a organização econômica capitalista e intervencionista brasileira, além do fator 

financeiro no tocante à organização e à manutenção dos condenados dentro dos 

sistemas prisionais, a gestão de métodos de participação particulares e de subsídios 

de natureza privados é fundamental ao processo. Nesse viés, o estreitamento dos 

laços sociais pode ser fomentado, inclusive, por meio de incentivos e deduções 

fiscais, além de programas de conscientização. 

Nesse sentido, os mecanismos de Responsabilidade Social das Empresas 

(RSE) ganham notória relevância como um meio de reinserção do preso na 

sociedade brasileira. As sociedades empresárias, em adesão voluntária, decidem 

preocupar-se com problemas que a sociedade enfrenta, haja vista que a mera 

expectativa e recepção de lucro, diante do mundo globalizado, não é suficiente para 

a manutenção das atividades empresariais.  

Para Pompeu e Santiago, a responsabilidade social propõe um novo modelo de 

gestão, capaz de transpor questões econômicas ao compreender a relação entre a 

empresa e os atores da sociedade direta ou indiretamente vinculados a si. Alguns destes, 

inclusive, são agentes influenciados pelas atividades empresariais, stakeholders, e 

podem ser classificados como: primários, essenciais à sobrevivência da empresa; e 

secundários, que não estão envolvidos nas transações diretas, mas permanecem sob o 

raio de influência. A identificação desses atores propõe, não só ventura econômica à 

empresa, mas também institui uma rede de relacionamentos, composta por vários 

públicos, que detêm o propósito último de melhorar a qualidade de vida da sociedade, 

                                                     
55 BRASIL. Ministério da Justiça. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução 
nº 14, de 11 de novembro de 1994. Disponível em: 
<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/Outros/1994resolu14CNPCP.pd
f>. Acesso em: 17 jun. 2018. 
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justamente por meio dos processos de responsabilidade social. 56 

Conforme explicam, a RSE não detém conceito fechado, e pode, inclusive, se 

caracterizar como forma de gestão pautada na transparência e no interesse social da 

empresa para com a comunidade e os indivíduos, bem como pelo estabelecimento 

de metas empresariais que se compatibilizem com o desenvolvimento sustentável 

da sociedade e com a redução das desigualdades, modelo que tem se consolidado 

cada vez mais por: oportunizar a adequação das empresas às novas exigências do 

mercado; auxiliar-lhes em sua consolidação; promover um maior retorno financeiro 

diante do envolvimento real dos agentes; contribuir para a melhoria na qualidade 

de vida.57 

Contudo, para que se possa buscar maximização real dos lucros, ou até 

mesmo o sucesso dos referidos programas, é necessário às empresas a existência de 

uma sociedade saudável, que garanta um mínimo existencial (üntermassverbot), 

em que os indivíduos sejam produtivos tanto para questões laborais como 

consumeristas. Neste diapasão, com a inserção de um egresso do sistema 

penitenciário no mercado de trabalho, a empresa está a integrar socialmente aquele 

indivíduo, por meio do trabalho. Ainda que não possua finalidade filantrópica, como 

o caso das APACs, criam-se indiretamente condições para uma sociedade com 

indivíduos capazes e dignos, tudo isso, no âmbito de suas metas. As ações 

humanitárias e filantrópicas, como doações e caridade, não integram os negócios de 

uma empresa, enquanto a RSE há de compor os planos estratégicos da empresa, 

assim, preferencialmente, envolvem todas as dimensões da empresa.58 

Conforme antedito, a Constituição, em seu 3º artigo, dispõe os objetivos da 

República e, dentre estes, está o da redução das desigualdades sociais, a construção 

de uma sociedade livre, justa e igualitária, assim como a promoção do bem de todos, 

sem qualquer preconceito ou discriminação. Tal propositura, contudo, tem reflexos 

diversos por todo o corpo constitucional, como no art. 170, e seus incisos, que 

                                                     
56 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SANTIAGO, Andrea Maria. Responsabilidade social empresarial: 
nova forma de gestão. In: SILVEIRA, Vladmir Oliveira da et al. (Coord.). Empresa, funcionalização 
do direito e sustentabilidade: função sócio-solidária da empresa e desenvolvimento. Curitiba: 
Clássica, 2013. p. 14-39, p. 21-23.  
57Ibid., 2013. p. 14-39, p.24. 
58 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SANTIAGO, Andrea Maria. Responsabilidade social empresarial: 
nova forma de gestão. In: SILVEIRA, Vladmir Oliveira da et al. (Coord.). Empresa, funcionalização 
do direito e sustentabilidade: função sócio-solidária da empresa e desenvolvimento. Curitiba: 
Clássica, 2013. p. 14-39, p. 24.  
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compartilham à ordem econômica brasileira a finalidade de assegurar a existência 

digna, conforme a justiça social, e guardam princípios, como a redução das 

desigualdades sociais e a busca pelo pleno emprego. Portanto, embora não haja o 

fornecimento de incentivos diretos pelo Estado, nada obsta que as empresas ofertem 

vagas de trabalho, sem discriminar a idade ou a condição de ex-detento, haja vista 

que a situação de egresso do sistema penitenciário é estigma social que deve ser 

superado, com o fito de que exista inserção social. 

Pompeu e Siqueira, ao abordarem a liberdade e a igualdade no âmbito 

democrático sob as perspectivas da estabilidade social, do crescimento econômico e 

do desenvolvimento humano, ressaltam que a justa oportunidade é essencial ao 

equilíbrio democrático. Deste modo, apontam que a formação do capital humano 

garante a superação das iniquidades causadas pela oferta e demanda. Logo, é 

imprescindível a garantia de acesso à educação, emprego e renda. Inclusive, com 

relação ao Estado, que deve incentivar a inserção das pessoas no mercado de 

trabalho. 59  Nesse sentido, os ex-detentos devem ter garantidos o acesso à 

qualificação e à empregabilidade. É notório que não é dever do particular ofertar 

empregos aos egressos do sistema penitenciário, mas o papel dos governos é criar 

incentivos que favoreçam a contratação, independentemente das condições sociais 

ou biológicas. Nesse sentido, as políticas públicas devem visar essencialmente aos 

indivíduos, em suas predileções, interesses e propósitos, de forma que tenham 

equânime oportunidade para vivenciar seus projetos de vida.60  

Nesse contexto, Alves de Deus, ao realizar entrevistas com presos que 

envelheceram no contexto do sistema prisional, constatou que estes fazem planos, 

quando serão libertos, e anseiam por conseguir emprego, uma colocação social. 

Afirma que, mesmo aqueles com idade avançada, ao saírem dos estabelecimentos 

prisionais, almejam a liberdade com o propósito de recomeçar a vida, pois o tempo 

                                                     
59 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SIQUEIRA, Natercia Sampaio. Liberdade e igualdade: 
condicionamentos democráticos para o desenvolvimento humano, para o crescimento econômico e 
à estabilidade social. In: POMPEU, Gina Vidal Marcílio Pompeu; CARDUCCI, Michele; SÁNCHEZ, 
Miguel Revenga. Direito constitucional nas relações econômicas: entre crescimento econômico e o 
desenvolvimento humano. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 151-176. 
60 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SIQUEIRA, Natercia Sampaio. Realização da justiça, oportunidade 
e capacidade: da igualdade formal à igualdade material no que concerne ao acesso à educação 
superior dos negros por meio do sistema de quotas nas universidades. In: ALEXY, Robert et al. Níveis 
de efetivação dos direitos fundamentais civis e sociais: um diálogo Brasil e Alemanha. Joaçaba: 
Unoesc, 2013. p. 611-639. 
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encarcerados não lhes leva a pensar no fim da vida, mas em possíveis recomeços.61  

Nesse diapasão, Ovando, ao retratar a questão da ressocialização e sua relação 

com a pena privativa de liberdade no Estado brasileiro, dispõe, como alternativa, 

amenizar os problemas inerentes ao sistema prisional, políticas públicas de saúde, 

educação, com o fito de profissionalizar os detentos, para que, uma vez egressos, 

tenham maiores chances de reinserção no mercado de trabalho. Essa profissionalização, 

o autor propõe que ocorra por intermédio de parcerias com entidades privadas, e que 

se deve pensar na demanda das regiões. Ressalta também a importância da 

participação da comunidade para que a ressocialização seja efetiva62.   

Nesse viés, Hemétrio et al. propõem que o papel das empresas na 

ressocialização de egressos do sistema penitenciário é alternativa possível e que deve 

ser objeto de fomento pelo Estado, tendo em vista que a oferta de empregos é capaz 

de reinserir os indivíduos à sociedade e, consequentemente, reduzir a reincidência 

criminosa, já que se oportunizam aos egressos emprego e renda. Em contrapartida, 

com o propósito de incentivar o programa e fomentar sua finalidade social, é 

necessária a concessão de isenções de encargos tributários às empresas que 

contratarem essa mão de obra.63 

Inclusive, tal ponto é essencial à própria consolidação democrática, que 

reclama participação social. Sartori esclarece esta tem suas raízes em pequenos 

grupos e nas relações individuais, portanto, ao crescimento deste Estado Liberal é 

necessária constante participação social em suas questões.  

 

Después de un siglo y pico de desgarros hemos vuelto a entender por tanto que 

a la democracia liberal – el auténtico nombre del verdadero objeto – no le hace 

falta sólo el demócrata que aspira al bienestar, la igualación y la cohesión 

social; también necesita al liberal atento a los problemas de la servidumbre 

política, de la forma del Estado y de la iniciativa individual. La democracia sin 

                                                     
61  ALVES DE DEUS, Suelma Inês. À espera da liberdade: um estudo sobre o envelhecimento 
prisional. Revista Sociologia Jurídica, n. 3, jul./dez. 2006. Disponível em: < 
https://sociologiajuridica.net/a-espera-da-liberdade-um-estudo-sobre-o-envelhecimento-
prisional/>. Acesso em: 18 jun. 2018. 
62 OVANDO, Daniel Hernán Stoffel. O aspecto sociológico da pena privativa de liberdade no Brasil 
– ressocialização. 2013. 47p. Monografia (Especialização em Direito Penal e Política Criminal) – 
Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 
63 HEMÉTRIO, José Geraldo et al. A execução penal e a ressocialização do sentenciado: mito ou 
realidade?. Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas – FADIPA, Ipatinga/SP, v. 1, n. 4, p. 1-30, 2012. 
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liberalismo nace muerta. Es decir, con la democracia liberal muere también la 

democracia comoquiera que se entienda, incluso si la entendemos al pie de la 

letra y a la manera de los antiguos.64 

 

Dessa forma, no que concerne ao processo de ressocialização dos detentos e 

egressos do sistema prisional, constata-se imprescindível a participação da 

sociedade. O Estado Democrático de Direito brasileiro tem como fundamento a 

dignidade humana e a República tem como objetivo uma sociedade livre, justa e 

solidária. Para tanto, é essencial que a sociedade participe. 

Conforme antedito, a legislação penal não foi omissa quanto aos deveres do 

Estado à ressocialização dos detentos e egressos do sistema penitenciário. Contudo, o 

ponto nodal reside na implementação da lei, diante da falta de políticas públicas efetivas 

e de incentivo do Estado à participação da sociedade, o que acaba por não efetivar um 

dos objetivos centrais do sistema criminal brasileiro, que é justamente esta reintegração 

do preso ao meio social, seja por meio da educação ou do acesso ao emprego e à renda. 

Na perspectiva de Studart, o escopo de ressocializar caracteriza-se por devolver 

ao detento e ao egresso a possibilidade de uma vida digna. Para tanto, o trabalho é 

fundamental no resgate dos presidiários e egressos, enquanto a falta de políticas públicas 

e de incentivos por parte do governo não favorece o processo de reintegração do apenado. 

Também ressalta que a LEP prevê, de forma geral, a ressocialização do preso por meio 

da assistência educacional e a responsabilidade do Serviço Social de amparar o 

condenado na consecução de sua inserção no mercado de trabalho.65 

Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), existem programas 

de reinserção por intermédio da educação e profissionalização, bem como de fomento ao 

encontro de trabalho e renda. Tais programas são, atualmente, organizados em dois eixos 

básicos: (I) Formação Educacional e Profissional dos Apenados, Internados e Egressos 

                                                     
64 ”Depois de um século ou mais de desmandos volto a entender, portanto, que a democracia liberal 
- o nome real do objeto real - não precisa somente do democrata que aspira ao bem-estar, a igualdade 
e coesão social; também necessita do liberal atentos aos problemas da servidão política, da forma do 
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Madrid: Taurus, 2007, p. 245. 
65 STUDART, Lucia Maria Curvello. A reinserção social dos egressos do sistema prisional. Revista 
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<http://revista.ugb.edu.br/index.php/episteme/article/download/80/63/>. Acesso em: 18 jun. 
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do Sistema Penitenciário Nacional, que trata da elevação da escolaridade e da educação 

profissional, após o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (II) Assistência ao 

Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes que, por sua vez, faz referência 

a um movimento de promoção dos direitos dos apenados, internados, egressos, 

dependentes e familiares, com vias de fomentar o exercício da autonomia.66 

Apesar das propostas do Ministério da Justiça, por meio do DEPEN, a 

instrumentalização legal e a implementação destas ainda distam da realidade 

nacional. O que se observa, contudo, é a movimentação de alguns Estados da 

Federação, e até mesmo Municípios, para a construção e a implementação de 

políticas que visam à ressocialização dos egressos em âmbito e de acordo com as 

peculiaridades locais, por meio de programas legais assimétricos e, muitas vezes, 

mal estruturados, conforme se observa: 

O Estado do Ceará possui coordenadoria específica para tratar da inclusão do 

preso e do egresso do sistema prisional, chamada: Coordenadoria de Inclusão Social 

do Preso e do Egresso (CISPE), criada pelo Decreto nº 30.983, de 23 de agosto de 

2012, e está vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado. Sua função é a 

recuperação social dos detentos e egressos e, por conseguinte, sua capacitação 

profissional, para que tenham acesso ao emprego e à renda67; o Fundo Penitenciário 

do Estado do Ceará (FUNPEN/CE), que tem a finalidade de viabilizar a execução de 

programas, ações, atividades e projetos de consolidação da política penitenciária no 

Estado, instituído pela Lei Estadual Nº 16.200, de 23 de fev. de 2017 68 ; e a Lei 

Estadual 15964, de 3 de março de 2016, que cria e estabelece critérios à outorga do 

selo “Cidadania e Justiça” para empresas, associações, instituições e organizações 

não governamentais que celebrarem parceria com a Secretaria de Justiça e 

Cidadania, com o objetivo de promover ações de inclusão social de presos e egressos 

do sistema penitenciário cearense69. 

                                                     
66 BRASIL. Ministério da Justiça. Reintegração social.  Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/arquivos/reintegracao-social-1>. Acesso 
em: 18 jun. 2018.  
67 CEARÁ. Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e Egresso. Inclusão social do preso e do egresso. 
Disponível em: <http://www.sejus.ce.gov.br/index.php/ressocializacao/59-inclusao-social-do-preso-e-
do-egresso/1312-coordenadoria-de-inclusao-social-do-preso-e-egresso-cispe>. Acesso em: 18 jun. 2018. 
68 CEARÁ. Lei n.º 16.200, de 23 de fevereiro de 2017. Institui o Fundo Penitenciário do Estado do Ceará. 
Disponível em: <https://belt.al.ce.gov.br/index.php/legislacao-do-ceara/organizacao-
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69  CEARÁ. Lei 15964, de 03 de março de 2016. Estabelece requisitos para outorga do selo "Cidadania 
e Justiça" destinado às empresas privadas, associações civis [...]. Disponível em: 
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=317198>. Acesso em: 18 jun. 2018.  
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No Estado do Piauí, a Lei nº 6.344, de 12 de março de 2013, dispõe a reserva 

de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego, para egressos do sistema 

penitenciário ou cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas, em 

editais de licitações e contratações diretas para a execução de obras públicas pelo 

governo do estado. Somente as contratações com mais de 20 funcionários obrigam 

as empresas à contratação do percentual, contudo o artigo 4º da lei incentiva as que 

não são obrigadas, garantindo preferência em licitações futuras70.  

Já em São Paulo, o Decreto nº 55.126, de 7 de dezembro de 2009, instituiu um 

programa de inserção de egressos no mercado de trabalho, batizado de PRÓ-

EGRESSOS, que consiste em ações conjuntas da Secretaria do Emprego e Relações de 

Trabalho e da Secretaria da Administração Penitenciária, com o propósito de capacitar 

os condenados ao mercado de trabalho, além de prever que licitações ou contratações 

avulsas pelo Poder Público podem exigir o percentual de 5% (cinco por cento) de 

egressos, em caso dos serviços que requisitem mais de 20 funcionários, ou de uma vaga 

para egressos do sistema penitenciário, quando o número de funcionários for inferior a 

seis.71 Em exatos termos, o Estado de Roraima e da Bahia também legislam acerca do 

tema, conforme, respectivamente, o Decreto Lei Nº 10.908-E, de 5 de fevereiro de 

201072, e o Decreto Lei Nº 14764, de 3 de outubro de 201373. 

No mesmo viés, o Estado do Amazonas, por meio de sua Lei 1.428, de 26 de março 

de 2010, estabelece um percentual mínimo de 3% de vagas para detentos, egressos ou 

àqueles que cumprem penas alternativas, às empresas que visam participar de licitações 

junto ao Poder Público, além de estimular a adesão voluntária, garantindo preferência em 

licitações àquelas que adotarem como política a contratação desse público.74 

Os Estados do Mato Grosso, Lei Estadual de nº 9.173, de 13 de julho de 200975, 

                                                     
70 PIAUÍ. Lei nº 6.344, de 12 de março de 2013. Disponível em: 
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manaus.jusbrasil.com.br/legislacao/824097/lei-1428-10>. Acesso em: 18 jun. 2018. 
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da Paraíba, Lei Estadual nº 9.430, de 14/07/201176; e do Rio de Janeiro, Lei Estadual 

3.940, de 9 de setembro de 2002 77 , dispõem sobre a reserva de vagas para 

sentenciados em regime semiaberto e egressos do Sistema Penitenciário nas 

contratações de mão de obra à Administração Pública do Estado, reservando o 

montante mínimo de 5% (cinco por cento) da quantidade de postos de trabalho nas 

obras. Nesses mesmos termos, foi proposto o Projeto de Lei de Nº 2014001847, de 

15 de maio de 2014, perante a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, contudo, 

integralmente vetado pelos parlamentares, foi definitivamente arquivado em maio 

de 2018.78 Diante da inércia legiferante do Estado do Tocantins, seu município de 

Colinas, do Tocantins/TO, por meio da Lei Nº 1488, de 19 de maio de 2016, também 

propôs a reserva do montante nas contratações com o município, para egressos e 

aqueles que cumprem pena em liberdade.79 

Já o Estado de Minas Gerais tem se mostrado mais arrojado na 

implementação de políticas públicas nesse sentido, pois sua legislação estadual (Lei 

18.401, de 28 de setembro de 2009) autoriza o Poder Executivo a concessão de 

subvenções econômicas às pessoas jurídicas que contratarem egressos do sistema 

prisional do Estado ou ainda de condenados em cumprimento de prisão domiciliar. 

Inclusive, tal subvenção será repassada pelo Estado às empresas trimestralmente e 

tem o valor de dois salários mínimos para cada egresso ou condenado em 

cumprimento de prisão domiciliar, pelo período de duração do contrato de trabalho, 

no limite de até 24 (vinte e quatro) meses.80 Em termos praticamente idênticos, o 

Estado de Alagoas legisla acerca do tema, por intermédio do Decreto Lei Nº 23.834, 

de 12 de dezembro de 2012, que propõe a subvenção trimestral às empresas no valor 

de um salário mínimo para cada egresso ou condenado em cumprimento de prisão 
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domiciliar.81  O Estado de Santa Catarina também pareceu comungar da mesma 

lógica, quando da propositura do PL/0188.6/2010 junto à sua Assembleia Estadual, 

contudo, o projeto de lei foi arquivado diante do término da legislatura, naquele 

mesmo ano.82   

O Estado do Acre também propõe políticas de reinserção dos condenados 

que cumprem penas e medidas alternativas e dos egressos do sistema penitenciário 

estadual. No caso, a Lei Estadual Nº 2.305, de 30 de agosto de 2010, faculta ao 

Estado, nos casos de licitações, que as empresas eventualmente contratadas 

disponibilizem até 10% (dez por cento) dos postos da obra aos egressos do sistema 

carcerário.83  

Os Estados de Rondônia e do Amapá, assim como o Distrito Federal, no 

mesmo sentido, por intermédio das Leis Estaduais de Nº 2.134, de 23 de julho de 

200984 ; Nº 1.447, de 7 de janeiro de 201085 , e 4.079, de 4 de janeiro de 200886 , 

respectivamente, preveem a reserva de 2% (dois por cento) do número de vagas aos 

egressos e presos em regime semiaberto, junto às empresas que ganharem licitações 

com órgãos das administrações. 

Já o Estado do Espírito Santo, na mesma esteira de entendimento dos demais 

estados enumerados da Federação brasileira, também institui cota mínima de vagas 

nas empresas quando da realização de serviços e obras públicas. Contudo, além de 

pontuar uma média mínima de 6% (seis por cento) da mão de obra para a execução 

da obra, requer que metade (3%) seja composta por egressos e a outra metade (3%) 

seja composta por presidiários.87  Sistemática também adotada pelo Município de 

Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, apesar de ausência de leis ou 
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propostas estaduais, mediante o Decreto nº 9.019, de 8 de março de 2010.88 

Já o Estado do Maranhão restringe a participação, por meio do Projeto 

Começar de Novo, aos egressos do sistema penitenciário, àqueles em livramento 

condicional ou ainda àqueles que encontram-se em suspensão condicional da pena. 

A Lei 9.116, de 11 de janeiro de 2010, prevê como condição de contratação junto ao 

Estado quantitativos percentuais mínimos de egressos no quadro da empresa, pelo 

tempo que durar a contratação, passível de multas em caso de descumprimento.89   

O Estado do Pará não possui proposta ou projeto legislativo acerca do tema, 

contudo, seu Município Capital, Belém, determina a todas as empresas vencedoras de 

licitações públicas municipais a destinação de 2% (dois por cento) das vagas do trabalho 

à obra licitada a egressos do Sistema Prisional que sejam belenenses ou que tenham 

família ou residência fixa no Município, com o estreito propósito de reduzir a falta de 

oportunidades de emprego aos ex-detentos. 90  Apesar da ausência de restrição de 

naturalidade, o Município de Foz de Iguaçu, no Estado do Paraná, também dispôs acerca 

da disposição de vagas para egressos em licitações com o poder público, mediante Lei 

Municipal, 4.217, de 9 de abril de 2014.91 Ou seja, diante da inércia ou da falta de interesse 

estadual, além do interesse regional de mitigar a situação, os governos municipais 

também mostram-se legítimos na defesa do melhor interesse regional.  

No âmbito nacional, foram elaborados vários projetos de lei com o propósito de 

esquadrinhar políticas públicas com finalidade restaurativa aos egressos do sistema 

penitenciário nacional, o que demonstra a preocupação da classe política com o tema, 

suas causas e consequências. Apesar de muitos projetos guardarem viés 

eminentemente assistencialista, o que parece inapropriado diante do dilema perene da 
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ressocialização prisional, é possível pinçar propostas e ideias interessantes, como o 

Projeto de Lei nº 148, de 26 de março de 2007, de autoria do Senador Gilvam Borges 

(PMDB/AP), e o Projeto de Lei 1.348, de 4 de maio de 2015, de autoria do Deputado 

Federal Alberto Fraga (DEM/DF), acerca de possibilidades e incentivos fiscais a 

empresas que aderirem às suas vertentes, ao contratar egressos do sistema prisional.  

O Projeto de Lei nº 148, de 26 de março de 2007, tem a finalidade de incentivar 

empresas à contratação de detentos e egressos do sistema prisional, mediante a 

modificação do artigo 13, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a 

legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas e Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL). 92 Tal propositura estabelecia a redução em dobro do apurado do lucro real 

da base de cálculo da CSLL e dos custos com os trabalhadores apenados. Esta que, inclusive, 

deveria ser aplicada aos custos com capacitação, instalação e manutenção de oficinas que 

seriam implantadas nos presídios e demais instituições prisionais.  

O artigo 1º do PL nº 148/2007 previa a mudança do §3º do art. 13, da Lei nº 

9.249/95, que possibilitava a dedução, desde que fossem obedecidos os seguintes 

termos: a contratação dos detentos deveria ser precedida de convênio com órgãos 

públicos federais ou estaduais, responsáveis pela administração da penitenciária, 

com o estabelecimento da remuneração e condições laborais; a oferta de 

qualificação profissional e educacional, com o fito de ressocializar; o limite de 30% 

do total de trabalhadores poderia ser detento; e apresentação de relação nominal 

dos trabalhadores aos órgãos fiscalizadores do Ministério da Justiça, Ministério do 

Trabalho e Emprego e Receita Federal.  

Previa também requisitos às empresas que desejassem se habilitar: estar 

adimplente com pagamento de tributos, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e 

com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). E como outra forma de incentivo, 

as sociedades empresárias ou empresários individuais que contratarem detentos ou 

egressos do sistema prisional terão preferência para a obtenção de recursos de programas 

de acesso ao crédito de estabelecimentos federais, por exemplo, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco do Brasil S.A. 

Na tramitação no Congresso Nacional, a medida, em 2014, estava em análise 

da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O Projeto de Lei nº 148 de 2007, de 

                                                     
92  BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 148, de 26 de março de 2007. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=80353>. Acesso em: 18 jun. 
2018. 
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autoria do ex-senador Gilvam Borges (PMDB-AP), recebeu substitutivo do relator 

na CAE, senador Pedro Taques (PDT-MT), que limitou o desconto a 3% do valor da 

folha salarial, e colocou a contratação do egresso de estabelecimento prisional (pelo 

prazo de dois anos) e aquele em liberdade condicional como possíveis contratados 

pela empresa, para a consecução do incentivo fiscal. A matéria do projeto foi, 

inclusive, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

Contudo, em 26 de dezembro de 2014, o projeto foi arquivado, e encontra-se, 

atualmente, na secretária de arquivo do Senado Federal. A matéria foi arquivada de 

acordo com o artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal93, pois não se 

enquadrava nas hipóteses que excetuavam o arquivamento, haja vista que o senador 

que a propôs deixara de compor o parlamento brasileiro. 

Já o Projeto de Lei 1.348, de 4 de maio de 2015, visa criar mecanismos de 

incentivo fiscal à contratação de internos e egressos do sistema penitenciário. O 

Projeto propõe a dedução de até 2% (dois por cento) do imposto de renda de 

empresas que investirem em atividades para qualificação, especialização ou criarem 

empregos para internos ou egressos do sistema prisional, concedidos mediante 

prévio cadastro no Ministério da Justiça e nos órgãos estaduais competentes. Além 

do que os internos do sistema penitenciário que se inscreverem no sistema de 

profissionalização e de bolsas de emprego terão suas penas reduzidas na proporção 

de um dia para cada três dias de estudo ou trabalho94.  

Referido Projeto, contudo, recebeu parecer desfavorável da Comissão de 

Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, tendo em vista que, 

segundo seu Relator, Deputado Pastor Franklin, não obedeceu aos ditames da Lei 

Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que exige, em 

                                                     
93“Art. 332. Ao final da legislatura serão arquivadas todas as proposições em tramitação no Senado, exceto: I – as 
originárias da Câmara ou por ela revisadas; II – as de autoria de Senadores que permaneçam no exercício de 
mandato ou que tenham sido reeleitos; III – as apresentadas por Senadores no último ano de mandato; IV – as com 
parecer favorável das comissões; V – as que tratem de matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional 
(Const., art. 49); VI – as que tratem de matéria de competência privativa do Senado Federal (Const., art. 52); VII – 
pedido de sustação de processo contra Senador em andamento no Supremo Tribunal Federal (Const., art. 53, §§ 3º 
e 4º, EC nº 35/2001). § 1º Em qualquer das hipóteses dos incisos do caput, será automaticamente arquivada a 
proposição que se encontre em tramitação há duas legislaturas, salvo se requerida a continuidade de sua tramitação 
por 1/3 (um terço) dos Senadores, até 60 (sessenta) dias após o início da primeira sessão legislativa da legislatura 
seguinte ao arquivamento, e aprovado o seu desarquivamento pelo Plenário do Senado. § 2º Na hipótese do § 1º, se 
a proposição desarquivada não tiver a sua tramitação concluída, nessa legislatura, será, ao final dela, arquivada 
definitivamente”. BRASIL. Regimento Interno do Senado Federal. Resolução nº 93 de 1970. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/legislacao/regsf/RISF2015.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2018. 
94  BRASIL. Câmara dos Deputados.  Projeto 1.348, de 04 de maio de 2015. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1228497>.Acesso 
em: 19 jun. 2018. 
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seu art. 14, a elaboração de estimativa de impacto orçamentário-financeiro a todas 

as proposições legislativas que afetem a arrecadação de receita tributária, no ano de 

vigência e em seus dois anos subsequentes.  

Diante do paradigma, depreende-se que o Projeto de Lei 1.348/2015 ainda 

requer discussão e estudos suficientes a quantificar seus impactos, tanto nos 

orçamentários quanto à população carcerária. Contudo, tais iniciativas demonstram 

que os legisladores são sensíveis à causa e estão dispostos a discutir e a analisar o 

problema, em busca de respostas e alternativas ao desvelar da crise atualmente 

vivenciada.  

A necessidade e as iniciativas que visam à reinserção dos egressos do sistema 

penitenciário podem ser encontradas por todo o País, contudo, estão pulverizadas e 

detêm amplitude eminentemente regional, tendo em vista que são propostas de 

maneira esparsa pelos próprios Estados, visando a soluções pontuais, nos moldes 

que lhes são convenientes. Conforme se salienta, é imperiosa a gestão e a 

padronização eficazes dessas políticas públicas que envolvam a sociedade. 

 

4.3 Da proposta: sistematização, padronização legislativa e aplicação  

 

Mediante pesquisa nos sítios eletrônicos das Casas Legislativas Nacionais, é 

possível encontrar diversas propostas e projetos de lei que entoam impreterivelmente 

uma filosofia restaurativa95, o que, conforme antedito, ressaltam a importância que vem 

sendo dada ao tema pelos legisladores, tendo em vista que a realidade carcerária já foi, 

inclusive, objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados.96 A 

crise no sistema penitenciário nacional já não mais se detém aos olhos dos estudiosos, a 

bem da verdade, encontra espaço diariamente nos veículos de informação por todo o País 

e gradativamente vai se tornando banal, diante de sua frequência rotineira.  

A violência no Brasil encontra-se pulverizada, sobretudo nos grandes centros 

urbanos. O valor do metro quadrado habitacional já não mais distingue ou afasta a 

violência dos contrastes econômicos, normalmente, apenas ameniza, à medida que se 

                                                     
95  Senado Federal – PL 70/2010, PL 513/2011, PL 513/2013, PL 154/2014; Câmara dos Deputados 
– PL 470/2011, PL 1506/2015 e PL 2207/2015. 
96 BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a 
realidade do sistema carcerário brasileiro. Presidente: Deputado Alberto Fraga. Relator: Deputado:  
Sérgio Brito. 2015. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-
sistema-carcerario-brasileiro>. Acesso em: 19 jun. 2018. 
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aproxima das estruturas repressivas do Estado (centros de inteligência, polícia e 

delegacias). Contudo, já não se pode mais relegar ao Estado a integral responsabilidade 

no combate à criminalidade, pois este não se mostra suficientemente capaz de lidar 

sozinho com tais contornos. Conforme pautado no curso do trabalho, é necessário 

conscientizar a sociedade da responsabilidade que detém. 

Sem dúvidas, o Estado é o legítimo detentor do jus puniendi, inclusive, 

atitudes genéricas, por parte dos particulares, são consideradas condutas 

criminosas, nos termos do Art. 345, do Código Penal.97 Nesses exatos termos, não se 

tem a pretensão de reestruturar tal responsabilidade persecutória e sancionatória, 

mas sim relativizar-lhe os eixos para abarcar e responsabilizar os reais atores do 

processo: a vítima, o ofensor e a comunidade envolvida, na medida em que estes são 

conscientizados de suas responsabilidades sociais e dos próprios deveres cívicos.  

É compreensível que a vivência de um fato criminoso, sobretudo na qualidade 

de vítima, traga, até mesmo em memórias, as angústias características daquele 

momento, como bloqueios psicológicos, repulsa a tópicos relacionados e, até mesmo, 

crises de ansiedade aprioristicamente injustificadas. Tais sintomas podem 

caracterizar o chamado Transtorno de Stress Pós-Traumático (Post Traumatic Stress 

Disorder), que é, inclusive, tachado junto à Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10) pela Organização Mundial da Saúde.98  Tal condição reclama obviamente 

atenção especializada, tendo em vista que seu tratamento, ou não, há de confluir 

diretamente no nortear de políticas públicas de saúde, econômicas e sociais.99 Nesse 

sentido, enquanto política pública, o método capaz de resguardar a sanidade 

individual e, em maior espectro, social, há de considerar essencialmente os 

sentimentos que envolvem aquela vivência perturbada, para que se possa 

efetivamente buscar a restauração.  

Nesse sentido, ao Código de Processo Penal, quando modificado pela Lei 11.690, 

                                                     
97 “Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo 
quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. [...]”. BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código 
Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018.  
98  KAPCZINSKI, F.; MARGIS, R. Posttraumatic stress disorder: diagnostic criteria. Revista 
Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v.1, p.3-7, 2003. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/rbp/v25s1/a02v25s1.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
99 MIRANDA, C.A.; TARASCONI, C.V.; SCORTEGAGNA, S.A. Estudo epidêmico dos transtornos 
mentais. Aval Psicol [citado 2013 mar. 01] v.l7, n.2, p.249-257, 2008. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/avp/v7n2/v7n2a15.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
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de 9 de junho de 2008, foi acrescido do Artigo 201100 , que versa sobre o ofendido e 

propõe algumas garantias com o propósito de mitigar o desconforto de sua atuação 

processual. A comunicação dos atos processuais, inclusive por meio eletrônico; a 

reserva de espaço próprio, antes e no curso da audiência; a possibilidade de 

atendimento multidisciplinar às expensas do ofensor ou do Estado; além da garantia 

legal de preservação da intimidade, dos dados, da honra e da imagem, inclusive 

mediante determinação de segredo de justiça, são alguns dos direitos do ofendido, 

segundo o Código de Processo Penal. A despeito de sua eficácia, depreende-se que ao 

ofendido, até mesmo no plano de suas garantias processuais, é relegado papel 

secundário, tendo em vista que o principal ator no contracenar desses atos é 

impreterivelmente o juiz, por conseguinte o Estado, enquanto seu representante. 

Conforme antedito, não se visa ao deslocamento da atribuição estatal no que 

concerne à persecução penal, sobretudo do monopólio sancionatório, contudo, a 

proposta restaurativa requesta o deslocamento de parte dessas atribuições aos 

envolvidos primários no fato delituoso, ou seja, vítima e ofensor, com o estreito 

propósito de conscientizá-los mutualmente de suas responsabilidades e expurgar 

potenciais dramas subjetivos remanescentes, pois somente assim é possível versar 

sobre ressocialização. A busca pela ressocialização dos sancionados não pode ser 

exclusivamente relegada ao Estado, o envolvimento social é imprescindível, 

sobremaneira, como ator final conglobante. No caso, a porta para essa 

reaproximação há de ser o próprio ofendido. 

Nesse contexto, reputam-se necessárias duas frentes de atuação a essa 

ressignificação: (I) a responsabilização correlacionada daqueles diretamente 

envolvidos com o fato delituoso, mediante seu empoderamento na disposição de suas 

pretensões, frente esta que vem sendo paulatinamente adimplida, por exemplo, em 

Portugal, com seu Sistema de Mediação Penal (Lei Nº 21/2007, 12 de junho); (II) a 

conscientização e o incentivo por parte da sociedade no processo de ressocialização dos 

internos e egressos do sistema penitenciário, por intermédio da inclusão no mercado 

de trabalho. 

                                                     
100 “Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias 
da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por 
termo as suas declarações. § 1o Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, 
o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. […]”. BRASIL. Código de Processo Penal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. 
Acesso em: 21 jun. 2018. 
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No tocante ao primeiro espectro, a releitura do exemplo lusitano caracteriza-

se como pedra angular à construção de novos paradigmas legais brasileiros que visem 

não só à resolução abreviada de conflitos penais, mas que evoquem ao Estado o dever 

de enxergar nos envolvidos os dramas vivenciados e as sequelas remanescentes das 

condutas delituosas. Tal propósito que não é alcançado mediante disposição legal 

estéril, dissociada e longínqua da realidade processual, até porque sua eficácia há de 

estar necessariamente correlacionada aos próprios propósitos de reaproximar os 

atores do conflito e responsabilizá-los ao encontro da Justiça.   

Conforme se depreende da leitura do corpo da Lei Portuguesa Nº 21/2007, o 

regime de mediação penal não é capaz de abarcar todas as espécies e condutas 

delituosas, sobretudo ao considerar a pluralidade de bens jurídicos tutelados à 

esfera penal. No caso, conforme antedito, à ocorrência mediação penal é necessária: 

(I) a existência de um processo; (II) os crimes sejam de acusação particular ou 

crimes pessoais ou patrimoniais dependentes de queixa; (III) o ofendido conte mais 

de 16 (dezesseis) anos de idade; (IV) os crimes não versem acerca da liberdade ou 

autodeterminação sexual; (V) e a pena máxima cominada ao crime em espécie seja 

de até 5 (cinco) anos ou pena de multa. Obviamente que as restrições propostas pelo 

legislador consideram as características sociais, políticas, econômicas e, sobretudo 

criminológicas da nação portuguesa, quando da propositura de tais parâmetros.  

  realidade brasileira também se fazem necessários contornos quando da 

eventual construção de termos legais à mediação penal. Nesse diapasão, fulcrado à 

experiência portuguesa, assim como aos ditames internacionais acerca do tema, 

anotam-se certas restrições de caráter procedimental à construção e à maturação de 

um procedimento de mediação penal essencialmente brasileiro, capaz de atender às 

necessidades nos espectros local, regional e nacional, tendo em vista, não só a 

pluralidade de características, mas também a necessidade de estabelecimento de um 

panorama concreto e eficaz. 

O primeiro aspecto a ser analisado, em vistas da presente construção, é a 

pluralidade de bens jurídicos tutelados pelo Estado à seara penal. A legislação penal 

comporta um amplo diagrama de condutas criminosas repreendidas em benefício 

da manutenção de certos bens jurídicos. Contudo, tais bens não detêm valor idêntico 

ou sequer proporcional. A bem da verdade, sequer podem ser sopesados 

individualmente, pois seus contornos são lastreados ante a sua gravidade e a 
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periculosidade abstrata que detém e, em seguida, quantificados na construção de 

suas sanções101 . Diante dessa disparidade, é que Octavio de Toledo conclui que a 

própria função do Direito Penal é apreendida tanto pela criminalização da conduta 

delituosa, quanto pelo montante sancionatório que lhe é imposto.102 Portanto, diante 

das discrepâncias valorativas e da pluralidade, tanto de ordem objetiva quanto 

subjetiva, de bens jurídicos tutelados, a construção de parâmetros alternativos à 

processualística penal tradicional não se constitui tarefa simples.  

Contudo, dentro dessa própria pluralidade de contornos proposta pelo 

legislador, que vem sendo constantemente atualizada com o propósito de 

acompanhar a autopoiese valorativa social, é possível identificar um conjunto de 

crimes que guardam fontes eminentemente objetivas, diante da possibilidade de seu 

sopesamento em pecúnia, que são os crimes patrimoniais. O Código Penal, inclusive, 

organiza-os em seção própria: Dos Crimes Contra o Patrimônio (Título II da Parte 

Especial), englobando os artigos 155 até 183. Nesse intervalo são dispostos os 

seguintes tipos penais: Furto, Roubo, Extorsão, Usurpação, Dano, Apropriação 

Indébita, Estelionato, Duplicata Simulada, Abuso de Incapazes, Fraude no 

Comércio e Receptação, além de suas características e elementos constituintes.  

Referido intervalo guarda ainda duas características em comum de 

imprescindível anotação à construção de contornos a um sistema de mediação penal 

próprio, quais sejam: além das sanções temporárias, são concomitantemente 

punidos com multa; e, excluídas as hipóteses criminosas de violência ou morte, 

detém a pena mínima num patamar de até 4 (quatro) anos.  

Por se tratarem de crimes patrimoniais, conforme anotou o legislador 

originário, os bens jurídicos tutelados são de ordem material, a pluralidade de 

artigos, contudo, distingue e valora as condutas de acordo com o modo como são 

perpetrados os fatos criminosos. Por exemplo, o roubo distingue-se do crime de 

furto pelo emprego de violência, grave ameaça ou que impossibilite a capacidade de 

resistência da vítima, após a obtenção da res, mas ambos têm como elemento 

objetivo do tipo penal a subtração de coisa alheia móvel, que, por sua vez, é bem 

material e pode ser monetizado. A correlação pecuniária do bem remete 

                                                     
101 MIR PUIG, S. Funcion de la pena y teoria del delito em el Estado social y democrático de derecho. 
2. ed. Barcelona: Borsch, 1982, p. 61- 62. 
102  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E. Sobre el concepto de derecho penal. Universidad de 
Madrid, 1981, p. 256- 257. 
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impreterivelmente à possibilidade de ressarcimento, frise-se, este que não inibe a 

responsabilidade penal, mas se apresenta como quesito objetivo e primário ao 

diálogo restaurativo. 

A segunda característica anotada, o intervalo da pena mínima dos tipos 

constantes da seção de crimes patrimoniais ser de até 4 (quatro) anos, também 

representa baliza aos ditames restaurativos, pois o sistema penitenciário nacional 

adota uma ordem progressiva de regime de adimplemento prisional, nos seguintes 

termos: penas superiores a oito anos deverão ser inicialmente cumpridas em regime 

fechado, enquanto aos condenados não reincidentes, as penas superiores a quatro 

anos e inferiores a oito serão inicialmente cumpridas em regime semiaberto; e, 

finalmente, também aos condenados não reincidentes, as penas iguais ou inferiores 

a quatro anos serão adimplidas em regime aberto. 103  Ou seja, a depender das 

características do crime, não havendo sobretudo violência ou grave ameaça, a 

legislação brasileira impõe o adimplemento prisional em regime aberto, estas que, 

inclusive, podem ser substituídas pelos juízes por penas restritivas de direitos.104 

O espectro de aplicação proposto comporta, portanto, crimes que podem ser 

objetivamente mensurados, tendo em vista que tratam essencialmente de bens de 

ordem material, e, em alguns casos, podem culminar em sanções restritivas de 

direito, após a construção probatória, além de deter grande representatividade 

dentro do universo carcerário, pois, segundo o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias – INFOPEN, de 2016, representam mais de 40% 

(quarenta por cento) dos crimes cometidos por pessoas privadas de liberdade: 

 

                                                     
103 “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. 
[…] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a 
regime mais rigoroso:  a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la 
em regime fechado;  b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não 
exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;  c) o condenado não 
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em 
regime aberto. […]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm >. Acesso em: 22 jun. 2018. 
104 Id. “Art. 44 – As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas restritivas de 
liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não 
for cometido com violência ou grave ameaça ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for 
culposo. […]”.BRASIL. Decreto-Lei 2.848. Código Penal. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/ >. Acesso em: 22 jun. 2018. 
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Figura 3 - INFOPEN/2016105 

 

 

Fonte: INFOPEN (2016) 

 

Tal espectro delitivo guarda a maior representatividade dentro do sistema 

carcerário nacional. Os crimes de Roubo e Furto somados motivam mais de um terço 

do total de constrições em todo o país, contudo, a despeito desse montante 

considerável, ambos são apurados pelo Estado mediante Ação Penal Pública, 

dispensando, inclusive, a representação ou queixa das vítimas. Ou seja, ao 

Ministério Público, titular constitucional da Ação, é relegado papel principal, 

enquanto aos primeiros interessados, aqueles diretamente envolvidos no fato 

delituoso, restam papéis coadjuvantes, motivo pelo qual se advoga pela construção 

e gestão de uma fase pré-processual, movida pela convicção e volição daqueles 

envolvidos, para que, diante do recorte feito, possam deliberar de maneira concreta 

acerca da situação.  

Pautado pelo resguardo das informações aventadas às seções e intermediado 

por um profissional treinado, buscar-se-á: o ressarcimento do dano material 

causado, a catarse dos polos da relação, com o propósito de compartilhar 

experiências vividas decorrentes do fato delituoso; a convenção entre as partes, de 

modo a delimitar as responsabilidades e  a remessa para a necessária homologação 
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judicial. Em caso de descumprimento, a qualquer dos interessados seria dada a 

possibilidade de denúncia ao juízo e, neste meio, determinar-se-ia a suspensão do 

processo, com o propósito de evitar a prescrição da pretensão punitiva estatal.  

A segunda frente, conforme antedito, diz respeito à conscientização e ao 

incentivo por parte da sociedade no processo de ressocialização dos internos e 

egressos do sistema penitenciário, por intermédio da inclusão no mercado de 

trabalho. No subtópico anterior, analisou-se uma série de legislações estaduais e 

municipais que visam ao propósito de inclusão de internos e egressos do sistema 

penitenciário no mercado, mediante a concessão de subsídios fiscais àquelas 

empresas que os contratarem. Contudo, a pulverização legal e a falta de norte federal 

acerca do tema contribuem para a desorganização e a pouca eficácia no tocante à 

aplicação dessas vertentes.  

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gestão fiscal reclama constante 

planejamento, com o propósito de evitar desvios capazes ou macular o equilíbrio das 

contas públicas. Para tanto, institui diretrizes orçamentárias nacionais, metas de 

arrecadação, investimento e despesa, além de traçar princípios de gestão visando à 

transparência, ao controle e à fiscalização econômica. Nos casos de renúncias de 

receita, o legislador estabeleceu como necessárias elaborações de estimativas de 

impacto orçamentário-financeiro, visando estabelecer projeções capazes de auxiliar 

a gestão fiscal. 106  Referidos estudos econômico são essenciais, inclusive, para 

estabelecer e identificar quais seriam as maneiras menos onerosas ao Estado, de 

maior abrangência e adoção social e ainda de maior impacto econômico aos 

particulares que optarem pelo sistema.  

A criação de subsídios municipais, de políticas regionais e, até mesmo, 

estaduais é importante, contudo, não é capaz de debelar a crise penitenciária 

esquadrinhada no Brasil. O mitigar de seus efeitos é tarefa de amplitude nacional 

que reclama mobilização social, em diversos aspectos, sobretudo sob duas lentes: a 

econômica e a social.  

No tocante à primeira lente, o Projeto de Lei 1.348, de 4 de maio de 2015, que 

propõe a dedução de parte do imposto de renda das empresas que investirem em 

atividades para qualificação, especialização ou criarem empregos para internos ou 
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egressos do sistema prisional, além da remissão de pena daqueles que aderirem ao 

programa, representa, aparentemente, um excelente caminho a ser trilhado à 

ressocialização por meio do trabalho, contudo, o esclarecimento desta dúvida reclama 

análise econômica complexa. Com relação à segunda lente, o exemplo do Sistema 

APAC, por meio de sua difusão interestadual, mesmo que ainda em aporte pouco 

significativo, demonstra que a mudança de mentalidade acerca daqueles internos do 

sistema penitenciário pode acarretar revolução em termos de reinserção social. 

Portanto, não há dúvidas acerca da existência de caminhos à resolução dos 

problemas e das contradições fático-legais experienciados no sistema 

penitenciário nacional. A abordagem restaurativa não é capaz de resolver integral 

e isoladamente todos os entraves e misérias do sistema penal brasileiro, sequer 

detém esse propósito. Contudo, indubitavelmente, é capaz de mitigar os problemas 

e auxiliar nas soluções. Enquanto estratégia de aplicação complementar, apresenta 

eficácia em diversas frentes, como: na redução do número de litígios, na 

ressocialização de ingressos e egressos e na redução do custo de manutenção 

daqueles por parte do Estado.  

Desta forma, a construção de um sistema de mediação penal, capaz de reduzir 

o volume processual ao propor um caminho alternativo aos envolvidos, associada à 

gestão de subsídios àqueles que incentivarem a ressocialização de internos e 

egressos do sistema penitenciário mediante trabalho formal, e a difusão do próprio 

sistema APAC mostram-se importantes pilares de orientação eminentemente 

restaurativa nesse embate conjuntural. 

 



 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

Vontade, alteridade e empatia compõem o trinômio que devem guiar as 

relações modernas pautadas na fraternidade social presente na ética da dignidade 

humana, esta que constitui esteio do constitucionalismo de meados do Século XX e 

do Século XXI. Contudo, apesar de os contornos de uma sociedade globalizada se 

mostrarem cada vez mais dinâmicos e interconexos, as relações pessoais aparentam 

fluidas e efêmeras, e assim fragilizam a relação com o outro, do governo do povo, 

para o povo e pelo povo. O Estado de oportunidades, que visualiza as capacidades 

da sua população, permanece paralisado diante das metas dos mercados que 

impõem crescimento econômico distante do desenvolvimento humano. Resta a este 

Estado o dever de segurança, onde punir é a regra, ressocializar e reintegrar são 

exceções.   

Cumpre ressaltar que o crime, enquanto fenômeno social, não foge desta 

dinâmica. Haja vista a debilidade das relações interpessoais modernas, este ganha 

paulatinamente contorno sintético e quantitativo, dissociando-se de seus 

interlocutores (vítima e ofensor). A bem da verdade, estes são vistos como 

componentes de construção estatística, longe das circunstâncias sociais. Na segunda 

década do Século XXI, a correlação feita ao crime enquanto fenômeno social 

aproxima-se, quase que de maneira esotérica, da falta de sorte da vítima, diante da 

crescente ausência de empatia, proposta pelo individualismo liberal mecanicista.  

No Brasil, mesmo com sua extensão territorial continental e considerável 

volume populacional, a violência e os assassinatos tocam índices de países em 

guerra e, a despeito disso, a vida moderna segue no combate por rendimento, 

eficácia e resultados individuais, alheia à realidade que entende não lhe pertencer.  

Sob o viés da reta razão do agir, que continua trajetória pautada na prudência 

e na virtude humana, a pesquisa de tese, ora apresentada, propõe a construção lógica 

que vai de frontal encontro à realidade da omnipotência do desejo individual. A 

Justiça Restaurativa e suas propostas seguem linha filosófica que reclama, antes de 

qualquer outra, o engajamento, seja daqueles direta ou indiretamente envolvidos no 

fenômeno social criminológico, pois, enquanto alternativa complementar aos trilhos 

processuais retributivos, comumente aplicados e propostos pelos Estados 

democráticos, é necessário que as partes voluntariamente se interessem e se 
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envolvam no processo. A voluntariedade é uma das principais características dessa 

estrutura, motivo pelo qual não restam dúvidas acerca do papel e do propósito dos 

termos restaurativos na sociedade contemporânea. Antes de qualquer outro ponto, 

antes mesmo de ser possível ou interessante mensurar os efeitos materiais da 

conduta delitiva em meio à sociedade ou à comunidade específica, aqueles 

diretamente envolvidos hão de querer, em vontade livre, o diálogo restaurativo.  

Contudo, diante da subsidiariedade da prática de orientação restaurativa, 

questiona-se: como estruturá-las, difundi-las e disponibilizá-las àqueles que sequer 

a conhecem? Nesse sentido, antes de se projetar procedimento legal e hermético, a 

tese sobre a conveniência da aplicação da Justiça Restaurativa parte da premissa da 

imprescindível compreensão de seu propósito, até porque, somente com a integral 

compreensão, causas, motivos e consequências, será possível antever resultados 

positivos.  

Assim a difusão da mentalidade de orientação restaurativa é nota 

fundamental à construção desse paradigma, haja vista que o sucesso está 

intimamente ligado, quase que de maneira retroativa, à expansão da consciência 

social, renúncia à vingança e ao caráter eminentemente punitivo que cede espaço ao 

apelo à reinserção social. Frisa-se a importância deste ponto porque dele se 

depreende a segunda característica fundamental a qualquer construção de natureza 

restaurativa, qual seja: a alteridade.  

A capacidade de enxergar no outro um universo próprio, repleto de 

motivações, justificativas, valores, construções e princípios, todos estes de origem 

inata ou adquirida, é fator essencial à construção restaurativa. Portanto, além da 

vontade, os envolvidos no processo hão de estar dispostos a compreender 

mutuamente as justificativas apresentadas, com o propósito de encontrar 

paradigma razoável de responsabilização entre o ofensor, a vítima e a comunidade, 

motivo pelo qual a capacidade de compreender e saber conviver com as diferenças 

alheias é pedra angular de sustentação da lógica restaurativa. Inclusive, seu 

propósito último é, como se depreende de sua própria terminologia, a restauração 

das relações sociais.   

Além da disposição e da capacidade de enxergar no outro, suas circunstâncias, 

é necessário também, enquanto terceiro pilar de sustentação e fundamentação, que 

os envolvidos desenvolvam a capacidade de genuinamente compreender e respeitar 
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a justificativa do outro, enquanto componente do processo restaurativo. A empatia 

é peça chave no reestabelecimento das relações sociais, pois, à composição e à 

identificação de uma comunidade, são necessárias: vontade, capacidade e 

sensibilidade na promoção coletiva.   

 Vale lembrar que a empatia, contudo, não guarda maior inovação per si. A 

Revolução Francesa, de 1789, já fincara três pilares na construção de uma nova 

república, quais sejam: liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade e a 

igualdade, como componentes inatos de uma democracia, apontam para deveres e 

direitos de respeito e prestígio, na relação entre o Estado e seus cidadãos 

componentes, contudo, a fraternidade diz respeito aos direitos e deveres correlatos 

entre os próprios cidadãos. Estes que hão de cuidar de si como irmãos para que 

possam alicerçar uma comunidade que os preserve e os resguarde. 

   contramão dos ditames e preceitos modernos de individualização, a Justiça 

Restaurativa visa reconstruir as relações sociais ao mover essencialmente o centro 

de gravidade destas da figura singular para o universo plural. A comoção e a 

conscientização do “eu” para a construção do “nós” representam, claramente, seu 

propósito, haja vista que esse se faz necessário, inclusive, à sua aplicação.  

A gradativa conscientização social de seu papel fraterno no combate ao 

descaso para com as causas e consequências do atual cenário penitenciário no Brasil 

é essencial. Nesse sentido, pode ocorrer, seja por meio de sessões restaurativas 

prévias ao processo penal, por intermédio de projetos sociais de conscientização 

acerca da responsabilidade individual no restabelecimento desses laços de 

fraternidade, ou ainda com base em de políticas públicas de incentivo e subvenção 

econômica na contratação de internos e egressos do sistema penitenciário. Nesse 

entremeio, são discutidos apenas os métodos, mas o resultado a ser atingido é a 

pulverização de uma rede de fraternidade social. 

 Para tanto, é necessário o fomento da discussão acerca do real papel da 

sociedade enquanto gestora e genitora do Estado Moderno, pois ao compreender 

aquilo que concebeu e seu potencial, a sociedade passa a se envolver e desenvolver 

tais projetos. Ao perceber seu escopo, a sociedade compreende também a natureza 

do poder estatal, sua fonte essencial e, mais importante, seu propósito último, que é 

a manutenção do bem-estar dos cidadãos.  

Portanto, a propositura de políticas públicas, por meio de um gestor 



 

 
 
 
184 | Justiça restaurativa: alternativa de reintegração e de ressocialização 

 

democraticamente eleito, nada mais é que um mecanismo representativo dos 

interesses sociais da maioria, que opta pela eleição daquele indivíduo. 

Essencialmente, o poder do Estado nasce e finda no próprio povo, os gestores são 

intermediários dessa relação, e o não cumprimento do contrato social gera o direito 

de resistência. 

 A dinâmica social moderna, contudo, ancorada no individualismo 

programático, tende a se afastar e a se desinteressar de quaisquer dilemas sociais 

que pareçam tangenciar sua realidade e propósitos. Contudo, o resgate do enlace, 

da conscientização e da responsabilização dos membros de uma sociedade, uns 

sobre os outros, mostra-se capaz de imprimir profundas alterações na realidade 

social, à medida que representa a reconstrução de um corpo distinto: o social.  

 Nesse vertente de pensamento, o presente trabalho foi dividido em quatro 

capítulos com o estreito propósito de analisar, justificar e corroborar com o 

desenvolvimento desta dinâmica de construção do corpo social, intitulados: a 

sociedade e o estado, política criminal e segurança social, justiça restaurativa e 

participação social na proposta restaurativa, nos quais são abordados desde o germe, 

a teoria e a estrutura do poder nas sociedades modernas, passando por sua 

constituição, justificativa e fundamentação teórica. Num segundo momento, são 

observados os aspectos históricos fundacionais da sociedade brasileira, sob os 

aspectos legais e principiológicos, até investigar o cenário de crise do sistema 

penitenciário, identificar suas características e envidar propostas para sua solução, 

sobretudo, de ordem e filosofia restaurativas. 

 Ao propósito do trabalho acadêmico, construção de novos paradigmas legais 

e sociais capazes de enfrentar e debelar o cenário esquadrinhado pelas atuais 

políticas públicas e legislação penitenciária, é necessário análise fundamental de 

pontos apriorísticos relacionados ao próprio poder na construção social, pois 

somente após a identificação dos reais representantes deste poder é que se pode 

versar acerca de seus contornos propositivos. No caso, é possível identificar que a 

própria construção do Estado se fundamenta, ao mesmo tempo em que se limita, na 

volição populacional. 

 A autopoiese jurídica representa a transposição dos valores de uma sociedade 

e, por isso mesmo, detém ali seus limites de eficácia. O valor social não só justifica a 

propositura normativa, ao analisar um fato jurídico, mas também condiciona aquela 
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leitura a uma realidade específica. Nesta senda, o trabalho aponta que o 

distanciamento legal ou, até mesmo, de políticas públicas do animus populacional 

representa verdadeira antinomia às democracias republicanas, haja vista que o 

poder do Estado encontra seu início e término em seu próprio povo, como um 

ouroboros, símbolo da mitologia grega representado por um dragão, ou serpente, 

que devora a própria cauda, formando um círculo. 

  Ao perpassar autores e teóricos clássicos que fundamentam, identificam e 

edificam a construção de limites objetivos e subjetivos ao Estado moderno, o 

trabalho analisa a evolução histórica desse conceito às sociedades ocidentais. 

Disseca a dinâmica do poder das sociedades tribais até os atuais Estados 

democráticos de direito, sem deixar de se imiscuir às características dos regimes 

totalitários e absolutistas, para fundamentalmente assinalar que a dinâmica do 

poder pode ser identificada como vetor horizontal numa pirâmide, orientado da 

base ao topo, onde aquele é composto pela população e este representa o Estado. Ou 

seja, do povo emana o poder e a justificativa para o poder do Estado.   

 O segundo capítulo do presente trabalho analisa a dicotomia entre a política 

criminal empregada e os contornos materiais de segurança social desta 

depreensíveis, no traçado histórico das sociedades ocidentais, com o estreito 

propósito de analisar quais os seus reais contornos, entornos e perspectivas sociais, 

enquanto instrumentos de contingenciamento e de política pública. Ao retratar esta 

evolução histórica, analisam-se fundamentalmente suas justificativas, para, então, 

questionar quais os seus reais propósitos. Por exemplo, no curso do Século XVIII, 

as prisões, as masmorras e as penitenciárias francesas tinham, tão somente, a 

função de albergar criminosos até sua execução, geralmente em praça pública. Ou 

seja, a hospedagem dos criminosos sob a tutela do Estado, portanto, guardava o 

impreterível propósito de garantir a efetivação da lei penal, que, geralmente, era a 

aplicação da pena capital aos delitos considerados graves. 

 Diante dessa correlação, entre o cárcere e a sanção capital, identificam-se as 

finalidades do direito penal que, naquele momento histórico, guardava caráter 

eminentemente retributivo, haja vista que não visava à ressocialização ou à 

reintegração daqueles infratores, mas sim o seu expurgo do corpo social, diante de  

justificativa eminentemente divina. O suicídio, por exemplo, nessa época era tido 

não só como crime, mas também como pecado, e sua sanção era impreterivelmente 
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a morte na Inglaterra do Século XVIII, portanto, aos incompetentes ou azarados que 

não obtivessem êxito no ceifar da própria vida, o Estado abraçava o encargo.  

 O desenvolver das sociedades ocidentais e a evolução de suas propostas e 

finalidades penais também são abordados no curso do segundo capítulo do presente 

trabalho, sobremaneira no que concerne ao aperfeiçoamento dos sistemas 

prisionais europeus, sobretudo pelos Estados Unidos da América, ao 

paulatinamente ressignificar os próprios propósitos da prisão, incorporaram novos 

aspectos ao cerceamento de liberdade institucional, quais sejam: a ressocialização e 

a reinserção social. A prisão perdia, então, sua finalidade em si, à medida que o 

Estado não mais visava à erradicação dos criminosos do corpo social.  

A despeito das ainda deploráveis condições de habitação, as prisões já não 

mais se limitavam em amontoar criminosos que esperavam por uma eventual 

execução, mas gradativamente enxergava-lhes como cidadãos com potenciais, 

inclusive para o trabalho. Tal dinâmica evolui de forma crescente até encontrar os 

limites do adimplemento prisional progressivo, atualmente aplicado no Brasil, com 

três regimes de cumprimento de pena: fechado, semiaberto e aberto. 

 Além dos institutos prisionais, é analisada no segundo capítulo deste 

trabalho a criminalidade moderna e seus afluentes, oportunidade em que é 

observada a dinâmica social que induz, constrói ou, até mesmo, limita um indivíduo 

à prática delituosa. No curso do referido tópico, teoria e prática convergem e 

divergem quando da análise doutrinária que visa esquadrinhar a personalidade 

delitiva. Contudo, sempre no sentido e com o propósito de perfilhar e identificar 

suas características para propor uma aproximação das perspectivas restaurativas, 

que são objeto de análise do capítulo subsequente, diante da crise vivida pelo 

sistema penitenciário nacional e a falta de eficácia das construções processuais 

vigentes. 

 Conforme antedito, o terceiro capítulo visa à propositura, num primeiro 

momento, dos conceitos e paradigmas da Justiça Restaurativa, oportunidade em 

que são desenvolvidos os tópicos que abordam desde sua análise histórica até sua 

aplicabilidade para a resolução de conflitos, enquanto mecanismo extrajudicial e 

complementar, além de propor um estudo acerca do cenário português e seus 

paradigmas no que tocante à construção de uma política de orientação restaurativa, 

sua aplicação e resultados encontrados.  
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 Ao tempo que guarda objetivo e correlação central com o presente trabalho 

acadêmico, os contornos da filosofia e da prática restaurativa são propostos 

mediante análise de suas origens teóricas, oportunidade em que se visa traçar seus 

limites de aplicabilidade. Contudo, na medida em que estes são perfilhados, conclui-

se que, diante da própria natureza polissêmica do instituto, a aposição de limites 

rígidos conceituais, enquanto procedimento, se mostra impossível e inócua, haja 

vista que a Justiça Restaurativa é verdadeiramente uma lente de abordagem, por 

isso, propõe uma releitura da problemática, ao mesmo tempo que novas soluções.  

A abordagem restaurativa tem se mostrado, além de frutífera, menos 

dispendiosa que o processo penal retributivo tradicional. Economia esta que não se 

contém à leitura pecuniária e se estende, inclusive, ao campo processual. A filosofia 

restaurativa, chancelada e promovida internacionalmente pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), tem se mostrado capaz de, mediante releitura, não só atalhar, 

mas também evitar a conformação processual, à medida que propõe caminhos 

alternativos e materialmente mais justos, ao empoderar os primeiros interessados à 

resolução do conflito (vítima e ofensor), garante-lhes o direito e a possibilidade de 

conformação de suas intenções e propósitos, no tocante à responsabilização. 

Em seguida, são analisados os parâmetros legais esquadrinhados pela pátria 

mãe brasileira. Portugal, apesar de ter sido o último país da União Europeia a 

estabelecer uma lei de mediação penal, das distinções econômicas e geográficas, é 

impreterivelmente a nação mais próxima ao Brasil. Não só pela manutenção e 

fomento linguístico, como nações lusófonas, mas diante de inúmeras semelhanças 

em suas construções legais, judiciais e, até mesmo, estatais, conforme se depreende 

no curso de todo o trabalho.  

O procedimento de mediação penal português, introduzido pela Lei N.º 

21/2007, confere aos particulares a oportunidade de solver o problema, mesmo que 

este envolva bens jurídicos tutelados pela legislação penal, à esfera particular, 

inclusive ao garantir a premissa de confidencialidade aos envolvidos no processo de 

mediação, ao proibir a valoração do teor das sessões enquanto provas em processos 

judiciais. Ou seja, Portugal verdadeiramente credita aos particulares oportunidade 

ímpar na resolução de conflitos, ao viabilizar a possibilidade de resolução do conflito 

à latere do Estado, que somente há de se envolver, por intermédio do Ministério 

Público, quando da chancela do acordo entre as partes; visa assim ao resguardo dos 
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direitos dos envolvidos e tolhe eventuais excessos.  

Já no quarto e derradeiro capítulo, é feita análise das atuais construções 

legais e políticas públicas brasileiras orientadas pela mentalidade restaurativa. 

Ancorado na teoria do poder populacional, o estudo observa a eficácia e os custos 

dos sistemas adotados, além das características dos crimes cometidos, com o 

propósito último de elaborar uma legislação tipicamente brasileira, em que sejam 

apreendidos todos os elementos eficazes à ressocialização e à reinserção daqueles 

que cometem ofensas penais, em duas vertentes: evitando o processo por meio da 

mediação penal ou oportunizando os internos e egressos do sistema penitenciário à 

reinserção social por meio do trabalho. 

Para tanto, propõe uma análise pormenorizada dos papéis de todos aqueles 

eventualmente envolvidos no processo restaurativo, com o estreito propósito de 

dinamizar sua eficácia e alertar para imanente relação entre o sucesso das políticas 

restaurativas e a conscientização e corresponsabilidade populacional, haja vista que 

a reinserção e a reintegração social do indivíduo não se depreendem de tarefas do 

Estado, não podem ser impostas a um meio social. Pelo contrário, o meio social é 

que se faz responsável pela absorção de seus potenciais membros, ponto de nodal 

importância no perfilhar e na construção dessa proposta. 

Em seguida, são analisados exemplos nacionais que têm logrado êxito na 

reinserção de internos e egressos do sistema penitenciário brasileiro, como o 

Sistema APAC e as políticas estaduais e municipais de subvenção fiscal às empresas 

que auxiliarem na reinserção destes no mercado de trabalho, oportunidade em que 

se conclui que, apesar da pluralidade legal, em meio às proporções continentais do 

País, e dos diversos projetos de lei existentes em suas casas legislativas, a nação 

carece de uniformização legal e de política pública sistemática que trabalhe a 

conscientização populacioal acerca da identificação de suas funções neste 

procedimento.  

No curso do trabalho, contudo, são apontadas diversas notícias acerca da 

crise que o sistema penitenciário brasileiro enfrenta na última década. O 

crescimento da população criminal nacional, que atualmente disputa o pódio 

mundial em maior número de encarcerados, agravada pela má administração 

prisional, pelos autos custos de sua manutenção e ainda pela ausência de repasse e 

investimentos governamentais suficientes. Esses elementos anunciam a tragédia 
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certa para o colapso prisional que se tem observado. Tal cenário é ainda agravado 

pelo passo do processo legislativo que, além de complexo, tem relegado prioridade 

secundária ao embate e, até mesmo, à construção e fomento de políticas públicas 

que visem reparar essa crise.  

A despeito da constante previsão orçamentária e de sua estampa em meio aos 

Planos Orçamentários Anuais nacionais, a política pública com relação ao sistema 

penitenciário nacional se resume na manutenção das unidades prisionais existentes, 

que constantemente são alvo de rebeliões e depredações, e na persistência da 

sistemática retributiva que não tem se mostrado suficiente, muito menos eficaz, aos 

propósitos do Direito Penal, quais sejam: além de retribuir, ressocializar e reintegrar 

os condenados ao corpo social. 

Nesse sentido, conforme antedito, foi realizado um estudo da população 

carcerária nacional com o propósito de identificar quais os tipos penais mais 

frequentes. Ao analisar os números apresentados pelo Departamento Penitenciário 

Nacional, foi possível identificar que os crimes patrimoniais compõem cerca de 40% 

(quarenta por cento) do total de crimes cometidos pelos encarcerados no Brasil. 

Diante desse paradigma, foram pinçadas algumas características dessas espécies 

criminosas, em meio à legislação nacional, com o propósito de compor um 

instrumento propositivo legal.  

Enquanto características dos crimes patrimoniais, foram analisados diversos 

aspectos, contudo, são identificados três pontos de interesse na construção de um 

procedimento de orientação restaurativa, que são: (I) o papel coadjuvante 

desempenhado pelos primeiros interessados (ofensor e vítima) no fato delituoso em 

meio ao processo penal brasileiro retributivo; (II) no tratamento de crimes 

patrimoniais, o bem jurídico tutelado necessariamente envolve, ou pode ser 

ressignificado em, pecúnia, portanto, há a conformação de um parâmetro objetivo; 

e (III) dentro do universo de crimes patrimoniais, aqueles que não se dão mediante 

violência, grave ameaça ou o emprego de meios que impossibilitem a capacidade de 

resistência da vítima, é possível identificar uma margem sancionatória comum 

compatível com o adimplemento prisional em regime aberto, esta que, por sua vez, 

pode ser substituída por penas restritivas de direito.  

Desse modo, diante desses pontos em comum, é proposto um sistema de 

mediação penal próprio, de inspiração portuguesa e orientação filosófica pela 
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Organização das Nações Unidas, que visa atender à maior demanda do sistema 

penitenciário nacional, qual seja: os crimes patrimoniais. 

 O primeiro ponto identificado é inerente à própria lógica social que o 

presente trabalho acadêmico visa resgatar: o envolvimento social que, por meio do 

congregar da vontade, alteridade e empatia, se faz, não só suficiente, mas 

verdadeiramente adequado à justa resolução do conflito penal, ao mesmo tempo em 

que responsabiliza o ofensor e o aproxima de seus pares.  

A possibilidade de mensuração objetiva do bem jurídico tutelado, no caso os 

bens patrimoniais alvo dos delitos, enquanto segundo ponto nodal à proposta, 

representa uma margem de segurança jurídica aos eventuais acordos firmados pelos 

particulares em sede de mediação penal, tendo em vista que apõe uma margem de 

proporcionalidade, dada sua facilidade de dimensionamento em pecúnia.  

Nessa vertente tem-se que o terceiro ponto nodal representa a conformação 

da proposta com o próprio sistema penal vigente no Brasil que, ao adotar um 

sistema de adimplemento prisional progressivo, estabelece marcos temporais 

adequados à periculosidade abstrata do crime, ao mesmo tempo em que limitam o 

convívio social e os direitos do ofensor. No caso, foram identificados, no universo 

trazido pelo Código Penal Brasileiro, que os crimes patrimoniais, que não são 

cometidos mediante violência, grave ameaça, ou ainda com a utilização de meios 

que impossibilitem a resistência da vítima, possuem uma margem de pena mínima 

inferior ou igual a quatro anos de reclusão ou detenção. Contudo, segundo a própria 

legislação penal adjetiva, referida margem comporta adimplemento prisional em 

regime aberto e, até mesmo, substituição da pena privativa de liberdade, por pena 

restritiva de direito. Nesse viés, propõe-se que referida restrição de direitos seja 

convencionada pelas próprias partes, num procedimento de mediação penal. 

O deslocamento da competência sancionatória do Estado para o particular, 

nesses casos, obedecendo a estes limites preestabelecidos, propõe uma série de 

benefícios aos envolvidos, pois, num primeiro momento, há o empoderamento das 

partes que, por sua vez, tornam-se responsáveis pela resolução do conflito de 

natureza penal. Em seguida, ao haver sucesso na convenção, estas hão de se 

aproximar do meio social enquanto agentes de ressocialização e reintegração 

comunitária, convenção esta que há de ser homologada pelas instâncias judiciais, 

para que sejam combatidos eventuais excessos e resguardados os contornos de 
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segurança jurídica. Uma vez chancelado pelo Judiciário, evita-se a construção, 

instrução e análise de mais um processo. Contudo, caso ofensor e vítima não entrem 

em comum acordo, é seguida trilha processual retributiva vigente.  

Portanto, o procedimento de mediação penal, inspirado pela filosofia 

restaurativa, detém caráter eminentemente complementar que visa, única e 

exclusivamente, atalhar aos primeiros interessados no fato delituoso (vítima e ofensor) 

do processo penal retributivo que, além de moroso, muitas vezes lhes relega papel 

secundário e não encontra uma conformação que lhes represente justiça. Dado o 

reconhecimento pelo próprio ordenamento jurídico da substituição da pena privativa 

de liberdade, por penas restritivas de direito, quando houver respeito às hipóteses 

legalmente tachadas, a Justiça Restaurativa propõe, tão somente, a reorganização dos 

papéis no referido cenário, deslocando a competência do Estado para a vítima.  

O presente trabalho visa ainda uma segunda frente, de inspiração 

restaurativa, e propõe a estruturação de políticas públicas de conscientização social 

acerca dos internos e egressos do sistema penitenciário nacional e incentivo fiscal 

às empresas que os reinserirem ou os qualificarem para o mercado de trabalho. 

Conforme visto no curso do trabalho, meras proposições legais ou políticas públicas 

não detêm o poder de mudança social, mesmo que por intermédio de instrumentos 

sancionatórios. Contudo, a ressignificação social destes conceitos garante 

inexoravelmente a eficácia dessas proposituras, tanto de ordem política quanto legal.  

Reafirma-se que a abordagem restaurativa não é capaz de resolver integral e 

isoladamente todos os entraves e misérias desse sistema, sequer detém esse 

propósito, mas é capaz de mitigar os problemas e auxiliar em suas soluções, 

enquanto estratégia de aplicação complementar, que apresenta eficácia em diversas 

frentes.  

Dessa forma, a construção do sistema de mediação penal, pautado na vontade, 

alteridade e empatia, é capaz de reduzir o volume processual ao propor um caminho 

alternativo aos envolvidos em conflitos penais. Tal procedimento, associado à gestão 

de subsídios àqueles que incentivarem a ressocialização de internos e egressos do 

sistema penitenciário mediante trabalho formal e a difusão do próprio sistema 

APAC, representa importante arma nesse embate conjuntural.  

Nesse diapasão, o presente trabalho visa fomentar e difundir a lógica e os 

valores restaurativos, ao pregar o desenvolvimento social mediante a 
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conscientização e a responsabilização individual, como ferramentas de progresso 

social, pois se acredita que os cidadãos são capazes de gerir e impulsionar suas 

sociedades, na medida em que a identificam consigo e se enxergam como 

integrantes daquele corpo maior. 
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WALGRAVE, Lode, 107, 115 

WEFFORT, F., 41, 89 

WEISBERG, R., 126 
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