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RESUMO 

 
A presente monografia se propõe a estudar a efetividade da função ressocializadora 
da pena no ordenamento jurídico brasileiro, dando ênfase para a aplicabilidade 
desse instituto no município de Marabá/PA, tendo em vista que atualmente no nosso 
ordenamento jurídico a principal função da pena almejada pelo direito penal é a 
ressocialização do apenado, diante do previsto nos  artigos 1º e 10 da Lei de 
Execução Penal Pátria que aduzem que a pena deve proporcionar condições para a 
harmônica integração social do condenado e do internado. Dessa forma ao longo do 
presente trabalho será traçado um panorama histórico das funções da pena no 
decorrer do tempo, passando pelas teorias retributivas ou absolutas até chegar às 
teorias preventivas ou relativas, priorizando a função preventiva positiva da pena 
(função ressocializadora). Será traçado um paralelo entre a teorização da função 
ressocializadora com a sua aplicabilidade na pratica, diante do nosso atual sistema 
carcerário, que pelo o que se observa vem cumprindo somente a função retributiva e 
ainda com pouca eficácia, devido à atual realidade dos presídios brasileiros 
ocasionar diversas problemáticas que circundam a vida dos apenados e que 
acabam por interferir na real reintegração social deles. Por fim, serão também 
estudados alguns exemplos práticos onde se observa a efetividade da função 
ressocializadora da pena privativa de liberdade em algumas localidades em nosso 
país. 
 
 
Palavras-chave: Pena Privativa de Liberdade; Função ressocializadora da Pena; 
Efetividade no ordenamento jurídico brasileiro. 



     

 

 

 

ABSTRACT 
 

This monograph aims to examine the effectiveness of the rehabilitating function of 
the punishment in  Brazilian legal system, with emphasis on the applicability of this 
institute in the city of Marabá/PA, given that currently in our legal system the main 
function of the penalty desired by Criminal Law is the rehabilitation of the convict, 
according to articles 1 and 10 of the domestic Penal Execution Law, whose 
understanding is that the penalty should provide conditions for the harmonious social 
integration of convict and internee. Thus, throughout this work will be drawn a 
historical overview of the functions of the penalty over time, through the retributive or 
absolute theories, until reaching the preventive or relative theories, emphasizing the 
positive preventive function of punishment (rehabilitating function). At the same way, 
it’ll be drawn a parallel between the theory of rehabilitating function of the punishment 
and its practical applicability, before the fact that our current prison system, it seems, 
is only performing the requite function and even with little efficacy, due to the current 
reality of Brazilian prisons. That fact causes difficulties in the life of convicts and ends 
up interfering in a real social reintegration of them. Finally, it will also be studied 
some practical examples where we can observe the effectiveness of rehabilitating 
function of deprivation of freedom in some areas in our country. 
 
 
Keywords: Imprisonment; Rehabilitating function of the punishment; Effectiveness in 
Brazilian legal system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho servirá como avaliação da disciplina Monografia Jurídica 

II, sob a orientação do Professor Me. Marco Alexandre da Costa Rosário, que 

deverá ser apresentado como requisito para a obtenção do grau de Bacharel em 

Direito pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) por 

ocasião do término do Curso. 

 

A escolha do tema deu-se em virtude de que se vem notando cada vez mais a 

ocorrência de um encarceramento em massa em nosso país, sendo que atualmente 

o Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo, contando atualmente com uma 

população prisional de 711.463 (setecentos e onze mil quatrocentos e sessenta e 

três) apenados, aqui incluídos os presos em regime de prisão domiciliar (147.937 

apenados em prisão domiciliar), ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da 

China1. 

 

Diante desse quadro esse trabalho se mostra relevante porque busca verificar 

quais as medidas adotadas pelo Estado Brasileiro a fim de buscar a ressocialização 

dessa imensa quantidade de pessoas encarceradas, com o fito de que não voltem a 

cometer crimes.  

 

O presente trabalho visa fazer um estudo sobre a efetividade ou não da 

função ressocializadora da pena privativa de liberdade no sistema prisional 

brasileiro, com ênfase no sistema carcerário do Município de Marabá/PA, tendo em 

vista o que preleciona a Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210/84, em seus 

artigos 1º e 10, segundo os quais a aplicação da sanção penal tem por objetivo 

promover a ressocialização do condenado, o que se insere na teoria da prevenção 

especial positiva, como será estudado no decorrer do presente trabalho. 

 

                                                           
1
 DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO E DO 

SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – DMF. 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: 15 out. 
2014. 
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Observa-se que o atual modelo carcerário brasileiro é permeado por 

circunstâncias físicas e psicológicas de execução da pena incompatíveis com a 

perspectiva de ressocialização e não vem contribuindo para a efetivação da 

ressocialização da maioria dos apenados que nele cumprem pena privativa de 

liberdade. 

 

Para se chegar ao objetivo pretendido, no decorrer do presente trabalho, será 

construído um contexto histórico sobre as funções atribuídas à pena privativa da de 

liberdade, analisando desde o período do direito natural com a denominada 

vingança privada, passando pela fase religiosa, materializada na vingança divina, 

pela fase de penitência medieval, a denominada vingança pública até chegar à 

denominada fase social, embasada na ideia de se elaborar um conjunto de medidas 

sociais, preventivas e repressivas, visando uma defesa mais eficaz e mais humana 

da sociedade. 

 

Será também analisada, as diversas teorias que surgiram no decorre da 

história da humanidade na tentativa de se justificar a aplicação de penas, analisando 

desde as teorias retributivas, que visavam tão somente, castigar o agente criminoso 

pelo delito cometido, até as teorias preventivas, que de forma geral buscam justificar 

a pena mediante uma função de prevenir o acontecimento de novos crimes, 

mediante a intimidação da sociedade em geral, bem como evitar que os apenados 

voltem a delinquir. Ressaltando que cada uma dessas teorias possuem suas 

peculiaridades que serão analisadas em momento oportuno.  

 

Por fim, cabe ressaltar que será feito uma análise, mediante estudo de caso, 

sobre a efetividade da função ressocializadora no sistema carcerário de Marabá, 

com base em dados coletados perante a Sétima Vara de Execução penal do 

Município de Marabá/PA e perante a Promotoria de Justiça de Execução Penal do 

Município de Marabá/PA. 

 

O objetivo da presente pesquisa é analisar se há ou não a efetividade da 

função ressocializadora da pena privativa de liberdade no âmbito do sistema 

penitenciário brasileiro, bem como no âmbito do sistema penitenciário do município 



    3 

 

 

de Marabá, buscando analisar os fatores positivos e negativos que influenciam na 

aplicabilidade dessa função de modo geral no sistema carcerário brasileiro. 

   

A pesquisa a ser realizada terá por método de abordagem o dedutivo, uma 

vez que fará levantamentos de forma genérica acerca da efetividade da função 

ressocializadora da pena no nosso ordenamento jurídico como um todo, até chegar 

à abordagem mais concreta que será a análise da efetividade dessa função no 

município de Marabá/PA. 

 

A análise desses dois pontos de vista da efetividade da função 

ressocializadora da pena proporcionará uma visão geral do nosso ordenamento 

jurídico, no que concerne ao cumprimento do que preleciona o art. 1º da LEP, bem 

como uma visão específica e concreta da referida função no município de 

Marabá/PA.  

 

Para a consecução dos objetivos do presente trabalho serão realizados 

estudo da doutrina especializada sobre o tema em análise, da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, da legislação brasileira referente aos direitos dos 

apenados e por fim será realizado estudo de caso mediante coleta de dados, como 

acima referenciado. 
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2 PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

2.1 CONCEITO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

Pena privativa de liberdade é a consequência jurídica aplicável à prática de 

um mal injusto punível com o cerceamento da liberdade do agente. A pena é uma 

das espécies da sanção penal, sendo que esta também pode se dá por meio da 

medida de segurança. Entretanto, nesse trabalho trataremos apenas da sanção de 

pena na modalidade privativa de liberdade.  

 

As penas privativas de liberdade retiram o condenado do convívio social, 

privando-o da liberdade comum a todos os homens. Essa espécie de pena está 

inserida no art. 33 e subsequente do Código Penal2 e nos respectivos tipos penais.  

 

Uma definição bem sucinta, porém que deixa claro é a do Rogério Greco3, 

para ele pena “é a consequência natural imposta pelo Estado quando alguém pratica 

uma infração penal. Quando o agente comete um fato típico, ilícito e culpável, abre-

se a possibilidade para o Estado de fazer valer o seu ius puniendi”. 

 

A pena tem por finalidade retribuir de forma punitiva a conduta do infrator, 

visando a readaptação social deste e também prevenir novas infrações ao passo 

que, a punição sirva de exemplo e os indivíduos da sociedade não queiram praticar 

crimes para não vir a sofrer uma punição. 

 

Este é o posicionamento de Capez4: 

 

Sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em execução de uma 
sentença, ao culpado pela prática de uma infração penal, consistente na 
restrição ou privação de um bem jurídico, cuja finalidade é aplicar a 
retribuição punitiva ao delinquente, promover a sua readaptação social e 
prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à coletividade. 

 
 

                                                           
2
 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848/40: Código Penal. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 10 out. 2014. 
3
 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 469. 

4
 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 384-385. 
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Por sua vez Nucci5 conceitua a pena da seguinte forma, “Trata-se de sanção 

imposta pelo Estado, valendo-se do devido processo legal, ao autor da infração 

penal, como retribuição ao delito perpetrado e prevenção a novos crimes”. 

 

Bitencourt6 em uma brilhante lição sintetiza a conceituação de pena: 

 
A uma concepção de Estado corresponde uma de pena, e a esta, uma de 
culpabilidade. Destaque-se a utilização que o Estado faz do Direito Penal, 
isto é, da pena, para facilitar e regulamentar a convivência dos homens em 
sociedade. Apesar de existirem outras formas de controle social – algumas 
mais sutis e difíceis de limitar que o próprio Direito Penal -, o Estado utiliza a 
pena para proteger de eventuais lesões determinados bens jurídicos, assim 
considerados, em uma organização socioeconômica específica. Estado, 
pena e culpabilidade formam conceitos dinâmicos inter-relacionados. 

 
 

Convém ressaltar que, o Estado utiliza a pena para resguardar os bens 

jurídicos tutelados pela Constituição Federal (CF), bem como, pelo Código Penal 

(CP). A pena em sentido amplo é algo necessário, imprescindível à convivência em 

sociedade. Portanto, podemos considerar a pena como uma forma de controle 

social. O Direito Penal como forma de regular o comportamento humano em 

sociedade, estabeleceu a sanção penal para aplicação sobre aqueles que violassem 

as regras da sociedade. 

 

Diante de todo o exposto podemos conceituar pena privativa de liberdade, em 

apertada síntese, como uma sanção imposta pelo o Estado com o fito de disciplinar 

a vida em sociedade, visando retribuir de forma punitiva a conduta do infrator e 

buscando a readaptação social deste, bem como buscando prevenir novas 

infrações. Convém nesse momento ressaltar que esse tipo de sanção penal só é 

aplicada aos crimes mais nocivos à sociedade o homicídio (Art. 121, do CP) e 

Roubo (Art. 157, do CP), dentre vários outros. 

 

Neste ponto cabe esclarecer que a pena privativa de liberdade é gênero, 

possuindo como espécies as penas de reclusão e de detenção. A pena de reclusão 

é aquela em que o infrator poderá cumprir nos regimes fechado, semiaberto ou 

                                                           
5
 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 

p. 59. 
6
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 97. 
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aberto. Já a de detenção nos regimes semiaberto ou aberto, ressaltando-se que em 

caso de necessidade o infrator pode ser transferido ao regime fechado, ainda que 

condenado a pena privativa de liberdade de detenção, conforme preceitua o artigo 

33 do Código Penal7.  

 

Em relação às espécies de pena privativa de liberdade Luis Régis Prado 

aduz8: 

 
A diferenciação entre reclusão e detenção hoje se restringe quase que 
exclusivamente ao regime de cumprimento da pena, que na primeira 
hipótese deve ser feito em regime fechado, semiaberto, enquanto na 
segunda alternativa – detenção admite-se a execução somente em regime 
semiaberto ou aberto, segundo dispõe o artigo 33, caput, do código Penal. 
Contudo, é possível a transferência do condenado a pena de detenção para 
regime fechado, demonstrada a necessidade da medida. 

  

Por seu turno Cezar Roberto Bitencourt leciona9: 

 

[...] A começar pelo fato de que somente os chamados crimes mais graves, 
são puníveis com a pena de reclusão, reservando-se a detenção para os 
delitos de menor gravidade. Como consequência natural do anteriormente 
afirmado, a pena de reclusão pode iniciar o seu cumprimento em regime 
fechado, o mais rigoroso de nosso sistema penal, algo que jamais poderá 
ocorrer com a pena de detenção. Somente o cumprimento insatisfatório da 
pena de detenção poderá levá-la o regime fechado, através da regressão.  
 

 
 

Essa distinção está prevista expressamente no artigo 1º do Decreto-Lei nº 

3.914/41 - Lei de Introdução ao Código Penal (LICP)10, vejamos: 

 

Art. 1º. Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de 
reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 
cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a 
que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou multa, ou ambas, 
alternativa ou cumulativamente. 

Por fim destaca-se que a definição da espécie de pena privativa de liberdade 

a ser aplicada obedece aos critérios estabelecidos no art. 59 do código penal, dando 

                                                           
7
BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848/40: Código Penal. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 10 out. 2014. 
8
 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

9
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 517. 

10
 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.914/1941. Lei de Introdução ao Código Penal. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3914.htm>. Acesso em 10 out. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3914.htm
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ênfase à súmula 718 do STF, que dispõe que a apreciação do julgador sobre a 

importância do delito não constitui motivação idônea para a imposição de penas 

mais severas, de acordo com os permitidos das penas aplicadas, portanto, 

dessume-se que o julgador está atrelado à lei na hora de definir qual tipo de pena 

privativa de liberdade aplicar, não cabendo qualquer juízo de valoração por parte do 

magistrado. 

2.2 ORIGEM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

A pena aplicada como forma de punição a quem pratica atos fora dos 

parâmetros aceitáveis pela sociedade existe desde os tempos mais remotos, ou 

seja, desde o surgimento da humanidade. A história das penas acompanha a 

evolução da sociedade, no entanto, nunca foi estabelecida ao certo a data em que 

surgiu. 

 

De acordo com Noronha11 a história da pena de prisão se confunde com a do 

próprio Direito Penal, que por sua vez está intrinsecamente ligada à história do 

homem. O renomado autor afirma ainda que o Direito Penal surgiu com o homem e 

o acompanha através dos tempos. Assim, verifica-se que o surgimento da pena 

privativa de liberdade está umbilicalmente ligado à história da humanidade. 

 

Nas palavras de Lyra12: “As primeiras leis foram leis penais. Nas sociedades 

primitivas, o direito era inteiramente penal. A primeira lei que se impôs aos 

legisladores e aos juízes, antes de se fixar os direitos, foi a de aplicar penas”. 

 

Segundo Emanuel Motta da Rosa13 

 

Não há que se falar em Direito Penal dissociado da ideia de pena. Da 
própria história do Direito Penal, desde seus primórdios quando não 
representava mais do que tão somente a reação pessoal em face de um 
injusto, à reação da família ou tribo e face a alguma lesão provocada por 
outrem a um de seus membros, do período da vingança privada, passando 
pela evolução da ideia de um ente estatal supra individual a quem caberia 

                                                           
11

 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. Vol. 1. 35 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 
12

 LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1942, 509 p. 
13

 ROSA, Emanuel Motta da. O fundamento e as funções da pena em face da Constituição Federal. Disponível 

em: < http://emanuelmotta.jusbrasil.com.br >. Acesso em 10 out. 2014. 
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determinar a ocorrência do crime e a aplicação da sanção, é essência do 
Direito Penal a pena, seja em seu caráter meramente retributivo até o 
florescer dos pensamentos de humanização, prevenção e ressocialização 
do indivíduo que comete o ilícito. 

 

 Nas origens do Direito Penal não se conhecia a privação de liberdade, e nas 

suas origens esta era utilizada apenas para que os acusados aguardassem o 

julgamento e o veredicto, que via de regra era a pena capital (pena de morte). 

  

Nos tempos primitivos, havia a chamada “Vingança Privada”, ou seja, o 

ofendido era o competente para punir, isto é, se sua própria força, de sua família ou 

do grupo em que convivia o favorecesse para que o fizesse contra o ofensor. Nesta 

punição não havia limites, sendo que poderia até mesmo ultrapassar a pessoa do 

ofensor, atingindo inclusive sua família. 

 

O Código de Hamurabi (1680 A.C.) foi adotado nesta fase, gravado em 

caracteres cuneiformes e encontrado nas ruínas de Susa, região da antiga 

Mesopotâmia. Com a intenção de moderar a pena aplicada ao ofensor, foi 

regulamentado que havendo dano, a punição seria vida por vida, dente por dente, 

mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, golpe por golpe, enfim, que fosse nas 

mesmas proporções do dano causado ao ofendido, instituindo assim a Lei de Talião, 

consistente  na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. 

 

Segundo Magalhães Noronha14 a preocupação com a justa retribuição era 

tamanha, que, por exemplo, se um construtor construísse uma casa que futuramente 

viesse a desabar sobre o proprietário, levando-o a morte, aquele morreria, porém, se 

desabasse sobre o filho do proprietário, seria o filho do construtor quem perderia a 

vida. 

 

Os períodos conhecidos como da vingança privada, da vingança divina e da 

vingança pública, constituíram o Direito Penal primitivo, cujas mais fortes 

características eram as penas corporais, extremamente cruéis, comumente a pena 

de morte e as infamantes, que ofendiam a honra do condenado e o cobriam de 

humilhação e aviltamento, ambas desproporcionais, não sendo utilizada, via de 

                                                           
14

 NORONHA, E. Magalhães. Op. Cit. 
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regra, a pena privativa de liberdade.  Segundo Aníbal Bruno15: “Realmente, nada 

revela melhor a crueldade dos homens do que a história das penas, mais do que a 

dos crimes”. 

 

 A sanção que prevalecia decorria das penas de mutilação, torturas, castigos 

corporais, pena morte, dentre outras, embora imposta como forma de defesa do 

Estado, a pena tinha por finalidade a correção do agente e a prevenção geral da 

sociedade. 

 

Diante de tal contexto, surgem os protestos formulados por filósofos, teóricos, 

juristas magistrados e parlamentares da época, que defendiam a ideia de “ser 

preciso punir de outro modo; eliminar essa confrontação física entre soberano e 

condenado; esse conflito frontal entre a vingança do príncipe e a cólera contida do 

povo, por intermédio do suplicado e do carrasco. Nessa esteira, de acordo com 

Foucault16, suplício tornou-se rapidamente intolerável. Revoltante, visto da 

perspectiva do povo, onde revela a tirania, o excesso, a sede de vingança e o cruel 

prazer de punir. 

 

 De maneira bastante clara, preleciona o autor Bitencourt17: 

 

A prisão é uma exigência amarga, mas imprescindível. A história da prisão 
não é a de sua progressiva abolição, mas a de sua reforma. A prisão é 
concebida modernamente como um mal necessário, sem esquecer que as 
mesmas guardas em sua essência contradições insolúveis. 

  
 

Miguel Reale Júnior18 afirma, com acerto, que a “história do Direito Penal é a 

história de um longo processo de humanização da repressão”. 

 

Foi somente no período humanitário, iniciado por Cesare Bonesana, Marquês 

de Beccaria, que a pena privativa de liberdade passou a ser aplicada, entre outras 

razões, pelo declínio do Estado absolutista, caracterizado pela vinculação entre o 

                                                           
15

 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: Parte Geral. Revista e atualizada por Raphael Cirigliano Filho. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v.1, p.22. 
16

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
17

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit., p. 505. 
18

 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: Parte Geral. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, v. 2 p.3. 
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Estado e o soberano e entre este e Deus, e o consequente surgimento do Estado 

burguês, fundamentado na teoria do contrato social. 

  

Portanto, com o surgimento do Estado burguês de concepção liberal, a pena 

já não poderia mais manter seu viés arbitrário fundamentado na já dissolvida 

identidade entre Deus e soberano, religião e Estado. Logo, à expiação sucede a 

retribuição, a razão divina é substituída pela razão de Estado, a lei divina pela lei dos 

homens, e consequentemente, as penas corporais e infamantes pela pena privativa 

de liberdade. 

 

Nas palavras de Rogério Greco19 “Com essas novas ideias passou-se a dar 

importância a preservação a integridade física e mental da pessoa humana. Entre os 

países foram firmados vários pactos com o objetivo de retirar dos ordenamentos 

jurídicos as penas de tratamento degradantes e cruéis”. 

 

Conforme Bitencourt20 reduziu-se muito a quantidade de delitos sancionados 

com a pena de morte, aboliram-se as penas corporais e introduziu-se a pena 

privativa de liberdade para muitos delitos graves. 

  

Em seu famoso livro “Dos delitos e das penas”, o Marquês de Beccaria21 

expõe claramente seu pensamento a respeito do tema: 

 
Como pode um corpo político, que, longe de se entregar às paixões, deve 
ocupar-se exclusivamente em pôr um freio nos particulares, exercer 
crueldades inúteis e empregar o instrumento do furor, do fanatismo e da 
covardia dos tiranos? Poderão os gritos de um infeliz nos tormentos retirar 
do seio do passado, que não volta mais, uma ação já cometida? Não. Os 
castigos têm por fim único impedir o culpado de ser nocivo futuramente à 
sociedade e desviar seus concidadãos da senda do crime. Entre as penas e 
na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é mister, pois, 
escolher os meios que devem causar no espírito público a impressão mais 
eficaz e mais durável, e, ao mesmo tempo, menos cruel no corpo do 
culpado. Quem não estremece de horror ao ver na história tantos tormentos 
atrozes e inúteis, inventados e empregados friamente por monstros que se 
davam o nome de sábios? Quem poderia deixar de tremer até o fundo da 
alma, ao ver os milhares de infelizes que o desespero forçava a retomar à 
vida selvagem, para escapar a males insuportáveis causados ou tolerados 
por essas leis injustas que sempre acorrentaram e ultrajaram a multidão, 
para favorecer unicamente um pequeno número de homens privilegiados? 

                                                           
19

 GRECO, Rogério. Op. Cit., p. 471-472. 
20

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit. 
21

 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Martin Claret, 2008, p. 42/43. 
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A obra de Beccaria22 delineava que as penas deveriam ser proporcionais ao 

dano social causado, rejeitava a crueldade das penas que eram aplicadas, bem 

como a tortura que era um meio utilizado para obter provas, tratava ainda da 

duração dos processos, que deveriam variar conforme o grau de importância do 

crime e pugnava pela prisão perpétua em substituição da pena de morte. Pregava 

ainda, que as leis deveriam ser escritas da forma mais clara possível, sem 

obscuridades ou lacunas, e que somente elas poderiam estipular as penas, sendo 

que caberia somente aos legisladores elaborá-las. 

 

Nos ensinamentos de Cesare Beccaria23, “a finalidade das penalidades não é 

torturar e afligir um ser sensível, nem desfazer um crime que já está praticado”. 

 

Diante de todo o exposto conclui-se que a pena deve se manter dentro dos 

limites do princípio da proporcionalidade e só pode ser imposta mediante um 

processo judicial cercado de todas as garantias jurídicas, como, 

exemplificativamente, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. É 

importante destacar que não só o Direito Penal como também o ordenamento 

jurídico deverá respeitar a dignidade da pessoa humana, logo a cominação das 

penas deve ser aplicada de forma individual, analisando-se a adequação entre a 

pena justa e seus limites, observando o fundamento da amplitude do injusto e da 

culpabilidade. 

 

2.3 FUNDAMENTOS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

O instituto da pena com suas justificações e fins veio paulatinamente se 

transformando.  

 

Ao se fazer uma análise da evolução histórica das penas, de seu fundamento 

e sua função, imediatamente se verifica uma íntima ligação com a evolução da 

própria humanidade e da sociedade, como já relatado anteriormente. As primeiras 

noções que se tem da pena, ainda quando do império da vingança privada, deixam 

                                                           
22

 BECCARIA, Cesare. Op. Cit. 
23

 BECCARIA, Cesare. Op. Cit., p. 49 
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transparecer o caráter de eminente violência das penas, desvinculadas de qualquer 

pretensão de educação do criminoso, preferindo a imposição da força e da 

correlação entre crime e castigo. Neste período as penas se fundamentavam 

unicamente na pretensão de retribuição do mal causado à vitima pelo agente. 

   

No período medieval a imposição de penas ganhou fundamento divino, 

paralelamente à vingança privada, legitimando-se pela vontade de Deus, assim o 

agente era considerado culpado e sofria a imposição através de julgamentos 

eclesiásticos que buscava, conforme o entendimento da época, a purificação da 

alma do réu. 

 

Modernamente, grande parte da doutrina se filia ao entendimento da teoria 

garantista do Direito Penal, que diferencia as normas formalmente válidas, aquelas 

que obedecem aos ditames do processo legislativo formal, das normas 

substancialmente válidas, que além do processo legislativo formal, quando de sua 

elaboração devem seguir os princípios estabelecidos pela Constituição Federal, 

assim como, e o que é mais importante, em nenhuma hipótese o homem, que é o 

fim do Estado, pode ter seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. 

 

Nessa linha de pensamento tem-se que o Direito Penal é o instrumento mais 

agudo de intervenção do comportamento coletivo, devendo ser sempre encarado 

como último recurso para o controle social consoante o princípio da intervenção 

mínima, que decorre do caráter subsidiário do direito penal. Só deve o Estado 

intervir com a sanção jurídico-penal quando não existam outros remédios jurídicos, 

ou seja, quando não bastarem as sanções jurídicas do direito privado. A pena é a 

ultima ratio do sistema, somente quando esgotadas todas as possibilidades de 

sanção alternativa, deve ele apresentar-se como meio para solucionar os conflitos. 

 

Atualmente as penas possuem como fundamento principal a nossa 

Constituição Federal de 198824, com seus princípios norteadores, dentre os quais 

destacam-se os seguintes: 

                                                           
24

 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 10 out. 
2014. 
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Princípio da Humanidade (dignidade da pessoa humana): É por meio da 

pena que a sociedade como um todo dá uma efetiva resposta a quantos infringem 

suas regras, praticando atos tidos como delituosos. A sanção penal, pois, possui 

uma natureza aflitiva. Nada obstante esta natureza, pelo princípio da humanidade 

não se pode conceber a aplicação de sanções que atentem contra a dignidade da 

pessoa humana ou atinjam a “constituição físico-psíquica dos condenados”. 

 

Consagrado no Direito Penal moderno a partir de ideias nascidas no 

Iluminismo, onde se deu um maior destaque aos direitos inerentes à condição 

humana, o princípio da humanidade é hoje o grande responsável pela não adoção 

da pena capital ou da prisão perpétua. Zaffaroni, citado por Bitencourt,25 sustenta 

que esse princípio determina “a inconstitucionalidade de qualquer pena ou 

consequência do delito que crie um impedimento físico permanente (morte, 

amputação, castração ou esterilização, intervenção neurológica etc), como também 

qualquer consequência jurídica indelével do delito”. 

 

A atual Constituição Federal brasileira consagra este princípio em diversas 

passagens e já em seu primeiro artigo estabelece como fundamento do Estado 

Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88). Mais 

adiante assegura que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais (art. 5º, XLI, CF/88), dispondo que não haverá penas de 

morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; de caráter 

perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento, e cruéis (art. 5º, XLVII, CF/88). 

 

Princípio da Proporcionalidade: O princípio da proporcionalidade busca a 

aplicação da pena justa. Em outras palavras, é em razão dele que deve existir um 

equilíbrio entre a gravidade do delito e a sanção a ele imposta. Como outros 

princípios, o da proporcionalidade apresenta suas raízes históricas no século XVIII, 

com o surgimento dos instrumentos limitativos do poder, com a finalidade de 

garantia da liberdade individual para os desmandos, sobretudo no campo 

administrativo, mas que também se estenderam ao campo penal. 

                                                           
25

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit.  
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Dessume-se assim que o princípio da proporcionalidade revela-se como 

princípio proibidor de excesso punível, servindo assim balizador para que não seja 

aplicada pena em excesso ou desnecessariamente.  

 

Busca-se, assim, a proteção de princípios constitucionais, sobretudo os 

referentes à liberdade individual, dado que a imposição da pena a delitos que, diante 

de seus valores, se mostrem indispensáveis à cominação da sanção penal, atinge 

diretamente a liberdade de ir e vir do agente, ferindo, portanto, sua liberdade 

individual. 

 

Princípio da Pessoalidade da Pena: A vigente Constituição Federal dispõe 

em seu artigo 5º, inciso XLV, que “nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado...”. Quer isto dizer, em outras palavras, que a sanção penal deve atingir 

apenas a pessoa do sentenciado, não podendo ser estendida a pessoas que não 

praticaram o crime, ainda que de certa forma vinculadas ao delinquente, como 

ocorria no período doutrinariamente denominado pré-beccariano. Zaffaroni26 entende 

que a pena “é uma medida de caráter estritamente pessoal, em virtude de consistir 

numa ingerência ressocializadora sobre o apenado. Daí que se deva evitar toda 

consequência da pena que afete a terceiros”. 

  

Princípio da Legalidade: a pena dever estar prevista em lei vigente, não se 

admitindo seja cominada em regulamento ou ato normativo infra legal (artigo 1º, CP 

– princípio da reserva legal e artigo 5º, XXXIX, da CF – não há pena sem prévia 

cominação legal). 

 

Princípio da Anterioridade: a lei já deve estar em vigor na época em que for 

praticada a infração penal (artigo 1º, do CP, e artigo 5º XXXIX, da CF - não há crime 

sem lei anterior que o defina). 

 

Princípio da Individualização da pena: a sua imposição e cumprimento 

deverão ser individualizados de acordo com a culpabilidade e o mérito do 

                                                           
26

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
parte geral. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p.176/177. 
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sentenciado (artigo 5º, XLVI, da CF). De acordo com esse princípio Para aplicação 

da pena privativa de liberdade é necessário individualiza-la, pois, cada indivíduo tem 

suas peculiaridades. O motivo que levou o infrator a prática do crime deve ser 

analisado em cada caso. Para Guilherme de Souza Nucci27 a individualização da 

pena tem por objetivo eleger a justa e adequada sanção penal, em relação ao 

montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado.  

 

Assim, conforme o mesmo autor é possível definir o perfil do sentenciado, 

distinguindo-o dos demais. Acrescenta ainda que a finalidade e importância dessa 

individualização é fugir do sistema de padronização da pena, da “mecanizada” ou 

“computadorizada” aplicação da sanção penal, é eliminar a pena pré-estabelecida, 

de forma unificada, pois, sem dúvida alguma, paira a injustiça. 

 

Princípio da Inderrogabilidade: salvo as exceções legais, a pena não pode 

deixar de ser aplicada sob nenhum fundamento. Assim, por exemplo, o juiz não 

pode extinguir a pena de multa levando em conta seu valor irrisório. 

 

Assim, após uma breve visão sobre alguns dos diversos princípios 

concernentes ao Direito Penal, mais especificamente sobre a pena, podemos 

verificar, sem maiores esforços, que todos eles se traduzem em postulados e regras 

que objetivam assegurar garantias individuais, condicionando restritivamente o 

poder punitivo do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. Cit., p. 36. 



    16 

 

 

3 FUNÇÕES DA PENA 

 

Como já dito anteriormente a história das penas acompanha a história da 

humanidade e durante a evolução das penas, foram surgindo diversas teorias que 

buscaram explicar ou entender a utilidade da pena diante dos comportamentos 

sociais de cada época e da organização do Estado, visando entender suas 

finalidades e características, bem como a figura do condenado como sujeito passivo 

da atuação dela. 

 

Sabe-se que o direito penal tem como finalidade principal tutelar os bens 

jurídicos mais importantes à sociedade, cabendo-lhe aplicar sanções quando esses 

bens são violados. A utilização destas penas tem como base a existência de funções 

que a legitimem, tratando-se assim de verdadeiros pressupostos do poder punitivo 

estatal.  

 

Assim, conclui-se que o direito penal mostra-se como a ultima ratio, tendo 

como finalidade, como supramencionado, tutelar os interesses mais importantes à 

sociedade quando os demais ramos do direito não forem suficientes. Nesse 

contexto, o emprego do poder punitivo estatal, para ser legítimo, não pode ser 

arbitrário, devendo obedecer às balizas instituídas legal e constitucionalmente, 

destacando-se os direitos e garantias revestidos de caráter fundamental. 

 

Tendo isto em vista nota-se que a problemática das funções da pena adquire 

importante relevância diante da legitimação do poder punitivo estatal, uma vez que 

se vislumbra que essa discussão está intrinsecamente ligada de modo concomitante 

a dois interesses legítimos e assegurados por nossa Constituição, quais sejam: a 

segurança da população e a preservação da dignidade dos indivíduos submetidos a 

penas restritivas de liberdade. 

 

Diante do acima exposto, serão analisadas no presente capítulo as funções 

da pena, dando uma visão histórica das diversas teorias, e por fim dando destaque à 

função preventiva da pena privativa de liberdade, na sua acepção positiva, que 

busca a ressocialização do apenado, fazendo uma análise de como se dá essa 
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função no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que tal função está 

legalmente instituída no artigo primeiro da Lei de Execução Penal – LEP28 que aduz: 

 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do internado. 

 
 

Inicialmente cabe destacar que nos seus primórdios a pena foi vista como um 

meio de retribuir ao condenado o mal por ele causado, devido à infração cometida. 

Com o avanço da sociedade veio a lume o caráter preventivo da sanção penal, 

visando evitar novos crimes e após esse período surgiram as teorias mistas que 

buscavam unir em um todo harmônico as teorias retribucionistas e as preventivas. 

 

Sobre a evolução das funções da pena cabe destacar a lição de Luiz Flávio 

Gomes29: 

A pena ou qualquer outra resposta estatal ao delito, destarte, acaba 
assumindo um determinado papel. No modelo clássico, a pena (ou castigo) 
ou é vista com finalidade preventiva puramente dissuasória (que está 
presente, em maior ou menor intensidade, na teoria preventiva geral 
negativa ou positiva, assim como na teoria preventiva especial negativa). Já 
no modelo oposto (Criminologia Moderna), à pena se assinala um papel 
muito mais dinâmico, que é o ressocializador, visando a não reincidência, 
seja pela via da intervenção excepcional no criminoso (tratamento com 
respeito aos direitos humanos), seja pelas vias alternativas à direta 
intervenção penal. 
 

 
Com relação às funções da pena no ordenamento jurídico brasileiro 

Delmanto30 aduz o seguinte: 

 
 

Reportando-se para a realidade brasileira, o Código Penal adota 
oficialmente a teoria unificada, conferindo à pena, simultaneamente, as 
funções da retribuição –hodiernamente vista, segundo Claus Roxin, para 
proporcionalmente impor limites à sanção, em face da gravidade do crime - 
e da prevenção, conforme pode ser constatado na redação do seu art. 59. 

 
 

O referido artigo código penal31 estabelece: 

                                                           
28

 BRASIL. Lei nº 7.210/84: Lei de Execução Penal. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm>. Acesso em 10 out. 2014. 
29

 GOMES, Luiz Flávio. Penas e medidas alternativas à prisão: doutrina e jurisprudência. 2. Ed. 
Vol.1. Ver., Atual e Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. 
30

 DELMANTO, Celso et. al. Código penal comentado. 8.ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2010. 
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Art. 59 – “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime: I- as penas aplicáveis dentre as cominadas; II – a 
quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III – o regime 
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV – a substituição da 
pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.” 
(grifamos). 
 

 
Diante dessa breve introdução passaremos na sequência a analisar as 

funções atribuídas às penas historicamente e no contexto atual e suas respectivas 

teorias.  

 

3.1 TEORIAS RETRIBUTIVAS DAS FUNÇÕES DA PENA 

 

As Teorias retributivas ou absolutas das funções da pena foram 

desenvolvidas na Idade Média, época em que a teologia e a política estavam 

umbilicalmente ligadas pelo denominado Direito Divino, direito este em que a 

identidade do soberano era confundida com o Estado, já que, conforme se 

acreditava na época, o poder do soberano era concedido por Deus.  

 

Tais teorias retributivas fundamentam a existência da pena unicamente na 

prática de um delito, ou melhor, nelas a pena possui um fim em si mesma, e sua 

legitimação decorre do simples fato de ter sido cometido um delito. 

 

Nessa época, era imposto um castigo às condutas imorais ou a algum pecado 

cometido, que afrontasse a Igreja ou o Estado na figura do soberano; a este castigo 

foi dado o termo poena, que em latim significa castigo, expiação ou suplício. 

 

De acordo com Jescheck, citado por Bitencourt32 nesse período o ideário das 

teorias retributivas pode ser resumido da seguinte forma: 

 

 

                                                                                                                                                                                     
31

 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848/40: Código Penal. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 10 out. 2014. 
32

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit. 
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Esta teoria – a dos dois reinos – foi mantida por um setor da teologia 
protestante e pela antiga teoria católica. O sentido da pena está enraizado 
para Althaus nela mesma como manutenção da ordem eterna ante e sobre 
o delinquente. E, para Trilhaas, encerrado na ideia de expiação, o sentido 
da pena, sem considerar os seus fins, orienta-se unicamente em relação ao 
bem propriamente e a pena, sem efeitos secundários, afeta somente ao 
delinquente. Mais recentemente, o Papa Pio XII, citando a teoria da 
analogia entis, em sua mensagem ao VI Congresso Internacional de Direito 
Penal, afirmou: “O Juiz Supremo, em seu julgamento final, aplica 
unicamente o princípio da retribuição. Este há de possuir, então, um valor 
que não deve ser desconhecido. 

 

Com a evolução da sociedade, o Estado Absolutista foi se enfraquecendo, e 

juntamente com ele a ideia de vinculação entre Deus-Soberano-Estado, emergindo 

assim, o Estado Burguês com novas ideias de governo. O castigo, neste período, 

passa a ser a retribuição a uma ordem jurídica desobedecida, e a lei humana passa 

a substituir a lei de Deus. 

 

Nesse sentido afirma Bitencourt33 que “segundo este esquema retribucionista, 

é atribuída à pena, exclusivamente, a difícil incumbência de realizar Justiça. A pena 

tem como fim fazer justiça, nada mais”. 

 

Em relação às funções da pena nesse período Santos34 afirma: 

 

Na vigência do Antigo Regime, esta era enxergada exclusivamente com 
uma finalidade retributiva, isto é, como uma reprovação que deve ser 
aplicada ao mal injusto do crime, mediante o critério que quantifica a 
duração da pena e qualifica sua intensidade, conforme a culpabilidade do 
agente. 

 

Em relação à fundamentação dessa teoria Suxberger35 afirma: 

A pena consubstancia retribuição da culpabilidade do sujeito, considerada a 
culpabilidade como decorrente da ideia kantiana de livre arbítrio. Esse é seu 
único fundamento e, com amparo nesse argumento, é que se diz que, se o 
Estado não mais se ocupasse em retribuir, materializar numa pena a 
censurabilidade social de uma conduta, o próprio povo que o justifica 
também se tornaria cúmplice ou conivente com tal prática e a censura 
também sobre o povo recairia. 

 
 

                                                           
33

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit 
34

 SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria da Pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: 
ICPC/Lumen Juris, 2005. 
35

 SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano. Legitimidade da Intervenção Penal. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2006, p. 109. 
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Portanto, dessume-se que o único objetivo da pena nesse período era punir, 

ou seja, retribuir o mal injusto praticado pelo agente criminoso, daí se retira a 

nomenclatura teoria retribucionistas para denominar a teoria justificadora da pena 

nessa época. É o que se conclui através da lição Gilberto Ferreira, que afirma que 

segundo essa teoria36 “a pena é justa em si e sua aplicação se dá sem qualquer 

preocupação quanto a sua utilidade. Ocorrendo o crime, ocorrerá a pena, 

inexoravelmente. O importante é retribuir com o mal, o mal praticado”. 

 

Na mesma linha de raciocínio Aníbal Bruno37 aduz que a função retributiva da 

pena corresponde a: 

 

[...] um mal justo com que o Estado responde ao mal injusto praticado pelo 
criminoso, em correspondência com a gravidade do fato, segundo o bem 
ofendido, e a grandeza de sua culpabilidade e pela qual se processa a 
reintegração da ordem jurídica violada. 

 
 

Segundo Maria Lúcia Karam38 “as teorias absolutas surgiram sustentando que 

a pena encontra sua justificação em si mesma, baseando-se na ideia de retribuição, 

do castigo, da compensação do mal, representado pela infração, com o mal, 

representado pelo sofrimento da pena”. 

 

Podemos destacar como principais defensores desta ideia Immanuel Kant e 

G. F. Hegel, segundo os quais, essa teoria carregava em seu bojo uma influência 

filosófica de base ética e moral, o primeiro formulou sua teoria em bases de ordem 

ética, o segundo em bases de ordem jurídica. Conforme Luiz Regis Prado39 as 

teorias de Kant e Regel a ideia nuclear de retribuição e o reconhecimento de que 

entre o delito praticado e a sua punição deve haver uma relação de igualdade, 

senão vejamos: 

 

A diferença entre elas repousa no fato de que a teoria hegeliana se 
aprofunda mais na construção de uma teoria positiva acerca da retribuição 
penal e na renúncia à necessidade de uma equivalência empírica no 
contexto do princípio da igualdade. 

 

                                                           
36

 FERREIRA, Gilberto. Aplicação da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2000; p.25. 
37

 BRUNO, Aníbal. Op. Cit. 
38

 KARAM, Maria Lúcia. De crimes, penas e fantasias. Niterói, Rio de Janeiro: Luam, 1993, p. 173. 
39

 PRADO, Luiz Regis. Op. Cit. 
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Segundo Kant, cabia ao soberano punir rigorosamente os transgressores do 

sistema jurídico posto, devido ser a lei um imperativo categórico que descrevia uma 

ação ou omissão ao indivíduo, como um mandamento, visando o bem e a satisfação 

da coletividade em geral e o seu não cumprimento teria como consequência a 

imposição de uma sanção capaz de retribuir o mal feito. 

 

Analisando essa teoria, Gilberto Ferreira40 afirma que:  

 

Para se ter uma ideia do que pregam os integrantes destas teorias basta 
tomar por base a hipótese de Kant, para quem se a sociedade se 
dissolvesse, ainda assim o último assassino deveria ser punido a fim de 
pagar pelo mal cometido. 

 
 

Segundo Kant, citado por Aragão41, o agente criminoso deve ser penalizado, 

única e exclusivamente, em razão de ter desrespeitado a lei com a prática do delito, 

desprezando qualquer consideração sobre utilidade da pena, enquanto intimidação 

ou recuperação do criminoso, senão vejamos: 

 

A pena jurídica (poena forensis) que difere da pena natural (poena 
naturalis), em que o vício é por si mesmo o seu próprio castigo, e com o 
qual nada tem que ver o legislador, jamais pode ser decretada como um 
simples meio de obter-se outro bem, mesmo em proveito do culpado, ou da 
sociedade da qual ele faz parte; mas ela deve sempre ser imposta ao 
culpado pela única razão de ter ele delinquido, porque nunca um homem 
pode ser tomado para instrumento dos desígnios de outro homem, nem ser 
computado no número das coisas, objeto do direito real; sua personalidade 
natural o preserva de semelhante ultraje, ainda que possa perder a 
personalidade civil. O malfeitor deve ser julgado digno de punição, punível, 
antes de se haver pensado em tirar-se da sua pena qualquer utilidade para 
ele ou para os seus concidadãos. 

 
 

Em seus ensinamentos Hegel seguia a mesma linha de pensamento de Kant 

afirmando que o delito caracteriza a desordem e o desrespeito à vontade geral da 

sociedade que seria a ordem jurídica do Estado. Porém, sua teoria tem uma 

concepção mais jurídica do que ética, como a teoria encabeçada por Kant. Desse 

modo, segundo Hegel, a pena vem para retribuir a má conduta do indivíduo e para 

reafirmar a vontade da sociedade geral. Hegel trabalhava com uma dialética 

afirmando que a pena era a reafirmação do direito que havia sido negado pelo crime, 
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 FERREIRA, Gilberto. Op. Cit., p.25. 
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 ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As três escolas penais: clássica, antropológica e crítica. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1997. 
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restabelecendo-se assim a vontade geral. A partir desse pressuposto tem-se a 

origem da mais conhecida proposição de Hegel “a pena é a negação da negação do 

Direito”. 

 

A respeito dessa proposição Hegel42 afirma: 
 

 
Como evento que é, a violação do direito enquanto direito possui, sem 
dúvida, uma existência positiva exterior, mas contém a negação. A 
manifestação dessa negatividade é a negação desta violação que entra por 
sua vez na existência real; a realidade do direito reside na sua necessidade 
ao reconciliar-se ela consigo mesma mediante a supressão da violação do 
Direito. 

 

Para Hegel em sua obra Filosofía del Derecho43: 

 

Somente através da aplicação da pena trata-se o delinquente como um ser 
‘racional’ e ‘livre’. Só assim ele será honrado dando-lhe não apenas algo 
justo em si, mas lhe dando o seu Direito: contrariamente ao inadmissível 
modo de proceder dos que defendem princípios preventivos, segundo os 
quais se ameaça o homem como quando se mostra um pau a um cachorro, 
e o homem, por sua honra e liberdade, não deve ser tratado como um 

cachorro. 
 
 

Suxberger44, em uma tentativa de sintetização do pensamento de Hegel 

explica: 

 

O crime, pois, seria aniquilado, negado, expiado pelo sofrimento da pena 
que, desse modo, restabeleceria o direito lesado. A pena substanciaria a 
negação da negação do direito, segundo a referida fórmula clássica de 
Hegel, razão pela qual cumpriria um papel restaurador ou retributivo. 
Quanto mais intensa a negação do direito, mais intensa será a pena, sendo 
certo que, para essa abordagem, nenhum outro fator influi em sua 
mensuração. 

 
 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Kant e Hegel, mais 

modernamente temos o doutrinador Guiseppe Bettiol, que se filia à corrente 

defensora do caráter exclusivamente retributivo da pena privativa de liberdade, 

afirmando que: 
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 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, apud PRADO, Luiz Regis. op. cit., p. 554. 
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 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, apud BITENCOURT.  
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 SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano. Op. Cit., p. 109. 



    23 

 

 

A ideia da retribuição é, portanto ideia central do Direito Penal. A pena 
encontra razão de ser no seu caráter retributivo. A retribuição é uma das 
ideias-forças de nossa civilização. Pode mesmo dizer-se que a ideia da 
retribuição é própria de todo tipo de civilização que não renegue os valores 
supremos e se ajuste às exigências espirituais da natureza humana

45
. 

 
 

Assim, podemos afirmar que para Bettiol a pena não é nada além de um 

sofrimento imposto ao criminoso devido ao delito por ele praticado, portanto, para 

Bettiol, a ideia de retribuição encontra-se intrinsecamente ligada ao conceito de 

pena, sendo que fora dessa justificação a pena não existe. 

 

Diante do acima exposto nota-se que as teorias retribucionistas buscavam tão 

somente o objetivo retribucionista da pena, sendo a pena vista como um mal que 

recai sobre o agente que cometeu um mal na ótica do direito. 

  

Contudo, deve-se destacar que essa teoria tal qual como foi concebida 

originariamente recebeu duras críticas devido a sua aplicação não ter nenhuma 

outra finalidade além da punição. Segundo os críticos dessa teoria esse único e 

exclusivo objetivo não mostra nenhuma utilidade à sociedade. Para eles essa teoria, 

ao invés de justificar a pena, pressupõe a sua necessidade. 

 

Claus Roxin crítica essa teoria no sentido de que essa teoria, da maneira que 

foi concebida em sua origem, não apresenta um objetivo a ser alcançado com a 

pena. Para o eminente doutrinador faltam lógica, racionalidade e humanidade 

pensar-se que o Estado possa infligir um mal a um cidadão sem qualquer finalidade 

a ser alcançada. Segundo ele: 

 

É claro que tal procedimento corresponde ao arraigado impulso de vingança 
humana, do qual surgiu historicamente a pena; mas considerar que a 
assunção da retribuição pelo Estado seja algo qualitativamente distinto da 
vingança humana, e que a retribuição tome a seu cargo a culpa de sangue 
do povo, expie o delinquente, etc., tudo isto é concebível apenas por um ato 
de fé que, segundo a nossa Constituição, não pode ser imposto a ninguém, 
e não é válido para uma fundamentação, vinculante para todos, da pena 
estatal

46
. 
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 BETTIOL, Guiseppe. Direito Penal. São Paulo; Red Livros, 2003, p.635. 
46
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Prado aduz que a visão acerca de retribuição, veiculada pela teoria absoluta, 

nos dias atuais, já não encontra terreno fértil, isto por que: 

 

Na atualidade, a ideia de retribuição jurídica significa que a pena deve ser 
proporcional ao injusto culpável, de acordo com o princípio de justiça 
distributiva. Logo, essa concepção moderna não corresponde a um 
sentimento de vingança social, mas antes equivale a um princípio limitativo, 
segundo o qual o delito perpetrado deve operar como fundamento e limite 
da pena, que deve ser proporcional à magnitude do injusto e da 
culpabilidade. 
 

 

Diante das críticas à essa teoria foi surgindo e ganhando força as 

denominadas teorias preventivas da pena, as quais serão estudadas no próximo 

tópico.  

 

3.2 TEORIAS PREVENTIVAS DAS FUNÇÕES DA PENA 

 

As teorias preventivas ou relativas da pena ao invés de terem o intuito de 

retribuir o fato delitivo cometido, buscam prevenir a prática de novas violações às 

normas do Direito Penal, assim, não atribuem à pena, taxativamente, a incumbência 

de realizar justiça. 

 

Essas teorias surgiram com o advento da escola positivista, deixando para 

trás a fase do direito natural com a vingança privada, a fase religiosa, materializada 

na vingança divina e a fase de penitência medieval, a denominada vingança pública. 

Dando lugar, assim, à denominada fase social, embasada na ideia de se elaborar 

um conjunto de medidas sociais, preventivas e repressivas, visando uma defesa 

mais eficaz e mais humana da sociedade. 

As teorias preventivas fundamentam a pena na necessidade de evitar a 

prática de novos delitos. Portanto, para os filiados a essas teorias, a pena é vista 

como instrumento apto à prevenção de futuros possíveis delitos, tendo, assim, um 

claro caráter utilitário de prevenção. 

Nesse sentido Gamil Föppel El Hireche47 esclarece: 
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Superadas as teorias absolutas, compete, agora, fazer o estudo das 
chamadas teorias relativas, que buscam uma finalidade para a pena, razão 
pela qual esta deixa de ser um fim em si mesma, passando a ser vista como 
algo instrumental: passa a ser um meio de combate à ocorrência e 
reincidência de crimes, É notadamente uma perspectiva utilitarista.  
 
 

Para Cesare de Beccaria48 a principal função da pena reside em sua função 

preventiva, vejamos:  

 

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

 
 

Destaca-se que para os filiados a essa teoria a pena tinha como finalidade a 

função de inibir o máximo possível a realização de novos atos criminosos. A punição 

era encarada como meio de segurança e defesa da sociedade, portanto a pena seria 

aplicada para impor o medo, buscando o combate à ocorrência de delito e à 

reincidência criminal. 

 

Vale dizer que as teorias preventivas, assim como as teorias retributivas 

consideram a pena um mal necessário, porém tal necessidade não reside na ideia 

de fazer justiça, defendida pelas teorias retributivas, mas sim na função de inibir, 

dentro dos limites do possível, a prática de novos delitos. 

 

Segundo Aníbal Bruno49: 

 
Para as teorias relativas ou finalistas, a razão de ser da pena está na 
necessidade de segurança social, a que ela serve, como instrumento de 
prevenção do crime. Nela está presente a justiça como critério regulador, a 
limitar as exigências da segurança em relação ao criminoso. Mas o que a 
justifica e lhe dá a sua orientação é o fim da defesa da sociedade. 

 

As teorias preventivas podem ser divididas em preventiva geral, que por sua 

vez se dividem em geral e especial, as quais têm por característica a intimidação da 

sociedade para a não prática do ilícito, e preventiva especial, que também se 
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dividem em positiva e negativa, as quais possuem como objeto o próprio 

delinquente. Tal distinção se retira da lição de Lyra50 que aduz o seguinte. 

 

As teorias da prevenção dividem-se em gerais e especiais. São gerais, 
quando consideram a pena em face da coletividade, no momento preciso de 
exercer a sua ação intimidativa; são especiais, quando consideram a pena 
em face de determinado delinquente, que já cometeu o crime, como meio 
idôneo de evitar a reincidência. Em resumo, a prevenção geral encerra a 
função social; a prevenção especial, a função individual da pena. 

 
 
 

No mesmo sentido Hireche51 diz o seguinte: 
 
 

A prevenção geral se destaca pela intimidação de todos os indivíduos, 
através da cominação dos delitos e das penas, avisando aos membros da 
sociedade quais as reações injustas contra as quais o Estado reagirá com a 
aplicação de uma pena. Já a teoria da prevenção especial estabelece que 
“o fim a que aspira a pena é desencorajar ou dissuadir o indivíduo que, 
tendo infringido uma norma penal, volte a cometer delitos”, ou seja, busca 
obstar a reincidência. 
 

 

Após essas noções introdutórias passaremos a analisar a partir daqui cada 

uma das teorias preventivas, bem como suas correntes positivas e negativas. 

 

3.2.1 Teorias da Prevenção Geral 

 

Na teoria da Prevenção Geral a pena possui um caráter ameaçador, visando 

inibir a prática de delitos. Segundo Bitencourt “com a ameaça de pena, avisando os 

membros da sociedade quais as ações injustas contra as quais se reagirá; e, por 

outro lado, com a aplicação da pena cominada, deixa-se patente a disposição de 

cumprir a ameaça realizada”.  

 

Nessa teoria a pena é usada como uma coação psicológica, pois traduz uma 

ameaça aos cidadãos que se recusam a observar e obedecer as ordens jurídicas da 

sociedade, motivando os indivíduos à não prática de novos crimes. 

 

Em relação ao tema Suxberger52 aduz: 
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A teoria da prevenção geral ou cai na utilização do medo como forma de 
controle social, com o qual se chega num Estado de terror e na 
transformação dos indivíduos em animais, ou na suposição de uma 
racionalidade absoluta do homem no juízo de ponderação entre as condutas 
que poderá eleger, na sua capacidade de motivação, tão ficcional como a 
ideia de livre arbítrio, ou, por último, cai na teoria do bem social ou da 
utilidade pública, que tão-somente acoberta os interesses em jogo: uma 
determinada socialização das contradições e dos conflitos de uma 
democracia imperfeita. 
 
 

Guiseppe Bettiol53 dá a seguinte interpretação à essa teoria: 
 

 
A doutrina da prevenção geral parte da consideração de que o fim único das 
penas é afastar os delitos da sociedade, em razão do que através da 
ameaça, deve-se considerar presente na aplicação e na execução da pena 
a ideia de que a generalidade dos cidadãos é colocada na condição 
psicológica de não cair no delito. A sociedade defende-se de melhor modo 
contra o crime quando, através da ameaça da pena em geral e sua 
aplicação ou execução em particular, suscita nos cidadãos inibições 
capazes de frustrar aquelas forças psicológicas que podem existir no ânimo 
dos cidadãos como determinantes do crime. 
 

 
Como já dito anteriormente a teoria da prevenção geral é subdividida em 

negativa, que busca a intimidação daqueles que não praticaram a conduta ilícita, 

visando que estes não se sintam motivados ou instigados à prática do crime e 

também em positiva, pela qual a pena nada mais é do que um meio de se produzir 

novos valores morais e éticos diante da sociedade e do indivíduo que não praticou a 

conduta ilegal. A seguir analisaremos cada uma dessas correntes em seus 

pormenores. 

 

3.2.1.1 Teoria da Prevenção Geral Negativa 

 

A teoria da Prevenção Geral Negativa Consiste na intimidação genérica da 

coletividade por meio da ameaça de aplicação de sanções contida nas normas 

penais incriminadoras. 

 

Essa teoria surgiu no XIX, conforme de dessume da lição de Guimarães54: 
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Registre-se que a teoria da prevenção geral negativa passou a ser 
elaborada, efetivamente, de forma sistemática, só no século XIX, embasada 
na ideia da defesa social, quando a pena passou a despir-se de seus 
fundamentos morais e éticos, transformando-se, paulatinamente, em um 
conjunto de medidas sociais, preventivas e repressivas. 

 
 
 

Conforme esta doutrina a pena se impõe pelo temor, assim, pena deve ter o 

condão de incutir o medo na consciência das pessoas da sociedade, independente 

do sofrimento da pessoa que a suporta, visando que novos delitos não sejam 

praticados.  

 

Conforme Cezar Roberto Bitencourt55: 

 

Deve-se a Paul Anselm Ritter von Feuerbach a principal e mais rica 
formulação da teoria da prevenção geral em sua versão negativa: “teoria da 
coação psicológica”. Segundo tal concepção, a pena aplicada ao autor da 
infração penal tende a repercutir, junto à sociedade, evitando-se que as 
demais pessoas que se encontram com os olhos voltados na condenação 
de um de seus membros possam refletir antes da prática de qualquer delito. 
Trata-se do exercício de um fim utilitário da pena que exerce forte influência 
psicológica no indivíduo, com o escopo de refrear possíveis impulsos 
criminais. Dentre seus defensores também estão Bentham, Beccaria, 
Filangieri e Schopenhauer. 

 

A respeito dessa teoria Zaffaroni e Nilo Batista56, aduzem que “a 

criminalização assumiria uma função utilitária, livre de toda consideração ética e, por 

conseguinte, sua medida deveria ser a necessária para intimidar aqueles que 

possam sentir tentação de cometer delitos”. 

Nas palavras de Dieter57: 

 

Falar em Prevenção Geral, na sua acepção negativa, é sinônimo de coligir 
que a pena desempenha uma função inibidora de futuros delitos, pela 
simples razão – embora na prática controversa - da certeza da punição. 
Realça-se, assim, o papel intimidante do Direito Penal na consciência 
coletiva. 

 

Para Feurbach, citado por Bitencourt58: 
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A Prevenção Geral se associa à “teoria da coação psicológica”, cuja 
atuação – tida como resposta para o problema da criminalidade – é 
realizada em dois momentos distintos: inicialmente, com a cominação penal, 
incumbida de alertar a sociedade acerca da existência de condutas 
tipificadas como ilícitos penais, de modo a incutir na população o sentimento 
de ameaça, esmiuçada através da própria previsão da pena; 
posteriormente, com a aplicação da pena cominada, o que configura real 
expressão do poder estatal de realizar a ameaça supramencionada. 

 

Novamente nas palavras de Bitencourt59: 

 

Verifica-se que a Prevenção Geral é alicerçada na ideia de intimidação (a 
qual se fundamenta na imposição do medo) e de ponderação da 
racionalidade do homem, isto é, na constante luta do individuo de tentar 
suprimir os impulsos que o conduzem à prática do crime, em contraposição 
à coerção psicológica oriunda do Direito. 

 
 

Na atualidade entre os defensores da teoria da prevenção geral negativa, 

destaca-se Ferrajoli, que sustenta, porém, a existência de uma dupla intimidação: 

“uma que incide sobre as pessoas, para que não cometam delitos, e outra que, 

dirigida à coletividade, buscaria inibir a existência de reações sociais contra o 

delinquente, em sua garantia”. Em suas próprias palavras: 

 

Isto não significa, naturalmente, que o objetivo da prevenção geral dos 
delitos seja uma finalidade menos essencial do direito penal. Tal objetivo é, 
ao contrário, a razão de ser primeira, senão diretamente das penas, das 
proibições penais, as quais são dirigidas para a tutela dos direitos 
fundamentais dos cidadãos contra as agressões de outros associados. 
Significa, antes, que o direito penal tem como finalidade uma dupla função 
preventiva, tanto uma como a outras negativas, quais sejam a prevenção 
geral dos delitos e prevenção geral das penas arbitrárias ou desmedidas. A 
primeira função indica o limite mínimo, a segunda o limite máximo das 
penas. Aquela reflete o interesse da maioria não desviante. Esta, o 
interesse do réu ou de quem é suspeito ou acusado de sê-lo. Os dois 
objetivos e os dois interesses são conflitantes entre si, e são trazidos pelas 
duas partes do contraditório no processo penal, ou seja, a acusação, 
interessada na defesa social e, portanto, em exponenciar a prevenção e a 
punição dos delitos, e a defesa, interessada na defesa individual e, via de 
consequência, a exponenciar a prevenção das penas arbitrárias

60
. 

 
 

Convém destacar que essa teoria vem sofrendo duras críticas com relação à 

ausência de limites na definição dos crimes e de suas respectivas sanções.  
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Destaca-se também que atualmente há uma tendência doutrinária voltada para as 

teorias constitucionais que vêm se pautando na necessidade social para a aplicação 

do Direito Penal. Dentre os críticos a essa teoria destaca-se Roxin61 que aduz: 

 

Quem pretende intimidar mediante a pena tenderá a reforçar esse efeito, 
castigando tão duramente quanto possível. Se durante a guerra se 
decretarem as penas mais graves, incluindo sentenças de morte para 
crimes insignificantes, tal deveu-se indubitavelmente a motivos de 
prevenção geral. Contudo, se afirmarmos que nem para  o Estado os fins 
justificam qualquer meio, tal não pode ser conforme o direito. A prevenção 
geral necessita, assim, de uma delimitação que não se depreende do seu 
ponto de partida teórico. 
 
 

3.2.1.2 Teoria da Prevenção Geral Positiva 

 

Conforme Dieter62 a teoria da Prevenção Geral Positiva originou-se na 

doutrina alemã, no final do século XX, possuindo como principais expoentes os 

doutrinadores Günter Jakobs e Welzel, sendo o primeiro idealizador do chamado 

Direito Penal do Inimigo.  

 

De acordo com Mir Puig63, a teoria da prevenção geral positiva possuem duas 

subdivisões: a prevenção geral positiva fundamentadora e a prevenção geral 

positiva limitadora. A primeira é defendida por Welzel e Jacobs; e a ultima 

desenvolvida por Hassemer, Zipf e Roxin. 

 

De maneira geral essa teoria visa a manutenção da norma como modelo de 

orientação para os contatos sociais, reconhecendo a necessidade de se ter nas 

sociedades contemporâneas, além de um Direito Penal voltado à exclusiva tarefa de 

restabelecer, através da sanção penal, a vigência da norma violada e a segurança 

normativa, o Direito Penal do Inimigo, no qual o Estado tende a reagir de forma 

muito mais contundente, visando a restabelecer a chamada segurança cognitiva. 
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Buscando sintetizar essa teoria Delmanto64 aduz: 

 

Jakobs defende que conceitos jurídico-penais têm de ajustar-se à função 
social do Direito Penal; a pena, assim, passa a ter a função de garantir as 
expectativas sociais e se caracteriza pela prevenção geral, que é positiva e 
não intimidatória, e tem como missão, nas palavras de Jakobs, ‘a 
manutenção da norma como modelo de orientação para os contatos 
[relações] sociais [...]’ Desta missão pode-se inferir que a pena, em primeiro 
lugar, serve para confirmar a confiança na norma; em segundo, orienta para 
o exercício dessa fidelidade ao Direito e, por último, a sua imposição 
determina ao infrator suportar as suas consequências.  

 
 

Portanto, em apertada síntese, conclui-se que para essa teoria a única meta 

do Direito Penal é garantir a função orientadora das normas jurídicas, devendo a 

pena servir, desta maneira, para mostrar ao agente criminoso que sua conduta não 

obsta a vigência da norma.  

 

3.2.2 Teoria da Prevenção Especial 

 

As Teorias da Prevenção Especial são direcionadas ao próprio agente 

criminoso, buscando um convencimento subjetivo para que ele não volte à prática de 

atos criminosos, valendo-se a pena de meios preventivos especiais, os quais visam 

ressocializar e reeducar o infrator e ao mesmo tempo intimidando-o a não praticar o 

ilícito, demonstrando as consequências e sanções legais pela prática. 

 

Assim, a teoria da prevenção especial também possui como finalidade evitar o 

delito, porém, ao contrário da prevenção geral, que se dirige à generalidade dos 

cidadãos, a prevenção especial direciona-se única e exclusivamente à pessoa do 

agente criminoso, buscando com que este não volte a delinquir. Portanto, para esta 

teoria a finalidade da pena não é mais a retribuição, nem a intimidação, mas sim  a 

ressocialização e reeducação do delinquente. 

 

De acordo com Hireche65 “considera-se Franz von Liszt o maior expoente 

dessa teoria. Para ele, a função da pena é a proteção dos bens jurídicos por meio de 
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sua própria incidência sobre a personalidade do delinquente, com o escopo de 

evitar-se futuros crimes” 

Conforme Gilberto Ferreira66
: 

Esta teoria se baseia nas Teorias do Melhoramento e da Emenda; e do 
Ressarcimento, onde na primeira a principal finalidade é impedir a pratica 
de novos delitos, e esta finalidade só seria atingida através do 
melhoramento do agente do ilícito, o qual não voltaria à prática do delito; já 
na segunda a pena serviria para castigar o indivíduo marginalizado e, 
consequentemente o ressarcimento dos danos e prejuízos causados por 
sua conduta ilegal. 

 

Suxberger67 em relação à temática aduz que: 

Os defensores da abordagem preventivo-especial preferem a ideia de 
“medidas”, em lugar de penas. A pena pressupõe a liberdade ou a 
capacidade racional do delinquente, de modo a considerar um critério de 
igualdade geral; já a medida, ao contrário, parte da ideia de que o criminoso 
é um sujeito perigoso, diferente do normal, e que há de ser tratado 
consoante suas peculiares características perigosas. O castigo e a 
intimidação perdem, assim, sentido, porquanto a incidência da sanção penal 
volta-se a corrigir ou reabilitar o delinquente, sempre que seja possível, ou 
então a afastá-lo para torná-lo inofensivo. 

 
 

Verifica-se assim que a teoria da prevenção especial objetiva atuar sobre o 

indivíduo que cometeu ilícitos, visando evitar a reincidência criminal, através de, 

teoricamente, três diferentes formas: através da intimidação pessoal do condenado, 

da sua  neutralização, decorrente da segregação compulsória e, afinal, da sua 

ressocialização ou reintegração social. 

 

Ferrajoli68 em uma brilhante lição explica essa teoria da seguinte forma: 

 

O projeto disciplinar encontra-se quase sempre articulado, na literatura 
correicionalista, segundo ambas as finalidades da prevenção especial, vale 
dizer, aquela positiva da reeducação do réu e aquela negativa da sua 
eliminação ou neutralização, as quais, frise-se, não se excluem entre si, 
mas concorrem, cumulativamente, para a definição do objetivo da pena 
enquanto fim diversificado e dependente da personalidade, corrigível e 
incorrigível, dos condenados. Esta duplicidade do fim, positivo e negativo, é 
comum a todas as três orientações nas quais é possível distinguir, com 
base nas suas motivações filosóficas e políticas, as diversas teorias da 
prevenção especial, ou seja, desde as doutrinas moralistas de emenda 
àquelas naturalistas da defesa social, bem como aquelas teleológicas da 
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diferenciação da pena. Por mais diversas e até antitéticos que possam ser 
as matrizes ideológicas, todas essas orientações dizem respeito não tanto 
ao crime, mas ao réu, não aos fatos, mas aos autores, diferenciados 
segundo as suas características pessoais antes mesmo que pelas suas 
ações delitivas. Ademais, cultivam um programa comum que, de maneira 
iníqua concorda com as suas premissas éticas, deterministas, ou 
pragmáticas, vale dizer, o uso do direito penal não apenas para prevenir 
delitos, mas também para transformar as personalidades desviantes por 
meio de projetos autoritários de homologação ou, alternativamente, de 
neutralização das mesmas mediante técnicas de amputação e de melhoria 
social. 
 

 

Com as teorias preventivas surge um novo objeto para a criminologia que é o 

estudo sobre o “homem criminoso”, visando detectar aspectos e características que 

o distingue dos demais membros da sociedade. Assim, o Estado ganha legitimidade 

para intervir sobre o agente criminoso, com o fim de alcançar a sua regeneração 

moral ou, em caso de insucesso, evitar sua periculosidade social, colocando-se em 

prática os métodos preventivos especiais previstos por essas teorias: “ressocializar 

ou neutralizar o criminoso” 69. 

 

Queiroz70 tenta resumir a ideia dessas teorias da seguinte forma: 

 

Em suma, a teoria da prevenção especial pretende uma substituição da 
justiça penal por uma “medicina social”, cujo desiderato é o saneamento 
social, seja pela aplicação de medidas terapêuticas, que visam ao 
tratamento do delinquente, seja pela sua segregação, provisória ou 
definitiva, seja, ainda, pela submissão de um tratamento ressocializadora 

que anule as suas tendências criminosas. 
 
 

Esta teoria é divida em Prevenção Especial Positiva e Prevenção Especial 

Negativa, as quais iremos estuda-las a seguir, destacando-se que o tema central do 

presente trabalho é o estudo da Teoria da Prevenção Especial Positiva. 

 

3.2.2.1 Teoria da Prevenção Especial Negativa 

 

A teoria da Prevenção Especial negativa tem como propósito afastar o agente 

criminoso do convívio social, isto é, neutralizá-lo, através do encarceramento. De 
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acordo com Bitencourt71 o marco de desenvolvimento dessa teoria foi o século XIX, 

momento no qual a prisão se converteu na principal resposta penalógica. 

 

Alberto Zacharias Toron72 tece os seguintes comentários sobre os objetivos 

dessa teoria: 

 

(...) trata de evitar que o agente criminoso expresse sua maior ou menor 
periculosidade nas relações sociais. Fala-se em maior ou menor grau numa 
espécie de neutralização ou inocuização absoluta ou relativa. Esta pode ter 
um caráter temporal, quando com pena se aparta o sentenciado de forma 
perpetua, ou por um determinado período da vida social, custodiando-o. 
Mas a inocuização pode ter um caráter absoluto(definitivo)quando se trata 
da pena de morte(não se conhece nesta  hipótese nenhum caso de 
reincidência) ou relativo quando destrói parcialmente a pessoa a pessoa e, 
por exemplo, castra-se o estuprador ou cortam-se as mãos do assaltante 
ou, ainda, as pernas do trombadinha etc. 

 

 

De acordo com Santos73: 

 

A prevenção especial negativa de neutralização do criminoso, baseada na 
premissa de que a privação de liberdade do condenado produz segurança 
social, parece óbvia: a chamada incapacitação seletiva de indivíduos 
considerados perigosos constitui efeito evidente da execução da pena, 
porque impede a prática de crimes fora dos limites da prisão – e, assim, a 
neutralização do condenado seria uma das funções manifestas ou 
declaradas cumpridas pela pena criminal. 
 

 

Esta teoria também analisa o indivíduo como agente do ilícito, contudo não 

busca as sua ressocialização, mas apenas castigá-lo submetendo-o a uma pena 

severa, agindo tanto como solução quanto como busca pela satisfação social, com a 

finalidade de neutralizar as consequências da inferioridade do agente criminoso. 

 

Para os defensores dessa teoria ela alcança êxito em seu desiderato, uma 

vez que se obtém o controle social à medida que o castigo e a penalização 

produzissem limitações físicas ao agente do delito, causando-lhe impossibilidade de 

praticar crimes posteriores. 
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Por fim, cabe destacar que essa teoria tem sofrido duras críticas e dentre os 

seus principais críticos encontra-se Claus Roxin que afirma o seguinte: 

 

A teoria da prevenção especial não é idônea para fundamentar o direito 
penal, porque não pode delimitar os seus pressupostos e consequências, 
porque não explica a punibilidade de crimes sem perigo de repetição e 
porque a ideia de adaptação social coativa, mediante a pena, não se 
legitima por si própria, necessitando de uma legitimação jurídica que se 
baseia noutro tipo de considerações. 
 

 

3.2.2.2 Teoria da Prevenção Especial Positiva 

 

A teoria da prevenção especial configura o núcleo do desenvolvimento do 

presente trabalho, uma vez que será analisado em capítulo próprio a sua 

aplicabilidade no sistema penitenciário brasileiro, bem como no sistema penitenciário 

do Município de Marabá/PA. No presente tópico nos ateremos tão somente à sua 

conceituação, bem como a exposição a eventuais críticas. 

 

A Teoria da Prevenção Especial Positiva tem por objetivo reintegrar o 

criminoso à sociedade, por meio da ressocialização. Segundo Dieter74  

 

A Prevenção Especial é dita positiva, por sua vez, quando tem como intuito 
a reeducação ou ressocialização do preso. Ela ampara-se na ideologia do 
tratamento, que aponta o delinquente como um indivíduo apto a ser 
corrigido, por meio de técnicas corretivas da ortopedia moral do condenado. 
 
  

Atualmente essa teoria é apontada pelo discurso oficial brasileiro, como a 

principal função da pena, conforme pode ser verificado nos artigos 1° e 10 da Lei de 

Execução Penal75: 

 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do internado (grifamos). 
 
(...) 
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Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade (grifamos). 
 

 
 

O modo como se dá a aplicação da teoria da prevenção especial positiva é 

explicada por Juarez Cirino Santos76 da seguinte forma: 

 

(...) a prevenção especial positiva de correção (ou de ressocialização, ou de 
reeducação etc.) do criminoso, realizada pelo trabalho de psicólogos, 
assistentes sociais e outros funcionários da ortopedia moral do 
estabelecimento penitenciário, durante a execução da pena – segundo outra 
fórmula antiga: punitur, ne peccetur. 
 

 

Esse princípio atualmente é de suma relevância, tendo sua importância 

reconhecida inclusive por nossa mais alta corte, conforme se ver no seguinte 

julgado: 

 

Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA 
O TRABALHO EXTERNO AUTÔNOMO. REQUISITOS DO ART. 37 DA 
LEP. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DO LOCAL E HORÁRIO 
DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I – Não se mostra 
razoável exigir do reeducando outro requisito além dos critérios objetivos e 
subjetivos previstos na Lei de Execução Penal, especialmente se este já 
comprovou sua condição de microempresário regularmente estabelecido. II 
– O trabalho externo do paciente é de suma relevância no processo de 
sua reeducação e ressocialização, elevando-se à condição de 
instrumento de afirmação de sua dignidade. III – No caso sob análise, a 
apresentação pelo paciente de registro como microempresário, indicando o 
número do CNPJ e o seu endereço comercial, em documento no qual a sua 
atividade está descrita como “instalação e manutenção elétrica”, é 
circunstância suficiente para a concessão do benefício pleiteado. IV - Na 
hipótese, a comprovação das atividades exercidas poderá ser feita por meio 
de notas fiscais de prestação de serviço, recibos, orçamentos e outros 
documentos semelhantes. V – Ordem concedida para permitir ao paciente 
exercer trabalho externo, nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo 

da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS (HC 110605, 
STF, 2ª Turma, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. DOU. 
06.12.2011). 
 

Assim, ver-se que a teoria da prevenção especial positiva tem por finalidade 

alcançar o melhoramento do delinquente, devido à criminalidade desvirtuar o seu 

agente, tornando-o cada vez mais dependente do crime. 
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Finalmente cabe destacar algumas críticas feitas a essa teoria, críticas estas 

fundadas basicamente em um direcionamento, que é mostrar que a teoria destoa e 

muito da prática. Essa crítica fica clara a partir da análise da situação atual dos 

presídios que compõem o sistema prisional brasileiro, ambientes nos quais a 

desumanidade se contrapõe à reeducação e ressocialização pelo isolamento. Nesse 

sentido Antônio García-Pablos de Molina, citado por Bitencourt77 aduz: 

[...] a pena não ressocializa, mas estigmatiza, não limpa, mas macula, como 
tantas vezes se tem lembrado aos expiacionistas: que é mais difícil 
ressocializar a uma pessoa que sofreu uma pena do eu outra que não teve 
essa amarga experiência; que a sociedade não pergunta por que uma 
pessoa esteve em um  estabelecimento penitenciário, mas tão somente se 
lá esteve ou não. 
 
 
 

3.3 TEORIAS MISTAS DAS FUNÇÕES DA PENA 

 

As teorias mistas ou ecléticas das funções da pena buscam a unificação dos 

pontos mais importantes e fundamentais das teorias anteriormente expostas, tendo 

em vista que qualquer delas atuando isoladamente são insuficientes para atingir e 

solucionar os problemas sociais da pena, garantindo a proteção e os direitos dos 

cidadãos. 

Dentro dessa visão teórica, Gilberto Ferreira78 afirma que “a pena tem duas 

razões: a retribuição, manifestada através do castigo; e a prevenção, como 

instrumento de defesa da sociedade”. 

 

Destaca-se que essas teorias buscam superar as diversas divergências 

existentes entre as demais teorias já tratadas no presente texto, objetivando 

combiná-las ou unificá-las ordenadamente.  

 

Dessa forma, segundo Hassemer e Ebert, citado por Juarez Cirino Santos79 a 

pena representaria: 
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(a) retribuição do injusto realizado, mediante a compensação ou expiação 
da culpabilidade, (b) a prevenção especial positiva mediante correção do 
autor pela ação pedagógica da execução penal, além da prevenção 
especial negativa como segurança social pela neutralização do autor e, 
finalmente, (c) prevenção geral negativa através da intimidação de 
criminosos potenciais pela ameaça penal e prevenção geral positiva como 
manutenção/reforço na ordem jurídica etc. 

 

 

Assim, conforme essas teorias, a pena continua com seu viés retributivo, 

porém, deve de igual modo perseguir os fins de prevenção geral e especial. 

Destaca-se que essa teoria procura evitar os exageros unilaterais, das demais 

teorias isoladamente, e dirigir os diversos fins da pena para vias socialmente 

construtivas, de modo a obter o equilíbrio de todos os princípios mediante restrições 

recíprocas.  

 

Os defensores da teoria eclética defendem que os ideários defendidos pelas 

teorias retributivas e pelas teorias preventivas, tanto gerais quanto especiais, são 

distintos aspectos de um mesmo e complexo fenômeno que é a pena, e que tais 

teorias individualmente mostram-se incapazes de abranger e explicar o crime e a 

melhor maneira de tratá-lo, sendo imprescindível para segurança dos direitos 

fundamentais do homem, como também da sociedade, uma visão da pluralidade das 

funções da pena.  

 

Dentre as teorias mistas destaca-se a denominada Teoria Dialética 

Unificadora proposta por Claus Roxin que buscou claramente, sintetizar as teorias 

anteriores, enfatizando os acertos verificados e buscando fugir dos erros 

encontrados nas outras teorias, indo contra inclusive às demais teorias mistas que 

visavam meramente somar e sobrepor as ideias das demais teorias formando uma 

nova teoria contendo todos os elementos das teorias precedentes, alegando que 

essa simples soma não destrói a lógica imanente à cada concepção, além de 

aumentar o espectro de aplicação da pena 

 

Em sua teoria Roxin almeja o objetivo da pena não apenas na compensação 

da culpa do agente criminoso, mas também no sentido geral de fazer prevalecer a 

ordem jurídica e também determinados fins políticos-criminais, com o fim de prevenir 
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futuros crimes. Defende ainda que o direito penal deve ser analisado sob o ponto de 

vista dos princípios constitucionais, especialmente o princípio da dignidade da 

pessoa humana, que é o princípio constitucional considerado o norteador de toda e 

qualquer atuação num Estado democrático de direito80. 

 

Na teoria dialética Roxin recusa a retribuição como fim de aplicação da pena, 

defendendo, porém que os infratores do ordenamento jurídico devem ser castigados 

conforme o Direito, caso contrário, segundo o próprio Roxin81: 

 

Se não o fizéssemos, o Estado estaria desprezando a garantia de vida de 
seu ordenamento jurídico e cada futuro assassino poderia invocar que, não 
tendo esses outros sido castigados, do mesmo modo e em justiça ele não 
deveria ser punido. Uma proteção que apenas se confere segundo as 
circunstâncias, não constitui uma garantia jurídica, mas o exercício da 
arbitrariedade por parte do Estado. 

 

 

De outra banda, em relação à função ressocializadora Roxin82 aduz: 

 

Quando, como naturalmente sucede com a maioria dos presos, a primeira 
coisa que se deve fazer é conduzir a personalidade do sujeito ao caminho 
recto, o modo de o fazer não é moralizar em tom magistral, mas sim formar 
espiritual e intelectualmente, despertar a consciência da responsabilidade e 
activar e desenvolver todas as forças do delinquente, e muito em particular 
as suas especiais aptidões pessoais. A personalidade do delinquente não 
deve, pois, ser humilhada, nem ofendida, mas desenvolvida. [...] Para o 
ajudar, e assim nos ajudarmos, é necessária a cooperação de juristas, 
médicos, psicólogos e pedagogos. Não é possível agora precisar os 
pormenores de tal programa de ressocialização, mas toda a gente sabe que 
a realidade do nosso sistema penitenciário não corresponde, em múltiplos 
aspectos, nem sequer às mais modestas exigências deste tipo. Todos os 
peritos estão de acordo que a execução da pena constitui o ponto mais 
débil da nossa práxis do direito penal e que necessita de uma reforma muito 
mais urgente que o direito material. 
 

 

Diante do exposto Roxin afirma que a pena se justifica nos seguintes moldes: 

 

Daqui se retira para a justificação da pena que, embora se possa imputar a 
sua existência à pessoa do delinquente, este estará obrigado em atenção à 
comunidade, a suportar a pena. Tal é justo e legítimo, não porque aquele 
tenha que suportar que outros lhe inflijam um mal devido a um imperativo 
categórico, mas porque, como membro da comunidade, tem de responder 
pelos seus atos na medida da sua culpa, para a salvaguarda da ordem 
dessa comunidade. Desse modo, não é utilizado como meio para os fins 
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dos outros, mas, ao co-assumir a responsabilidade pelo destino, confirma-
se a sua posição de cidadão com igualdade de direitos e obrigações. Quem 
não quiser tal aceitar como justificação da pena, terá de negar a existência 
de valores públicos e, com eles, o sentido e missão do Estado

83
. 

 
 

O referido autor afirma ainda que: 

 
 

A aplicação da pena estará justificada se se conseguir harmonizar a sua 
necessidade para a comunidade jurídica com a autonomia da personalidade 
do delinquente, que o direito tem de garantir. E que a pena não pode 
ultrapassar a medida da culpa

84
. 

 

Destaca-se que assim como as demais teorias justificadoras das penas, a 

teoria de Roxin Várias críticas, devido o critério desenvolvido por ele, para alguns, 

poderia gerar a arbitrariedade. 

 

Após análise de todas as teorias justificadoras das penas, fica claro que não 

existe uma teoria plenamente aceita doutrinária e sociologicamente, no que diz 

respeito à temática das funções da pena, pois são direcionadas críticas 

contundentes tanto para as acepções retributivas quanto para as prevencionistas, 

bem como para as unificadoras, incluindo aí a dialética de Roxin, conforme foi 

detalhado acima. 

 

Merece destaque que mesmo não havendo consenso sobre as teorias 

justificadoras da pena o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria unificada da 

pena, atribuindo-lhe ambas prerrogativas, o que se evidencia no artigo 59 do Código 

Penal Brasileiro, o qual estabelece que a pena deve ser suficiente para a retribuição 

e prevenção do crime: 

 

Art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime: I- as penas aplicáveis dentre as cominadas; II – a 
quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III – o regime 
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV – a substituição da 
pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível

85
 

(grifamos). 
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Dentre as funções atribuídas à pena no nosso ordenamento jurídico será 

analisada, no próximo capítulo, com mais profundidade a função preventiva especial 

positiva, ou seja, a função ressocializadora da pena, buscando identificar a sua 

aplicabilidade ou não no nosso ordenamento jurídico.  
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4 FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Como dito anteriormente o ordenamento jurídico brasileiro consagra como 

uma das principais funções da pena privativa de liberdade a sua função 

ressocializadora, como podemos ver nos artigos 1º e 10 da LEP86: 

 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do internado (grifamos). 
 
(...) 
 
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade (grifamos). 

 

 

Contudo, analisando a realidade fática do sistema prisional brasileiro 

constata-se que essa função não é implementada na prática, ao menos não em sua 

plenitude, como deveria ser de acordo com o preceituado pelos artigos supracitados, 

bem como pela nossa Carta Magna que estabelece em seu art. 5º, inciso XLIX, que 

é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, sendo isso 

pressuposto básico para a implementação da dita função ressocializadora da pena, 

e que não vem sendo respeitado, a exemplo dos recentes acontecimentos no 

presídio de Pedrinhas no Maranhão, onde só no ano de 2014 já ocorreram 17 

(dezessete) mortes e segundo dados do Conselho Nacional de Justiça no ano de 

2013 ocorreram 60 (sessenta) mortes no referido presídio87.  

 

O que se vem observando nos presídios brasileiros são inúmeras afrontas 

aos direitos humanos e ausência de políticas públicas que façam valer as premissas 

impostas legalmente para o alcance da ressocialização do apenado, sendo que  

quase todos os presídios no Brasil apresentam uma realidade que põe em 

questionamento o alcance da função ressocializadora da pena no nosso 

ordenamento jurídico. 
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Nota-se que o sistema prisional brasileiro se encontra bastante debilitado, e 

isso acaba por ocasionar a elevação da violência dentro dos presídios, bem como 

extramuros, em virtude da ausência de possibilidade de recuperação do apenado, 

gerando um alto grau de reincidência, conforme Assis88: 

 

Embora não haja números oficiais, calcula-se que, no Brasil, em média, 
90% dos ex-detentos que retornam à sociedade voltam a delinquir, e, 
consequentemente, acabam retornando à prisão. Essa realidade é um 
reflexo direto do tratamento e das condições a que o condenado foi 
submetido no ambiente prisional, durante o seu encarceramento, além 
do sentimento de rejeição e de indiferença sob o qual ele é tratado pela 
sociedade e pelo próprio Estado ao readquirir sua liberdade. O estigma 
de ex-detento e seu total desamparo pelas autoridades faz com que o 
egresso do sistema carcerário se torne marginalizado no meio social, o 
que acaba levando-o de volta ao mundo do crime, por falta de melhores 
opções. 

 

Na sequência passaremos a estudar como se encontra estruturado o sistema 

penitenciário brasileiro, bem como o sistema penitenciário do município de 

Marabá/PA, analisando as nuances de cada um, buscando demonstrar também a 

existência ou não de programas ressocializadores dentro de cada sistema. 

 

4.1 ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

Em relação à estrutura do sistema penitenciário brasileiro a lei de execução 

penal89 estabelece em seus artigos 85 e 88 o seguinte: 

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua 
estrutura e finalidade 
 
(...) 
 
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 
 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 
 
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; 
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). 
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Assim, ver-se que a lei de Execução Penal prevê que as casas penais do 

sistema penitenciário brasileiro devem possuir estruturas mínimas a dá ao apenado 

condições de vida compatíveis com a dignidade da pessoa humana, princípio basilar 

da nossa Constituição Federal e consagrado em nível mundial através de várias 

convenções como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração 

Americana de Direitos e Deveres do Homem e a Resolução da ONU que prevê as 

Regras Mínimas para o Tratamento do Preso.  

 

Contudo o que se observa é que a grande maioria das penitenciárias 

brasileiras se transformaram em verdadeiros depósitos humanos, com alto índice de 

superlotação, ocasionando assim um aumento gradativo da violência e de doenças 

entre os presos, descaracterizando assim o verdadeiro sentido para o qual foram 

criadas.  

 

A superlotação das prisões desemboca no desrespeito à dignidade humana, 

pois o reduzido espaço para viver leva os presos a dormirem no chão, e, algumas 

vezes, até próximo dos locais que costumam chamar de “banheiro”.  Nesse sentido 

Camargo aduz90: 

 
A superlotação devido ao numero elevado de presos, é talvez o mais grave 
problema envolvendo o sistema penal hoje. As prisões encontram-se 
abarrotadas, não fornecendo ao preso um mínimo de dignidade. Todos os 
esforços feitos para a diminuição do problema, não chegaram a nenhum 
resultado positivo, pois a disparidade entre a capacidade instalada e o 
número atual de presos tem apenas piorado. Devido à superlotação muitos 
dormem no chão de suas celas, às vezes no banheiro, próximo a buraco de 
esgoto. Nos estabelecimentos mais lotados, onde não existe nem lugar no 
chão, presos dormem amarrados às grades das celas ou pendurados em 
rede. (...) Os estabelecimentos penitenciário brasileiro, variam quanto ao 
tamanho, forma e desenho. O problema é que assim como nos 
estabelecimento penais ou em celas de cadeias o numero de detentos que 
ocupam seus lugares chega a ser de cinco vezes mais a capacidade. 

 

Destaca-se que essa superlotação dos presídios decorre de um 

encarceramento em massa, onde cerca de  95% (noventa e cinco por cento) do 

contingente carcerário, ou seja, a sua esmagadora maioria, é oriunda da classe dos 
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excluídos sociais, pobres, desempregados e analfabetos, que, de certa forma, na 

maioria das vezes, foram “empurrados” ao crime por não terem tido melhores 

oportunidades sociais.  

 

No que tange à superlotação tomamos por base o novo diagnóstico de 

pessoas presas no Brasil, elaborado pelo Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 

Socioeducativas – DMF91, divulgado em junho de 2014, que traz a quantidade de 

pessoas presas no Brasil, bem como o número de vagas existentes e o déficit atual 

do sistema penitenciário brasileiro, apontando ainda que atualmente o Brasil é o 

terceiro país que mais encarcera no mundo, levando-se em consideração os 

prisioneiros em regime de prisão domiciliar e o quarto excluindo estes. 

 

Em relação à quantidade de presos no sistema carcerário, observa-se que 

vem acontecendo um encarceramento em massa em nosso país, o referido relatório 

traz a seguinte demonstração gráfica. 

 

GRÁFICO 01 - NÚMERO DE PESSOAS PRESAS NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FONTE: DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO 
E DO SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – DMF. 
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De outro lado o mesmo relatório apresenta o déficit do número de vagas nos 

presídios brasileiros demonstrando a situação alarmante em que se encontra o 

sistema, possuindo um déficit de 206.307 (duzentas e seis mil e trezentas e sete) 

vagas se levarmos em contas apenas os apenados recolhidos em estabelecimentos 

penais e de 354.244 (trezentas e cinquenta e quatro mil e duzentas e quarenta e 

quatro) vagas se forem computados os presos em regime de prisão domiciliar, 

vejamos: 

 

GRÁFICO 02 - DÉFICIT DE VAGAS NO BRASIL 

 

FONTE: DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO 

E DO SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – DMF. 

 

Destaca-se, além dos dados supramencionados, os seguintes dados do 

mesmo relatório, os quais configuram o panorama geral do sistema carcerário 

brasileiro: População no sistema prisional = 563.526 presos; Capacidade do sistema 

= 357.219 vagas; Déficit de Vagas = 206.307; Pessoas em Prisão Domiciliar no 

Brasil = 147.937; Total de Pessoas Presas = 711.463; Déficit de Vagas = 354.244; 

Número de Mandados de Prisão em aberto no BNMP = 373.991; Total de Pessoas 

Presas + Cumprimento de Mandados de Prisão em aberto = 1.085.454; Déficit de 

Vagas = 728.23592. 
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Observa-se a partir desses dados que a situação do sistema carcerário 

brasileiro que já é caótica ficaria insustentável caso todos os mandados de prisão 

que estão para cumprir fossem efetivamente cumpridos e esses agentes criminosos 

fossem postos nos estabelecimentos penais, ficando um déficit de 728.235 

(setecentas e vinte e oito mil duzentas e trinta e cinco) vagas. 

 

Destaca-se que a situação de caos existente nos presídios, decorre além da 

superlotação, também da falta de uma organização gestacional das prisões, já que 

não se vislumbra a separação dos presos por categorias de delitos ou tempo de 

pena já cumprido, resultando, desta forma, no contato de delinquentes primários 

com aqueles que já cumpriram grande parcela da pena, estando, portanto, mais 

contaminados dos vícios delinquentes do recinto prisional. Neste viés Assis93 

preleciona: 

 

Homicídios, abusos sexuais, espancamentos e extorsões são uma prática 
comum por parte dos presos que já estão mais “criminalizados” dentro do 
ambiente da prisão, os quais, em razão disso, exercem um domínio sobre 
os demais, que acabam subordinados a essa hierarquia paralela. 

 

 

A título de ilustração vejamos a seguinte imagem que demonstra de maneira 

parcial a realidade do sistema carcerário brasileiro, ressaltamos que é de maneira 

parcial, pois existem presídios que possuem realidades muito mais chocante: 
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FONTE: Luiz Silveira/Agência CNJ
94

 

 

Diante desse quadro observa-se que vem crescendo a distância entre a 

política criminal adotada na prática e as diretrizes constitucionais e legais traçadas 

por nosso ordenamento jurídico em relação à função ressocializadora da pena, de 

modo que há um sistema penal que desrespeita o princípio da dignidade da pessoa 

humana, através de um tratamento desumano, degradante e violador da integridade 

física, mental e moral do encarcerado. 

 

A atual realidade dos presídios brasileiros ocasiona diversas problemáticas 

que circundam a vida dos apenados e que acabam por interferir na real reintegração 

social deles. Problemas estes que envolvem os apenados não só ao longo do seu 

encarceramento, mas também os acompanha nas suas vidas extramuros, como uma 

eterna sombra, tal perspectiva se retira da teoria criminológica do labelling approach 

(internacionalismo simbólico, etiquetamento, rotulação ou reação social), que 

segundo Penteado Filho95 “(...) cria um processo de estigma para os condenados, 

funcionando a pena como geradora de desigualdades. O sujeito acaba sofrendo 

reação da família, amigos, conhecidos, colegas, o que acarreta a marginalização no 

trabalho, na escola”. 
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É oportuno, enfatizar, como já dito anteriormente, que a situação precária do 

sistema prisional no Brasil é oriunda, em grande parte, da política penal adotada por 

nosso País. Dessa forma chega-se à conclusão de que estamos vivendo um 

momento que resta clara a falácia da dita prevenção especial positiva que visa a 

ressocialização do apenado. 

 

A situação do sistema carcerário no Brasil hoje possui inúmeras deficiências, 

como já exposto anteriormente, tendo este sistema sido classificado como 

"medieval" pelo próprio ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, em 2012, 

Segundo o ministro: 

 

Do fundo do meu coração, se fosse para cumprir muitos anos em alguma 
prisão nossa, eu preferia morrer. Quem entra em um presídio como 
pequeno delinquente muitas vezes sai como membro de uma organização 
criminosa para praticar grandes crimes. Temos um sistema prisional 
medieval que não é só violador de direitos humanos, ele não possibilita 
aquilo que é mais importante em uma sanção penal que é a reinserção 
social

96
. 

 

Diante dessa declaração do Ministro da Justiça e levando em consideração 

todas as circunstâncias que permeiam o sistema prisional brasileiro até aqui 

elencadas, nota-se que pena privativa de liberdade no Brasil passa por um período 

de praticamente vingança pública, com um modelo carcerário medieval e com uma 

finalidade essencialmente retributiva, ignorando quase que totalmente a função 

ressocializadora da pena (prevenção especial positiva).  

 

4.2 DA RESSOCIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

BRASILEIRO 

 

Muito embora a existências de todas as mazelas citadas no tópico anterior 

encontradas no sistema penitenciário brasileiro, podemos destacar alguns projetos 

que de fato proporcionam a real reintegração dos ex-apenados à vida em sociedade. 

Medidas essas que vêm logrando êxito no objetivo de diminuir o índice de 

reincidência criminal. Diante disso é importante destacar a existência de projetos de 

reintegração social que visam alcançar os condenados, durante o cumprimento da 
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sua pena, e há outros, cujo foco é voltado para os egressos do sistema 

penitenciário. 

 

Desta forma, destacamos como projetos reintegratórios que visam alcançar 

os condenados enquanto estão cumprindo pena, bem como aos egressos do 

sistema penal, dando ênfase à programas no Estado do Pará: Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados – APAC (Nacional); o Projeto Parapanã 

(São Paulo); o Projeto Nascente – Polo Industrial (Pará); o Projeto Papo di Rocha 

(Pará); o Projeto Conquistando Liberdade (Pará); o programa Fábrica de Esperança 

(Pará).  

 

Destaca-se ainda que atualmente existe em âmbito nacional o Projeto 

Começar de Novo que visa alcançar tanto o egresso do sistema penal quanto 

cumpridores de medidas e penas alternativas. Passaremos a seguir a analisar cada 

um desses programas de reinserção social. 

 

4.2.1 Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC  

 

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC é uma 

entidade civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à 

recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de 

liberdade97. 

 

O objetivo da APAC é promover a humanização das prisões, sem perder de 

vista a finalidade punitiva da pena. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e 

oferecer alternativas para o condenado se recuperar98. 

 

O trabalho da APAC dispõe de um método de valorização humana, vinculada 

à evangelização, para oferecer ao condenado condições de recuperar-se. Busca 
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também, em uma perspectiva mais ampla, a proteção da sociedade, a promoção da 

justiça e o socorro às vítimas99.   

 

A principal diferença entre a APAC e o sistema carcerário comum é que, na 

APAC, os presos (chamados de recuperandos pelo método) são co-responsáveis 

pela recuperação deles, além de receberem assistência espiritual, médica, 

psicológica e jurídica prestadas pela comunidade. A segurança e a disciplina são 

feitas com a colaboração dos recuperandos, tendo como suporte funcionários, 

voluntários e diretores das entidades, sem a presença de policiais e agentes 

penitenciários100. 

 

Além de frequentarem cursos supletivos e profissionais, eles possuem 

atividades variadas, evitando a ociosidade. A metodologia APAC fundamenta-se no 

estabelecimento de uma disciplina rígida, caracterizada por respeito, ordem, trabalho 

e o envolvimento da família do sentenciado. A valorização do ser humano e da sua 

capacidade de recuperação é também uma importante diferença no método 

APAC101. 

 

Um outro destaque, refere-se à municipalização da execução penal, ou seja, 

o condenado cumpre a sua pena em presídio de pequeno porte, com capacidade 

para, em média, 100 (cem) recuperandos, dando preferência para que o preso 

permaneça na sua terra natal   e/ou onde reside sua família102. 
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Verifica-se que esse sistema vem obtendo êxito em sua finalidade devido ao 

seu método de valorização do apenado, de acordo com Ramos103:  

 

A unidade da cidade de Itaúna (MG), conhecida como APAC modelo, hoje 
tem um índice de reincidência criminal em torno dos 10%, o que se 
configura como um significativo avanço no contexto do sistema carcerário 
brasileiro, bem como uma comprovação de que, apesar de difícil e lento, o 
processo de recuperar e ressocializar o condenado dignamente é algo 

possível.  
 
 

Por fim, destaca-se que de acordo com Fernando Laércio Silva104, em 

pesquisa realizada pela FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos 

Condenados), no ano de 2006, “o Método APAC já havia sido adotado ou se 

encontrava em vias de implantação em mais de 20 países e, no Brasil, mais de 100 

unidades prisionais já se guiavam pelo Método APAC de execução de pena”. 

 

4.2.2 Projeto Parapanã 

  

O projeto Parapanã105 resulta de uma parceria entre a direção da 

penitenciária, a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP) e 

profissionais liberais de Arquitetura e Interiores. Arte e criatividade se aliam na 

capacitação das reeducandas, tornando-as aptas ao exercício de atividades liberais, 

para que com isso elas possam se sustentar licitamente. Deste modo, permitem que 

as reeducandas trabalhem com a sua sensibilidade, que por vezes é ameaçada em 

um ambiente privativo de liberdade. 

 

4.2.3 Projeto Nascente – Polo Industrial 

 

O Projeto Nascente – Polo Agroindustrial, configura-se como uma ação 

articulada entre vários órgãos do Governo do Estado para fomentar ações com o fito 
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de atender as necessidades humanas e agroindustriais do Sistema Penitenciário 

Paraense, intensificando culturas por meio das parcerias, fazendo com que a 

Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel se torne referência no cenário nacional, com 

vista à intensificação das ações e métodos de Reinserção Social aos internos 

custodiados pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará - SUSIPE, 

naquela Unidade Penitenciária106. 

 

 O objetivo do Projeto se coaduna, sobretudo, com as diretrizes do Núcleo de 

Reinserção Social – NRS, tais como o comprometimento de ações voltadas à 

responsabilidade social, com a necessidade de reintegrar o ser humano preso, 

através de atividades educativas e laborativas que visem à capacitação e 

qualificação de mão de obra, a fim de reinseri-los à sociedade e ao mercado de 

trabalho em melhores condições, como forma de redução da reincidência criminal107. 

 

Segundo dados constantes do site da SUSIPE o projeto conta com 210 

internos trabalhando e sendo capacitados nos sub projetos de criação de animais, 

cultivo de hortaliças, frutas, jardinagem, compostagem, meliponicultura, e outros108. 

 

4.2.4 Projeto Papo di Rocha 

 

Projeto de Reinserção social cujo foco é a conscientização social comum, 

porquanto o preso atua como palestrante, dando testemunho pessoal através do 

contra exemplo: "não faça o que eu fiz". Acompanha os projetos ‘Escolar’ e‘ 

Conquistando a Liberdade’ tendo como objetivo, proporcionar aos presos o relato de 

suas experiências de vida até chegar ao cárcere, a realidade da prisão e suas 

consequências pessoais e familiares. Tem como o escopo principal, o alerta a 

comunidade, principalmente aos jovens e crianças, sobre os perigos do 
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envolvimento com o mundo do crime, drogas e afins. Em 2013, cerca de 300 

internos participaram do projeto como palestrantes109. 

 

4.2.5 Projeto Conquistando Liberdade 

 

O projeto de reinserção social denominado “Conquistando a Liberdade” 

realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – 

SUSIPE em parceria com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Secretaria de Estado e Municipais de Educação, PROPAZ e Polícia Militar, tem o 

objetivo de levar a prestação de serviços gerais de limpeza e manutenção predial a 

escolas públicas Estaduais, Municipais e particulares do Pará por meio da mão de 

obra de internos da SUSIPE - custodiados em regimes fechado e semiaberto110. 

 

Desenvolvido atualmente em 17 municípios do Estado, objetiva reinserir 

socialmente o preso através do viés da educação, consciência ambiental e ciclo de 

palestras junto à comunidade escolar, além de serviços de reparos de escolas e 

logradouros públicos.  O evento é realizado de forma voluntária, uma vez por mês. 

Em dois anos, 2.172 internos participaram do projeto, beneficiando cerca de 25.000 

alunos e 145 espaços públicos, principalmente escolas111. 

 

4.2.6 Fábrica de Esperança 

 

Funciona como patronato público (Estabelecimento oficial ou particular, que 

se destina a proporcionar aos liberados condicionais os meios necessários à sua 

readaptação à vida social).  Oferece oficinas de trabalho nas áreas de confecção de 

uniformes e fardas; bolas esportivas, serigrafia para tecidos e bolas e cozinha 
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industrial, com restaurante popular com capacidade de 500 lugares e que pode 

atender até 2000 pessoas no sistema rotativo112. 

 

Inicialmente os egressos recebem treinamento através de convênio firmado 

com a Escola de Produção e Trabalho do Pará e a Fábrica Esperança. O projeto 

Fábrica Esperança funciona como um canal entre o egresso do sistema 

penitenciário e a sociedade113. 

 

Os objetivos da Fábrica Esperança são: dialogar com a rede de serviços 

existentes, para a garantia da reinserção do egresso no mercado formal de trabalho, 

incluindo as empresas que queiram absorver sua mão de obra; capacitar o público-

alvo em cooperativismo e associativismo; fomentar o público-alvo para o 

empreendedorismo apoiando iniciativas para a criação de associações ou 

cooperativas114. 

 

4.2.7 Projeto Começar de Novo 

 

O Projeto Começar de Novo, lançado em 2009 pelo Conselho Nacional de 

Justiça, é executado nos Estados sob a coordenação dos Tribunais de Justiça. Tal 

programa visa à sensibilização de órgãos públicos e da sociedade civil para que 

forneçam postos de trabalho e cursos de capacitação profissional para presos e 

egressos do sistema carcerário. O objetivo do programa é promover a cidadania e 

consequentemente reduzir a reincidência de crimes115. 

 

Para tanto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou o Portal de 

Oportunidades. Trata-se de página na internet que reúne as vagas de trabalho e 
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cursos de capacitação oferecidos para presos e egressos do sistema carcerário. As 

oportunidades são oferecidas tanto por instituições públicas como entidades 

privadas, que são responsáveis por atualizar o Portal116. 

 

Para as empresas que oferecem cursos de capacitação ou vagas de trabalho 

para presos, egressos, cumpridores de penas e medidas alternativas, bem como 

para adolescentes em conflitos com a lei, o CNJ outorga o Selo do Programa 

Começar de Novo117. 

 

A outorga do selo será feita por ato do Ministro Presidente. Para isso, é 

necessário comprovar a realização dos concursos ou a contratação, além de outros 

requisitos, de acordo com a Portaria nº 49, de 30 de março de 2010 do CNJ118. 

 

4.3 ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ/PA 

 

O Sistema Penitenciário do Município de Marabá não difere muito do 

panorama do sistema penitenciário nacional, encontra-se repleto de problemas 

estruturais e sofre com a superlotação. 

 

No âmbito do município de Marabá existem duas casas penais, quais sejam: 

O Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes –CRAMA, localizado na 

Rodovia Transamazônica, BR-230, km 18, zona Rural, classificado como 

penitenciária e o Centro de Recuperação Regional de Marabá -  CRRM, localizado 

Folha 30, Quadra Especial, Lote Especial, bairro Nova Marabá, classificado como 

Cadeia Pública. 
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Destaca-se que ambos os estabelecimentos penais convivem com a 

precariedade de instalações e superlotação, afirmação esta que se encontra em 

consonância com o Relatório de Inspeção dos estabelecimentos penais de 

Marabá119 elaborado no mês de outubro tendo como referência o mês de setembro 

de 2014, da lavra da Promotoria de Execução Penal do Município de Marabá.  

 

A seguir faremos uma análise bem sucinta de cada um desses 

estabelecimentos penais citado, tendo em vista a escassez de dados no município 

de Marabá. 

 

4.3.1 Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes –CRAMA 

 

O Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA trata-se de 

estabelecimento prisional classificado como Penitenciária e se destina ao 

encarceramento de prisioneiros de ambos os sexos. 

 

De acordo com o relatório supra mencionado120,  até a data da visitação 

13/10/2012 a estrutura física e a situação de ocupação da penitenciária se 

encontrava da seguinte forma: Capacidade de lotação: 198 (cento e noventa e oito) 

vagas para homens e 30 (trinta) vagas para mulheres; Ocupação atual 425 

(quatrocentos e vinte e cinco) internos masculinos e  77 (setenta e sete) internas 

feminino; Quantidade de celas individuais: 0 (zero); Quantidade de celas coletivas 38 

(trinta e oito), cada uma com dimensões de 12 metros quadrados, com capacidade 

para 04 (quatro) internos cada, sendo que todas encontram-se atualmente com 

excesso de ocupantes. 

 

Diante do exposto resta claro que este estabelecimento penal encontra-se em 

completo desacordo com a LEP que apregoa que as casas penais deverão ter celas 

individuais para os internos, tendo em vista que sua capacidade total é para 228 
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(duzentos e vinte e oito) internos, entre ambos os sexos e encontra-se operando 

com 502 (quinhentos e dois) internos, ou seja, está com aproximadamente 120% 

(cento e vinte por cento) de presos acima da sua capacidade máxima (duzentos e 

setenta e quatro).  

 

Ressalta-se ainda a total insalubridade do local, tendo em vista que em 

termos absolutos, sem distinguir celas masculinas e femininas, teríamos uma lotação 

de aproximadamente 14 (quatorze) detentos por cela de 12 metros quadrados, onde 

deveria ter no máximo 04 (quatro)121. 

 

Por fim destacamos ainda que nessa casa penal não há: separação dos 

presos provisórios dos presos que estão cumprindo pena; separação de presos 

primários dos presos reincidentes; separação dos presos conforme a natureza do 

delito cometido (periculosidade)122.  

 

Diante desse quadro chega-se à conclusão de que Centro de Recuperação 

Agrícola Mariano Antunes – CRAMA, assim como muitas outras casas penais 

espalhadas pelo Brasil, não vem respeitando as normas e princípios impostas 

pela LEP, por nossa Constituição Federal e por diversos Tratados Internacionais 

relativos aos direitos dos presos. O que se ver é um total desrespeito à 

integridade física e mental desses presidiários, atentando contra a dignidade da 

pessoa humana, criando assim uma enorme barreira à ressocialização dos 

apenados e egressos submetidos a essa situação. 

 

4.3.2 Centro de Recuperação Regional de Marabá - CRRM 

 

O Centro de Recuperação Regional de Marabá – CRRM trata-se de 

estabelecimento prisional classificado como cadeia pública e se destina ao 

encarceramento de prisioneiros somente do sexo masculino, e em regra, apenas 
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prisioneiros temporários, excepcionalmente acolhendo presos definitivos, 

possuindo no momento da elaboração do relatório acima mencionado apenas 14 

presos 14 (quatorze) presos sentenciado. 

 

De acordo com o Relatório de Inspeção dos estabelecimentos penais de 

Marabá123 elaborado no mês de outubro tendo como referência o mês de setembro 

de 2014, até a data da visitação ocorrida em 13/10/2012 a estrutura física e a 

situação de ocupação da penitenciária se encontrava da seguinte forma: 

Capacidade de lotação: 120 (cento e vinte) vagas; Ocupação atual 183 (cento e 

oitenta e três) internos; Quantidade de celas individuais: 0 (zero); Quantidade de 

celas coletivas 14 (quatorze), cada uma com dimensões de 9 metros quadrados, 

com capacidade para 05 (cinco) internos cada, sendo que todas encontram-se 

atualmente excessivamente lotadas. 

 

Diante do contexto acima exposto resta claro que este estabelecimento penal, 

assim como o CRAMA, encontra-se operando bem acima de sua capacidade, com 

63 (sessenta e três) presos além da sua capacidade máxima, gerando assim um 

ambiente inóspito para os apenados viverem. 

 

A exemplo do CRAMA, o CRRM também não possui: separação dos presos 

provisórios dos presos que estão cumprindo pena; separação de presos primários 

dos presos reincidentes; separação dos presos conforme a natureza do delito 

cometido (periculosidade).  

 

Por fim, resta claro que nesse estabelecimento prisional também há um total 

desrespeito as normas e princípio já mencionados ao longo de todo esse 

trabalho, dificultando dessa forma a ressocialização dos apenados e egressos do 

sistema penal marabaense. 
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4.4 DA RESSOCIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA 

 

No que tange à ressocialização no âmbito do sistema penitenciário de Marabá 

há de se ressaltar que os dados são escassos e que os poucos dados que se tem 

acesso remontam apenas ao ano de 2011, a partir da formação da atual equipe 

interdisciplinar da Vara de Execuções Penais do Município de Marabá composta de 

uma assistente social, uma psicóloga e uma pedagoga, sob comando do Juiz de 

direito titular dessa vara. 

 

Apesar da escassez de dados obtivemos algumas informações sobre dois 

projetos de ressocialização que já foram implementados no município de Marabá, 

sendo que encontra-se em fase de execução e de um que se encontra em fase de 

elaboração, a saber: Projeto  “Novo Horizonte em Marabá” – Programa de 

Ressocialização de Egressos do Sistema Penal de Marabá através da 

Profissionalização (2011); Projeto Libertação: Liberdade, Trabalho e Ação (em 

Execução) e Projeto de Acessibilidade dos Egressos ao Mercado de Trabalho (em 

fase de elaboração)124. 

 

A seguir faremos uma análise bem sucinta de cada um desses projetos, tendo 

por base informações prestadas pela equipe interdisciplinar da Sétima Vara de 

Execução Penal de Marabá nas pessoas de: Andréa Ribeiro Alfaia (Assistente 

Social) e Angélica Cristina Bitar Miranda (Pedagoga), devidamente autorizadas pelo 

Juiz da referida vara Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Dr. Geraldo Neves Leite. 
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4.4.1 Projeto  “Novo Horizonte em Marabá” – Programa de Ressocialização 

de Egressos do Sistema Penal de Marabá através da Profissionalização 

(2011)125 

 

Através de levantamento feito pela Equipe Interdisciplinar da Vara de 

Execução Penal de Marabá demonstra-se que a falta de qualificação e a formação 

ao menos do ensino fundamental da população carcerária impedem sua reinserção 

social. Assim, chegou-se à conclusão da necessidade de haver contribuição da 

sociedade, através da iniciativa privada e dos órgãos públicos, para possibilitar que 

o egresso possa manter com dignidade sua família e a si próprio através de um 

ofício, diante disso foi elaborado o Projeto Novo Horizonte126. 

 

Este projeto se propõe a oferecer: a) Oportunidade para reingresso dos 

apenados na sociedade através de cursos profissionalizantes, em vista da 

constatação da necessidade destes em obterem de forma rápida, após a progressão 

para o regime aberto ou concessão de livramento condicional, uma solução para 

suas necessidades básicas de sobrevivência, em ambiente competitivo que requer 

um mínimo de formação e qualificação; b) Motivar o egresso para que ele se 

recupere socialmente, pois todos são recompensados pelas oportunidades 

oferecidas, diminuindo a chance do apenado ocupar-se em atividades criminosas127. 

 

Este projeto foi proposto pelo Juiz titular da Vara de Execução Penal, que à 

época era o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Dr. Jonas da Conceição Silva,  e 

pela equipe interdisciplina, conseguindo a adesão da Empresa VALE S.A, do 
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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI, do Sistema Nacional de 

Emprego – SINE e da Universidade Estadual do Pará – UEPA – Marabá128. 

 

O SINE assumiu o compromisso de cadastrar apenados concluintes dos 

cursos oferecidos pelo programa, com o objetivo de inseri-los no mercado de 

trabalho. 

 

A empresa VALE S.A se responsabilizou pelo financiamento dos cursos 

profissionalizantes. 

 

O SENAI, por sua vez, ofereceu cursos de eletricista básico, montador de 

andaimes, pedreiro e pintor predial, disponibilizando instrutores, flexibilização do 

nível de escolaridade com o fim de melhor atender às necessidades dos apenados. 

 

A UEPA cedeu espaço físico para as aulas dos cursos ministrados durante a 

realização do projeto. 

 

O projeto seguiu a orientação do programa Começar de Novo, instituído pela 

Resolução nº 096/2009, do CNJ, tendo por base a preocupação do Poder Judiciário 

com a reinserção social do apenado através da qualificação profissional, como forma 

de se alcançar um trabalho, direito fundamental do cidadão, sendo um dever social e 

condição de dignidade humana ( Art. 1º , IV da CF/88 e art. 28 da LEP)129. 

 

Esse projeto tinha previsão de ser implementado todos os anos, porém devido 

à falta da continuidade das parcerias essa ideia caiu por terra e o projeto só foi 

efetivado no ano de 2011 e com um índice baixíssimo de formandos, somente 12 

(doze) formandos no curso de eletricista e nada mais, sendo que desse doze 
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formandos apenas 01 (um) encontra-se trabalhando no mercado formal e 02 (dois) 

no mercado informal, todos na respectiva área de eletricista130. 

 

Por fim, destaca-se que de acordo com a equipe interdisciplinar, apesar desse 

projeto não estar mais ativo ele vem sendo substituído pelo Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC carcerário que ofereceu mais 

de 32 mil vagas a presos e egressos de todo o Brasil nos cursos de capacitação do 

1 º semestre de 2014, sem do que uma fatia dessas vagas vieram para o município 

de Marabá/PA131. 

 

4.4.2 Projeto Libertação: Liberdade, Trabalho e Ação132 (Em Execução) 

 

O Projeto Libertação é um projeto destinado à ressocialização dos presos que 

se encontram cumprindo pena em regime semiaberto. Tendo capacidade para 

atender 30 (trinta) detentos entre homens e mulheres133. 

 

Esse projeto é fruto de uma parceria entre a Sétima Vara de Execução Penal 

de Marabá, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - 

SUSIPE e a Prefeitura Municipal de Marabá - PMM, direcionando inicialmente 30 

detentos do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), que 

desfrutam do regime semiaberto para trabalhar nas secretarias de Saúde (SMS) e 

Educação (SEMED) do município, em atividades diversas, de acordo com grau de 

instrução, profissionalização e disponibilidade de vagas ofertadas pela administração 

municipal134. 
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Esse projeto iniciou-se no mês de março de 2014 e possui vigência de 01 

(um) ano, com possibilidade de renovação da parceria. Destaca-se que por 

intermédio desse projeto 02 (dois) egressos do sistema penal marabaense já foram 

contratados para trabalhar na Prefeitura Municipal de Marabá. 

 

4.4.3 Projeto de Acessibilidade dos Egressos ao Mercado de Trabalho (em 

elaboração)135 

 

O Projeto de Acessibilidade dos Egressos ao Mercado de Trabalho é um 

projeto idealizado pela equipe interdisciplinar da Sétima Vara de Execução Penal 

de Marabá e tem por finalidade promover parcerias com o Sistema Nacional de 

Emprego - SINE e com o empresariado local, a fim de encaminhar os egressos 

do sistema penal marabaense para o mercado formal de trabalho, visando sua 

reintegração à sociedade com a consequente ressocialização, buscando assim, 

diminuir o índice de reincidência criminal no município136. 

 

Esse Projeto foi escrito no mês de outubro de 2014 e está em fase de 

análise, momento em que será submetido à apreciação do Juiz titular da sétima 

Vara de Execução Penal de Marabá para após o seu endosso ou não ser posto 

em prática ou arquivado, conforme o caso137. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – FÓRUM DE MARABÁ – SÉTIMA VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL- EQUIPE INTERDISCIPLINAR. Marabá/PA, outubro de 2014. 
136

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – FÓRUM DE MARABÁ – SÉTIMA VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL- EQUIPE INTERDISCIPLINAR. Marabá/PA, outubro de 2014. 
137

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – FÓRUM DE MARABÁ – SÉTIMA VARA DE 

EXECUÇÃO PENAL- EQUIPE INTERDISCIPLINAR. Marabá/PA, outubro de 2014. 



    65 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto no decorrer do presente trabalho, nota-se que não 

existe uma teoria plenamente aceita doutrinária e sociologicamente, no que diz 

respeito às funções da pena, tendo em vista que são direcionadas duras críticas 

tanto para as acepções retributivas quanto para as prevencionistas, conforme já 

detalhado.  

 

Destaca-se também que o ordenamento jurídico brasileiro buscou unir essas 

duas teorias adotando a teoria mista em que se busca ao mesmo tempo a punição 

do apenado e a prevenção da ocorrência de novos delitos, como se pode inferir a 

partir da leitura do artigo 59 do nosso Código Pena, o qual aduz que o Juiz 

estabelecerá a pena conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime. 

 

Ainda em relação às funções da pena cabe rememorar que atualmente no 

nosso ordenamento jurídico a principal função da pena almejada pelo direito penal é 

a ressocialização do apenado, tendo em vista o previsto nos artigos 1º e 10 da Lei 

de Execução Penal Pátria. 

 

Essa função da pena vem se afigurando tão importante que o presente 

trabalho teve como foco o seu estudo sistemático, buscando analisar a sua 

aplicabilidade ou não no nosso ordenamento jurídico, perante o presente modelo do 

nosso sistema penitenciário. 

 

Dessa forma, em relação à função ressocializadora da pena privativa de 

liberdade no nosso ordenamento jurídico, tema central do presente trabalho, nota-se 

que esta não vem tendo sua aplicabilidade tal qual como prevista em nossa 

legislação, tendo em vista, a existência de incontáveis obstáculos físicos e 

estruturais existentes no sistema carcerário brasileiro, da forma como é posto nos 

dias atuais. 

 

Dessa maneira salta aos olhos a falácia do discurso oficial em relação à 

função ressocializadora da pena, frente ao sistema carcerário brasileiro que produz 
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uma estigmatização do egresso, bem como dos cumpridores de sentença, 

restringindo a aplicabilidade desta função em nosso ordenamento jurídico. 

 

Verifica-se de modo geral, com exceção de alguns casos pelo Brasil, que a 

função ressocializadora da pena privativa de liberdade não é efetivada no nosso 

ordenamento jurídico devido a diversos fatores, tais como: Falta de estrutura do 

Sistema Penitenciário Brasileiro apta a proporcionar aos presidiários uma vida digna, 

bem como qualificação profissional; Falta de um modelo no sistema prisional 

brasileiro que crie balizas norteadoras para lotação de presos, uma vez que é cediço 

que há presos de alta, média e baixa periculosidade, e devido a falta dessas balizas 

os presos são alojados sem qualquer parâmetro ocasionando muitas vezes uma 

“profissionalização no crime” daqueles presidiários que possuíam chances de se 

ressocializarem; Falta de oportunidades de emprego aos egressos do sistema penal 

devido ao preconceito da sociedade em relação a ex-presidiários, o que muitas 

vezes  acaba levando o egresso a delinquir novamente com o fito de sustentar a si e 

por vezes a família; Falta de políticas públicas que visem a reinserção à sociedade, 

bem como ao mercado de trabalho, dos egressos do Sistema Penal brasileiro.  

 

No entanto, mesmo diante desse panorama geral de falta de efetividade da 

função ressocializadora da pena privativa de liberdade, nota-se que as trilhas da 

superação dessas verdadeiras barreiras à ressocialização do apenado já estão 

sendo construídas, embora paulatinamente, amparadas em grandes ideias e 

metodologias aptas a serem reproduzidas, a exemplo dos projetos ressocializante 

que foram trazidos à baila no presente trabalho. 

 

Como foi exposto no decorrer do presente trabalho o sistema carcerário 

brasileiro encontra-se permeado de fatores físicos e psicológicos que acabam por 

criar enormes obstáculos à ressocialização do apenado, contudo como foi visto 

existem iniciativas que visam a construção de um Direito Penal restaurador e 

ressocializador, amoldando-se aos pilares de um Estado democrático tal qual o 

Brasil, o qual em seu  ordenamento jurídico elenca, como principal fundamento a 

prevalência da dignidade humana, bem como dos demais direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados. 
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Gradativamente se vem construindo uma nova perspectiva em relação ao 

apenado, na qual ele vem sendo enxergado como um reeducando e não mais como 

um indivíduo nocivo à sociedade que deve se retirado do convívio social a qualquer 

custo, porém essa visão ainda é diminuta, uma vez que grande parte da sociedade 

ainda possui uma visão arcaica de que a pena dever servi apenas para retribuir com 

o mal o mal causado pelo agente criminoso. 

 

Por fim, no que se refere à função ressocializadora da pena no município de 

Marabá, nota-se que esta se mostra muito deficiente uma vez que em um universo 

de cerca de cerca de 685 presos, incluindo os do CRAMA e do CRRM, apenas por 

volta de 30  detentos vêm sendo atendido por programa de  ressocialização como se 

pode inferir diante do exposto no presente trabalho. 

 

Diante desse quadro fica demonstrada a premente necessidade de 

elaboração de iniciativas por parte do governo em parceria com a sociedade, 

visando a criação de novos programas de ressocialização, buscando englobar o 

maior número possível de apenados, com o fito de gerar um maior grau de 

ressocialização e consequentemente a diminuição do índice de criminalidade no 

Município de Marabá/PA.  
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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título Pena Privativa de Liberdade e Ressocialização: 

A Efetividade da Função Ressocializadora no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

Autor Neibson Danilo Ferreira Barros 

Orientador Prof. Me. Marco Alexandre da Costa Rosário  

Produto final pretendido Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Área de 

Concentração/Linha de 

pesquisa 

Direito Penal e Processual Penal 

Duração da pesquisa 14 meses 

Instituições envolvidas Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA) – Antiga Universidade Federal do 

Pará (UFPA), Campus Marabá. 

 

2 TEMA 

 

Pena privativa de liberdade e ressocialização. 

 

3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Efetividade da função ressocializadora em relação à pena privativa de 

liberdade. 

 
 

4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Quais os fatores que determinam a efetivação ou não da Função 

Ressocializadora da Pena no nosso Ordenamento Jurídico? 
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5 HIPÓTESE 

 

A Função Ressocializadora da Pena não é efetivada no nosso ordenamento 

jurídico devido a diversos fatores, tais como: Falta de estrutura do Sistema 

Penitenciário Brasileiro apta a proporcionar aos presidiários uma vida digna, bem 

como qualificação profissional; Falta de um modelo no sistema prisional brasileiro 

que crie balizas norteadoras para lotação de presos, uma vez que é cediço que há 

presos de alta, média e baixa periculosidade, e devido a falta dessas balizas os 

presos são alojados sem qualquer parâmetro ocasionando muitas vezes uma 

“profissionalização no crime” daqueles presidiários que possuíam chances de se 

ressocializarem ; Falta de oportunidades de emprego aos egressos do sistema penal 

devido ao preconceito da sociedade em relação a ex-presidiários, o que muitas 

vezes  acaba levando o egresso a delinquir novamente com o fito de sustentar a si e 

por vezes a família; Falta de políticas públicas que visem a reinserção à sociedade, 

bem como ao mercado de trabalho, dos egressos do Sistema Penal. 

 

6 JUSTIFICATIVA  

 

A principal função do Direito Penal é tutelar os bens jurídicos mais 

importantes à sociedade, cabendo-o aplicar sanções quando tais bens são violados.  

As sanções aplicadas pelo Direito Penal são denominadas penas, que podem ser, 

segundo a nossa Constituição de 1988, em seu art. 5ª, inciso XLVI, de: a) privação 

ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa 

e e) suspensão ou interdição de direitos. Por conseguinte a pena também possui 

funções, que com o passar dos tempos foram se modificando, destacando-se as 

teorias retributivas e preventivas da função da pena.  

 

Esse projeto visa fazer um estudo sobre a função ressocializadora da pena 

privativa de liberdade, que se insere dentro da teoria da prevenção especial positiva, 

tendo em vista o que preleciona a Lei de Execuções Penais (LEP), Lei nº 7.210/84, 

em seu artigo 1º, segundo o qual a aplicação da sanção penal tem por objetivo 

promover a ressocialização do condenado, frente ao atual modelo carcerário 
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brasileiro, permeado por circunstâncias físicas e psicológicas de execução da pena 

incompatíveis com a perspectiva de ressocialização. 

 

Nota-se que, de acordo com o discurso oficial da legislação brasileira que o 

sistema carcerário em tese deve promover a ressocialização dos apenados. Porém, 

basta uma rápida análise das condições, por exemplo, da maioria dos presídios 

brasileiros, para se constatar que o referido discurso não resguarda uma 

equivalência prática, o preso continua sendo visto como um agente patogênico à 

sociedade, submetendo-se a condições subumanas, nas quais a superlotação das 

celas, a falta de higiene, a pouca ou nenhuma disponibilidade de meios de 

reinserção social e o exercício de um verdadeiro código de conduta interno 

evidenciam uma significativa violação dos princípios da isonomia e da humanidade. 

 

Assim, o presente projeto tem por fim fazer um estudo sobre a função 

ressocializadora da pena no ordenamento jurídico brasileiro, analisando como se 

encontra a real situação de aplicação dessa função da pena, procurando fazer um 

estudo de caso no município de Marabá/PA, com base em dados a serem coletados 

junto à Vara de Execuções Penais do Fórum de Marabá. 

 

7 OBJETIVOS  

 

7. 1 OBJETIVO GERAL 

  

Analisar se a Função Ressocializadora da pena realmente é efetivada no 

nosso ordenamento jurídico, mais especificamente, fazendo um estudo de caso 

sobre a efetivação dessa função no município de Marabá/PA. 
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7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A - Revisar a bibliografia em Direito Penal sobre a função ressocializadora da 

pena; 

 

B - Revisar a bibliografia sobre a função ressocializadora da pena; 

 

C - Coletar a jurisprudência nos nossos tribunais sobre o tema; 

 

D - Coletar dados acerca da reincidência dos egressos no município de 

Marabá/PA; 

 

E - Levantar informações acerca da existência de Programas de 

Ressocialização de apenados, bem como dos egressos do sistema penal brasileiro; 

 

F - Levantar informações acerca da existência de Programas de 

Ressocialização de apenados, bem como dos egressos do sistema penal do 

município de Marabá. 

 

Esses dados a serem coletados consistem no índice de reincidência, bem 

como se há algum projeto no município que visa à ressocialização dos apenados, 

bem como dos egressos do sistema penal no município.  

 

 

8 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

A pena é a mais contundente das reações do Direito, sendo o meio mais 

rigoroso de manutenção da convivência pacífica dos cidadãos, mas é 

concomitantemente o instrumento que os deixa menos livres.  

 

Tendo isto em vista, ao longo da evolução do Direito Penal foram criadas 

várias teorias, que se dividem em dois grandes grupos: Teorias Retributivas e 

Teorias Preventivas da Pena. 
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Na vigência do Antigo Regime, a pena tinha como finalidade exclusiva a 

retribuição, isto é, como uma reprovação que deve ser aplicada ao mal injusto do 

crime, mediante o critério que quantifica a duração da pena e qualifica sua 

intensidade, conforme a culpabilidade do agente.  

 

Trata-se de uma perspectiva que se sustentava singularmente à luz do 

Estado de Polícia, quando os ditames absolutistas vinculavam os poderes do 

monarca a uma oblação divina – fato que, malgrado exercesse o papel de freio 

social, findava por garantir a existência de penas cruéis, desarrazoadas e 

dissociadas de um verdadeiro critério científico. Retrata-se, pois, o papel vingativo 

do Estado, desvinculado das preocupações com o futuro do apenado, tornando-se, 

por isso, insuficiente para as expectativas do Estado Democrático de Direito. 

 

Paulatinamente, foi sendo atribuído à pena o papel preventivo. As teorias 

preventivas da pena destacam-se por não compartilharem do intuito de retribuir o 

fato delitivo cometido, de modo que não atribuem à pena, taxativamente, a 

incumbência de realizar justiça, mas de prevenir a prática de violações às normas do 

Direito Penal. Trata-se de concepção que “seduz pela sua sobriedade e por uma 

característica tendência construtiva e social”. 

 

A teoria da função preventiva da pena se divide em prevenção geral e 

prevenção especial. O presente projeto irá se ater à teoria da prevenção especial no 

seu sentido positivo, ou seja à Função Preventiva Especial da Pena, que consiste na 

ideia  consagrada no artigo 1º da LEP, segundo o qual a pena tem função de 

ressocializar o delinquente e reinseri-lo no seio da sociedade. 

 

No que concerne à essa função da pena, Roxin, citado por Rogério Greco 

passa o seguinte entendimento 

 

Pela prevenção especial positiva, segundo Roxin, “a missão da pena 
consiste unicamente em fazer com que o autor desista de cometer futuros 
delitos.” Denota-se aqui o caráter ressocializador da pena, fazendo com que 
o agente medite sobre o crime, sopesando suas consequências, inibindo-o 
ao cometimento de outros.  
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Beccaria, outro renomado autor também disserta sobre a função preventiva 

da pena em seu sentido amplo: 

 

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

 

De modo mais específico, no que concerne à função ressocializadora, 

Rogério Greco faz à seguinte análise: 

 

 Na verdade, mesmo que passível de criticas, os critérios preventivos ainda 
poderão servir à sociedade, bem como ao agente que cometeu a infração 
penal, principalmente no que diz respeito à prevenção especial ou a 
ressocialização do condenado. Devemos entender que, mais que um 
simples problema de Direito Penal, a ressocialização, antes de tudo, é um 
problema político-social do Estado. Enquanto não houver vontade política, o 
problema da ressocialização será insolúvel. De que adianta, por exemplo, 
fazer com que o detento aprenda uma profissão ou um oficio dentro da 
penitenciaria se, ao sair, ao tentar se reintegrar na sociedade, não 
conseguirá trabalhar? E se tiver de voltar ao mesmo ambiente promíscuo do 
qual fora retirado para fazer com que cumprisse sua pena? Enfim, são 
problemas sociais que devem ser enfrentados paralelamente, ou mesmo 

antecipadamente, à preocupação ressocializante do preso. 
 

Assim, conclui-se que Prevenção Especial é dita positiva quando tem como 

intuito a reeducação ou ressocialização do preso. Ela ampara-se na ideologia do 

tratamento, que aponta o delinquente como um indivíduo apto a ser corrigido, por 

meio de técnicas corretivas da ortopedia moral do condenado. Ela é hoje apontada, 

no discurso oficial brasileiro, como a principal função da pena, conforme pode ser 

verificado no artigo 1° da LEP. 

 

9 METODOLOGIA 

 

A pesquisa a ser realizada terá por método de abordagem o dedutivo, uma 

vez que fará levantamentos de forma genérica acerca da efetividade da função 

ressocializadora da pena no nosso ordenamento jurídico como um todo, até chegar 

à abordagem mais concreta que será a análise da efetividade dessa função no 

município de Marabá/PA. 
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A análise desses dois pontos de vista da efetividade da função 

ressocializadora da pena proporcionará uma visão geral do nosso ordenamento 

jurídico, no que concerne ao cumprimento do que preleciona o art. 1º da LEP, bem 

como uma visão específica e concreta da referida função no município de 

Marabá/PA. 

 

10  CRONOGRAMA 

 

 2013 2014   

Atividade No
v 

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag
o  

Set  Out  No
v  

Dez 

Elaboração e 
entrega do 

projeto 

X X X            

Pesquisa 
bibliográfica 

  X X X X X        

Coleta de 
dados 

   X X X X        

Análise e 
discussão dos 

dados 

       X X      

Elaboração do 
TCC 

       X X X X X X  

Encontros com 
o orientador 

        X X X X X  

Revisão e 
entrega oficial 

do trabalho 

           X X  

Defesa de 
TCC 

             X 
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11 PROPOSTA DE SUMÁRIO PARA O TCC II 
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2.2. TEORIAS PREVENTIVAS DAS FUNÇÕES DA PENA 

2.3. TEORIA MAIS ADEQUADA À FUNÇÃO DA PENA 

3. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

3.1 ESTRUTURA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 
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3.3. DA RESSOCIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

MARABAENSE. 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    83 

 

 

12 REFERÊNCIAS 

 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. De Flório de angelis. Bauru, 
Edipro, 1997. 
 
BRASIL, Lei Execução Penal: Lei 12.550/2011. Disponível em: < 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12550.htm> acesso 
em: 10 jan. 2014. 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
Acesso em 10 jan. 2014 
 
DIETER, Mauricio Stegemann. O programa de política criminal brasileiro: funções 
declaradas e reais (contribuições de Claus Offe para fundamentação da crítica 
criminológica à teoria jurídica das penas). Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas >. Acesso em: 20 de dez 2013. 
 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 4 ª ed. rev., atual e ampl. 
Rio de Janeiro: Impetus, v.1, 2011. 
 
RIBEIRO, Gabrielle Carvalho; FREIRE, Mariana Belchior Ribeiro. Funções da pena: 
paradoxos fáticos da teoria preventiva. Disponível em: < www.esmarn.tjrn.jus.br>. 
Acesso em: 20 de dez 2013. 
 
ROXIN, Claus. Sentido e limites da pena estatal. In: Problemas fundamentais de 
Direito Penal. Lisboa. Veja, 1986. 
 
SANTOS, Juarez Cirino dos.Teoria da Pena: Fundamentos Políticos e Aplicação 
Judicial. Curitiba: ICPC/Lumen Juris, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    84 

 

 

8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 01 - NOVO DIAGNÓSTICO DE PESSOAS PRESAS NO BRASIL 
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8.2 ANEXO 02 - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

PENAIS DE MARABÁ - CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO 

ANTUNES – CRAMA (PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014)  
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FONTE: Ministério Público do Estado do Pará – Promotoria de Execução Penal de Marabá/PA. 
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8.3 ANEXO 03 - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

PENAIS DE MARABÁ - CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE 

MARABÁ (PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014) 
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