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RESUMO 

A presente monografia intenta trazer à lume a discussão sobre constitucionalidade da 

vedação ao livramento condicional quando configurado o instituto da reincidência específica, 

esculpido no artigo 83, V do Código Penal. Nessa Esteira, o objetivo deste estudo é aferir se, de 

fato, há compatibilidade vertical da proibição com a Constituição da República Federativa do 

Brasil, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos e todo o Sistema Jurídico Penal Brasileiro, no que diz respeito aos requisitos do 

livramento condicional.     

O tema, apesar de ser pouco explorado entre a grande maioria dos doutrinadores 

brasileiros, mas, ainda assim, debatido, arrima polêmica nos Tribunais Superiores e, após 

reiterados embates da Defensoria Pública no sentido de viabilizar o aproveitamento da tese em 

favor de apenados, vem, pouco a pouco, despertando grande interesse de quem atua junto às 

Varas de Execuções Penais, motivo pelo qual, por si só, já justifica o estudo proposto. Desta 

forma, o meio de pesquisa que será utilizado na monografia é o descritivo, em que serão 

abordados os aspectos controvertidos relacionados à possibilidade de concessão do livramento 

condicional quando o apenado está maculado sob a pecha da reincidência específica. 

 

Palavras-chave: Execução Penal. Livramento Condicional. Reincidência Específica. 

Princípio da Individualização da Pena. Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Postulado Ressocializador. Direito Penal 

Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This monograph aims to bring to discussion the constitutionality of the seal to the 

conditional release for the defendant recidivist specific in article 83, V of the Penal Code.The 

objective of this study is to assess if, in fact, there is any compatibility of the prohibition with 

the Constitution of the Federative Republic of Brazil, the American Convention on Human 

Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the entire Brazilian 

criminal legal system, with regard to the requirements of conditional release. 

Thus the mens of research that will be used in the monograph is the descriptive, where 

we discuss the controversial aspects of the constitutionality of the seal to the conditional release 

linked to social rights and the criminal policy of Brazil. We must understand the historical 

evolution of human rights and its internalization in the Constitution, beyond the nuances of its 

dimensions, the fundamental characteristics and the possibility of being required by the human 

being, interfering with the judiciary. After all, anyone who is deprived of this liberty by arrest 

shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person.  

 

Keywords: Criminal procedure. Execution of the Judgement. Condicional Release. Penal 

Code. The Federal Constitution of Brazil. The American Convention on Human Rights. 

International Covenant on Civil and Political Rights. Dignity of the Human Person.  
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INTRODUÇÃO 

 

Consiste a presente monografia em trazer à discussão, precipuamente, a (in) 

constitucionalidade da vedação do livramento condicional ao reincidente específico, 

esculpida no artigo 83, V do Código Penal Brasileiro. Ocorre que o legislador penal, ao 

inviabilizar a concessão do benefício ao apenado alardeado sob a condição de reincidente 

específico, causou divergências doutrinárias e jurisprudenciais, as quais conflitam em 

relação à compatibilidade vertical com a Constituição da República Federativa Brasileira, 

a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos. 

Para que seja possível adentrar no ponto nodal do trabalho, tomar-se-á, como 

ponto de partida, o parecer favorável originário da Quinta Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual, em sede de Habeas Corpus, o paciente 

alega constrangimento ilegal porquanto indeferido seu direito subjetivo ao livramento 

condicional, uma vez que integra o rol de reincidentes específicos. Cumpre salientar que 

essa tese de constrangimento ilegal é amplamente utilizada pelo Núcleo do Sistema 

Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo de que há 

várias tentativas de sensibilizar os Tribunais no sentido de repensar a implacável vedação 

do livramento condicional nestes casos, porque representa inexorável ofensa ao princípio 

da individualização da pena, consagrado no art. 34 do CP; nos arts. 5º, 8º, 41, XII e 92, 

parágrafo único, II, da LEP; e no o art. 5º, XLVI da Constituição da República, bem 

como iria em direção diametralmente oposta ao postulado ressocializador do artigo 5º, §6 

da CADH- Convenção Americana de Direitos Humanos, a qual o Brasil é signatário e, 

que, por tratar-se de postulado que trata de direitos humanos, abarca status de norma 

Constitucional por força do artigo 5º, §3º da CRFB/88.  

Ademais, convém notar que a decisão do relator Des. Cairo Ítalo de França David, 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,referida no parágrafo 

anterior, observa, em suma, que a opção legislativa de vedar o livramento condicional ao 

reincidente em crime hediondo ou equiparado encontrava respaldo na Lei de Crimes 

Hediondos e, assim, conferia tratamento mais rigoroso aos apenados que ostentavam tal 
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condição. Contudo, observa que após o julgamento do HC 82.959 pelo Supremo Tribunal 

Federal e o consequente advento da Lei 11.464/07, que culminou com a extinção do 

perverso regime integralmente fechado, resultou na derrogação tácita do artigo 83, inciso 

V, parte final do Código Penal Brasileiro, bem como, na mesma linha, derrogou o artigo 

44, parágrafo único, parte final da Lei 11.343/06. 

É necessário ponderar, contudo, que parte significativa da doutrina e da 

jurisprudência nacional não se coaduna a tal entendimento, afirmando que o afastamento 

do óbice da progressão de regime, exarada no julgamento do Habeas Corpus mencionado 

anteriormente, não tem o condão desautorizar o requisito da reincidência específica, 

estampado no artigo 83, inciso V do Código Penal Brasileiro. Para quem se filia a este 

entendimento, a pretensão é descabida, isto é, a parte final do dispositivo legal não 

padece de inconstitucionalidade, uma vez que o próprio texto constitucional assegura 

tratamentos penais e processuais penais mais severos ao reincidente específico, vide 

artigo 5º, XLVI da CRFB/88.  

Neste passo, afamados doutrinadores entendem que a vedação entalhada no artigo 

83, V do Código Penal está em consonância com os fins repressivos da resposta 

penal.Parece-nos, até a presente data, ser esta a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça, a exemplo do julgamento do HC 139.511 do Ministro Relator Arnaldo Esteves 

Lima do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro1, no qual afirma:  

“1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena 
visando a ressocialização do apenado, atendidos os requisitos do art. 83 do CP, 
vedado, contudo, expressamente, o benefício para reincidentes específicos. 2. A 
vedação legal à concessão do livramento condicional ao reincidente específico 
não padece de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da 
individualização da pena por atender aos fins repressivos da reprimenda.”. 

 

Posta assim a questão, releve-se que a presente monografia tem o condão de 

provocar reflexão sobre a norma penal repressiva ante a dicção constitucional. Data 

vênia, inobstante a expressa determinação legal, demonstrar-se-á que a proibição do 

livramento condicional ao reincidente específico detém a mancha da 

inconstitucionalidade, uma vez que vai de encontro ao Princípio da Individualização da 

Pena e aos pressupostos e garantias consagrados em normas Internacionais, a exemplo do 

                                                           
1 HC n. 139.511/RJ, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 3/11/2009.  
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artigo 5º, §6º da Convenção Americana de Direitos Humanos, além de contrariar o 

compromisso progressivo da Execução Penal. 

Igualmente, sob o manto da Teoria da Co-culpabilidade do Estado e, como 

referido alhures, a partir do pressuposto ressocializador da fase da Execução Criminal, 

pretende-se atestar que o diagnóstico da reincidência específica não é capaz de 

representar genuinamente a complexidade do comportamento humano daquele que, 

invariavelmente, volta a delinquir. Ora, a reincidência é punida com excessivo rigor e – 

em razão disso – aumenta o desprezo pelas leis por parte do indivíduo criminoso, de 

modo que, selada pela responsabilidade do Estado, situa-se na contramão, de forma 

patente, do escopo de ressocialização.    

Ademais, a Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210 de 11 de junho de 1984) 

trouxe a tríplice finalidade da pena, das quais se destaca a reeducativa, que diz respeito 

à harmônica integração social do condenado (artigo 1º da Lei de Execuções Penais). A 

criminologia, no Brasil, vem no mesmo sentido, orientando que o cidadão que delinque 

seja retirado do meio social e encaminhado ao tratamento ressocializante, para que, 

posteriormente, seja devolvido ao convívio social. 

É necessário mencionar, neste ponto, que a Constitucionalização do Direito 

Penal ganhou destaque após a nova Ordem Constitucional de 1988, tisnada com 

princípios e institutos inovadores fundamentais, os quais ganharam relevância não 

apenas para o Direito, mas para a sociedade como um todo. Afinal, em um Estado 

Social e Democrático de Direito é fundamental, para o desenvolvimento da sociedade, 

principalmente no que diz respeito à privação da liberdade de um indivíduo, consolidar 

novo paradigma obediente aos direitos e princípios fundamentais, induzindo o gradual 

aperfeiçoamento dos institutos. 

A controvérsia restou formada. A resposta penal ao indivíduo reincidente 

específico, na prática, situa-se em direção diametralmente oposta a este novo paradigma 

alinhado aos direitos e princípios fundamentais e é essencialmente voltada para o 

castigo daquele que comete delito, uma vez que o convívio carcerário, como se sabe, é 

nitidamente repressivo. O campo teórico, ao revés, se traduz em institutos claramente 

ressocializadores, acompanhados da repreensão penal, certamente necessária. Em meio 

a este enleado, emerge a seguinte questão: Qual seriao papel do Estado, que, consagrado 
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constitucionalmente como Social e Democrático de Direito, e, por esta razão, 

precipuamente, subsumido aos Direitos e Garantias Fundamentais do indivíduo, tem o 

poder-dever de buscar a ressocialização daqueles que são retirados temporariamente do 

convívio social? Provavelmente não é da de incentivar a criação de normas inflexíveis, 

que dificultam, e até impedem, o retorno do indivíduo ao convívio social. 
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CAPÍTULO 1 - DIREITOS HUMANOS E A CONSTITUIÇÃO DE 1 988 

 

1.1A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS  

 

Em sede preliminar, para a compreensão do objeto desta monografia, intimamente 

relacionada à humanidade das penas, aos direitos fundamentais do indivíduo, à 

implementação dos princípios constitucionais e aos Tratados Internacionais, merece ser 

registrado que a noção de direitos humanos evoluiu e ganhou importância ao longo da 

história. 

Dessa forma, é necessário tecer breves comentários acerca da evolução histórica 

dos direitos humanos, atingindo, mais especificamente, os relevantes fatores que 

inspiraram a visão contemporânea de direitos humanos. 

A evolução histórica dos direitos inerentes à pessoa humana foi lenta e gradual, 

perpassando diversas fases que foram fundamentais no aprimoramento de conceitos. É 

evidente que isso decorre de uma evolução igualmente lenta e gradual da civilização 

humana, motivo pelo qual é necessário, para compreender o significado atual da locução, 

entender como foram percebidos em fases anteriores. Noberto Bobbio2, neste sentido:  

“Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas 
em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 
gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.” 

Historicamente, diversos documentos colaboraram para a concretização dos 

direitos humanos como verdadeiros antecedentes das declarações de direitos positivados. 

A título de exemplo, na era feudal, as manifestações não eram cartas de liberdade para o 

homem comum, ao contrário, funcionavam como espécies de contratos firmados entre o 

rei e seus vassalos, em que o primeiro se comprometia em considerar e respeitar os 

direitos do segundo. Esses contratos, portanto, encerravam direitos de grupos específicos 

da sociedade feudal, isto é, com status jurídico próprio. 

                                                           
2BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 1 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992.p. 5. 
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Neste cenário, com o advento da era moderna, os direitos humanos e os direitos 

fundamentais foram sendo, paulatinamente, reconhecidos, uma vez que novas condições 

sociais viabilizaram a efetivação expressa dessas garantias. Surgem, a partir de 1776, as 

chamadas teorias contratualistas acompanhadas da laicidade do direito natural.3. Apenas a 

título ilustrativo, é interessante perceber que a expressão dignitatishumanae foi 

inaugurada por São Tomas de Aquino, afirmando que a dignidade é inerente ao homem, 

como espécie; e ela existe in actu só no homem enquanto indivíduo.4 

Adentrando no ponto nodal do estudo, é a partir das atrocidades cometidas durante 

a Segunda Grande Guerra e em virtude do regime de terror que orientava os Estados ao 

redor do mundo, que surge a necessidade de estabelecer uma nova ordem internacional, 

dotada de paradigmas e referenciais éticos. Flavia Piovesan5, sobre o tema, dispõe:  

“O “Direito Internacional dos Direitos Humanos” surge, assim, em meados do 
século XX, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, e seu 
desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos 
humanos da era Hitler e à crença de que parte dessas violações poderia ser 
prevenida, se um efetivo sistema de proteção internacional de direitos humanos 
existisse.” 
 

Após a Segunda Guerra Mundial e a nova ordem internacional, adveio a 

preocupação em estabelecer uma dinâmica mundial eficaz no sentido de proporcionar aos 

indivíduos o respeito aos direitos humanos, ou seja, sentiu-se a necessidade de criar 

mecanismos para proteger os direitos fundamentais do homem, conforme mencionado 

pela jurista Cinthia Robert6. Sobre o assunto, menciona a jurista, em sua obra, que não 

seria mais possível admitir o Estado nos moldes liberais clássicos de não intervenção e, 

como consequência, estaria ele consagrado como novo administrador da sociedade. Neste 

sentido, laços internacionais foram criados para que um núcleo fundamental de direitos 

internacionais do homem fosse estabelecido.7 

                                                           
3 MONDIN, Battista. INTRODUÇÃO À FILOSOFIA. 16 ed. São Paulo: Paulus, 2006, p.113. 
 
4 IDEM, 137 
 
5PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 6 ed. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 46 
 
6 ROBERT, Cinthia e MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Teoria do Estado, Democracia e Poder 
Local. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 160. 
 
7 Ibidem, p. 161. 
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Flavia Piovesan relembra as lições de Richard B. Bielder8, que informa:  

 
“O movimento do direito internacional dos direitos humanos é baseado na 
concepção de que toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos 
de seus cidadãos e de todas as nações e a comunidade internacional têm o 
direito e a responsabilidade de protestar, se um Estado não cumprir suas 
obrigações.” 

 

A nova dinâmica internacional foi marcada pela positivação dos direitos humanos 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações 

Unidas em dezembro de 1948, que “introduz a concepção contemporânea de direitos 

humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos. Universalidade 

porque a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade de 

direitos, sendo a dignidade humana o fundamento dos direitos humanos. Indivisibilidade 

porque, ineditamente, o catálogo dos direitos civis e políticos é conjugado ao catálogo 

dos direitos econômicos, sociais e culturais.”.9 

Contudo, é oportuno recordar que o mundo do pós Segunda Guerra foi dividido 

em dois grandes pólos, isto é, duas grandes áreas de influência mundial, período marcado 

por diversas violações aos direitos humanos por parte dos países que se comprometeram 

em respeitá-los e integrá-los à sua dinâmica interna em 1948. As divergências travadas 

entre os dois grandes blocos mundiais – Soviético e Ocidental – fizeram com que fossem 

adotados, em 1966, dois grandes tratados distintos, fruto de diferenças culturais no que 

diz respeito, basicamente, ao momento correto para a implementação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais e ao mecanismo supervisor. Se, por um lado, os direitos 

econômicos sociais e culturais seriam concretizados apenas mediante cooperação 

internacional, vedada a aplicação do sistema de denúncias, os direitos civis e políticos, 

por outro lado, deveriam ser implementados imediatamente. Ainda, por dizerem respeito 

às liberdades individuais, sua violação poderia ser denunciada a um órgão fiscalizador. 10 

                                                           
8PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 6 ed. Saraiva. 2013, p. 46 

9Ibidem, p. 48 
 
10WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. 1 ed. São Paulo: Malheiros. 2006, p. 72. 
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Portanto, é possível verificar que a preocupação com os direitos humanos e a 

dignidade da pessoa humana é iniciada a partir das atrocidades sofridas no período da 

Segunda Grande Guerra. Descabe, para os fins da presente monografia, o 

aprofundamento no tema, contudo é válido mencionar, entretanto, que a concepção 

contemporânea de direitos humanos que será levada em consideração para o estudo é a 

introduzida a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948 e reiterada 

pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993.  

 

1.2 A RECEPÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS PELA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Cumpre observar, como visto, o Direito Internacional emerge da necessidade de 

estabelecer um aparato normativo capaz de salvaguardar garantias inerentes à pessoa 

humana. O ordenamento jurídico brasileiro ratificou, em 1º de fevereiro de 1984, a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a mulher, o 

que foi um marco inicial da recepção dos Tratados Internacionais sobre Direitos 

Humanos.  

Do mesmo modo, se intensificou no plano interno, a partir da Constituição de 

1988, a incorporação de Tratados Internacionais de proteção aos direitos humanos, uma 

vez que o documento acompanhou inovações jurídicas extremamente importantes no que 

diz respeito à prevalência dos direitos humanos como princípio orientador de toda ordem 

jurídica nacional e internacional. Neste caminho, em 1992 foram ratificados o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, o que confirma o caráter indivisível dos 

direitos humanos e sua relação o desenvolvimento da democracia. 

A internalização dos Tratados Internacionais, por sua vez, demonstra o esforço do 

Brasil em compor uma imagem mais positiva no cenário internacional, com o propósito 

de se afirmar como país respeitador dos direitos humanos, legitimando, ainda mais, a 

ideia contemporânea de globalização das garantias inerentes à pessoa humana. Em 
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virtude disso, passam os indivíduos a titularizar direitos assegurados internacionalmente, 

além dos direitos e garantias fundamentais positivados na Constituição. Essa abrangência 

e complementação dos sistemas nacional e internacional, portanto, finalizam conter, 

ainda mais, atitudes autoritárias e repugnantes por parte do Estado.  

Neste contexto, impende observar que elevar a dignidade humana a princípio 

fundamental constitucional e a parâmetro orientador do sistema constitucional de 1988, 

tem o condão de obrigar o Brasil, diante da comunidade internacional, a preservar o 

Estado Democrático de Direito e de proteger um núcleo de direitos básicos, os quais são 

irradiados por todos os âmbitos jurídicos. O valor da dignidade humana, portanto, é 

encarado como núcleo básico e informador do ordenamento jurídico nacional, 

expandindo-se e passando a servir como critério interpretativo de todas as normas do 

sistema.11 

Há de se ressaltar que a ideia de constitucionalismo global informa que todos os 

Estados devem se preocupar com a manutenção e observância dessas garantias, isto é, 

que sejam democráticos, social e ambientalmente responsáveis, uma vez assumida a 

responsabilidade perante a ordem internacional12. Com efeito, o fato de a Constituição 

Brasileira de 1988 prescrever uma série de Direitos e Garantias Fundamentais aos 

cidadãos, não pressupõe a imobilidade dos mesmos, ou seja, é possível que novos direitos 

e garantias entendidos como indispensáveis, através de Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos, sejam, novamente, incorporados à ordem nacional. É esse o espírito 

do artigo 5º, parágrafo 2º da CRFB.  

Ainda sobre o tema intitulado neste item, é necessário traçar breves considerações 

acerca da natureza jurídica dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos para que 

seja possível compreender a força normativa destes documentos na ordem jurídica 

brasileira. Mister se faz ressaltar, contudo, as construções e divergências acerca do 

assunto antes da Emenda Constitucional 45/2004 não merecem atenção, por ora, para os 

fins dessa monografia.  

                                                           
11PIOVESAN, Flávia. Op. Cit., p. 57 
 
12 Ibidem, p. 53 
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Nessa esteira, com arrimo na nova posição do Supremo Tribunal Federal acerca 

da natureza jurídica dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, após a EC 

45/2004, acolheu-se a tese de que os mesmos são incorporados no ordenamento jurídico 

brasileiro com status constitucional, sendo equivalentes a Emendas Constitucionais, 

consoante dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º da CRFB.  

A redação do referido artigo, neste sentido, informa que os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às Emendas Constitucionais, 

desde que aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros. O que isso significa, na prática, é que esses 

documentos têm natureza de norma supralegal. 

Assim, traduzindo a redação do dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal 

Federal, a partir da decisão proferida no recurso extraordinário nº 466.343/SP, firmou o 

entendimento de que a natureza jurídica dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

é infraconstitucional, mas supralegal, uma vez que qualquer interpretação em sentido 

contrário não seria capaz de expressar seu valor especial no sistema de proteção aos 

direitos da pessoa humana. 

Neste momento, de maneira ilustrativa, é necessário trazer à colação trecho 

histórico recurso extraordinário nº 466.343-1/SP, do relator o Ministro Cezar Peluso: 

“(...) Importante deixar claro, também, que a tese da legalidade ordinária, 
na medida em que permite ao Estado brasileiro, ao fim e ao cabo, o 
descumprimento unilateral de um acordo internacional, vai de encontro aos 
princípios internacionais fixados pela Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados, de 1969, a qual, em seu art.  27, determina que nenhum Estado 
pactuante  “pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar  o 
inadimplemento de um tratado”.   

Por conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui a 
característica de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos 
humanos.  

Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos humanos 
seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial em relação 
aos demais atos normativos internacionais, também seriam dotados de um 
atributo de supralegalidade. 

Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar a 
supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reservado no 
ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar 
o seu valor especial no contexto do sistema de proteção dos direitos da 
pessoa humana.”  (grifei) 
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Como visto, restou pacificada a tese da supralegalidade dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, eis que adquirem status constitucional nos termos 

do artigo 5º, parágrafo 3º da CRFB. Ademais, não seria possível igualá-los à legislação 

ordinária brasileira, uma vez que qualquer manifestação nesse sentido subestimaria o 

valor especial do documento internacional no contexto do sistema de proteção aos 

direitos humanos. 

 

1.2.1 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O 

POSTULADO RESSOCIALIZADOR 

 
 
Apenas com o propósito de introduzir a questão, a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José da Costa Rica entrou em vigor 

em 1978 e carrega essa denominação por ter sido assinada em San José, na Costa Rica. A 

Convenção consagra, em suma, uma série de direitos civis e políticos, destacando-se, 

neste estudo, o direito à integridade pessoal do apenado.  

A Convenção, por sua vez, determina aos Estados que alcancem, de maneira 

progressiva, a realização de direitos sociais, culturais e econômicos, adotando medidas 

que se mostrem apropriadas, nos termos do artigo 26 da Convenção13, para a realização 

desse fim.14 Em outras palavras, é interessante perceber que, por um lado, há um dever 

negativo do Estado, qual seja a obrigatoriedade de não violar os direitos dos indivíduos. 

Por outro lado, contudo, há um dever positivo, que implica na necessidade de adoção de 

medidas necessárias para garantir o exercício de direitos reconhecidos pela Convenção. A 

ideia consagra o Principio da Interdependência dos Direitos Humanos. 

                                                           
13Convenção Americana de Direitos Humanos. CAPÍTULO III. DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 
CULTURAIS. Artigo 26.  Desenvolvimento progressivo. Os Estados Partes comprometem-se a adotar 
providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica 
e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas 
econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via 
legislativa ou por outros meios apropriados.  
 
14PIOVESAN, Flávia. Op. Cit., p. 92 
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Dando continuidade ao tema intitulado e considerando a superação da 

controvérsia do impacto jurídico dos tratados internacionais no direito brasileiro, 

tomando como pressuposto o indubitável status constitucional desses tratados, é 

interessante, para os fins do presente estudo, oferecer especial atenção ao postulado 

ressocializador da Convenção Americana de direitos Humanos consubstanciado em seu 

artigo 5º, in verbis: 

“Artigo 5.  Direito à integridade pessoal.  
(...) 
6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a 
reforma e a readaptação social dos condenados.” 

 

Como se pode notar, o dispositivo estatui que as penas privativas de liberdades, 

cumpridas em penitenciárias, têm o condão de proporcionar a readaptação dos 

condenados, que devem ser tratados como indivíduos detentores de direitos e garantias 

fundamentais. A finalidade, portanto, é proporcionar sua reinserção na sociedade. Ora, 

não restam dúvidas que ao assegurar o respeito à dignidade humana e às garantias que lhe 

são atinentes, o indivíduo se sente parte integrante daquela comunidade, contribuindo 

para a reforma e readaptação dos apenados.    

A ressocialização ou readaptação social dos condenados, por sua vez, diz respeito 

à necessidade de criação de condições estruturais para que o indivíduo retorne ao 

convívio em sociedade sem qualquer mácula do sistema penitenciário, isto é, o que se 

pretende é a humanização de sua passagem pela instituição carcerária e a promoção dos 

direitos humanos daqueles que são recolhidos ao cárcere, a fim de que seja efetivada sua 

inserção social.  

Por fim, resta evidente que a compatibilidade da missão reeducadora– 

trazida pelo dispositivo – com o Estado Democrático de Direito, caminha na contramão 

de um modelo majoritariamente punitivo. Ao contrário, o que se depreende da redação do 

artigo é que é necessário fornecer orientação ao indivíduo dentro do cárcere para que este, 

ao ser reintegrado à sociedade, não volte a delinquir. É o espírito ressocializador que 

emerge da norma.  
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1.3 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS FUNDAMENTAIS E A 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
 
Inicialmente, para que seja possível compreender o alcance do tema proposto, é 

necessário traçar breves noções acerca da evolução dos direitos humanos e as diferenças 

existentes entre os denominados direitos humanos e direitos fundamentais, à luz da 

Constituição brasileira de 1988.  

 Dessa forma, seus pressupostos têm por finalidade impor a observância de um 

conjunto de princípios e valores que dizem respeito à proteção da dignidade humana e, 

diga-se, de maneira universal, ou seja, compreendendo todos os seres humanos. Rafael 

Barreto15, ao tratar do assunto, afirma:  

“Numa primeira abordagem, é possível definir direitos humanos como 
conjunto de direitos que materializam a dignidade humana; direitos básicos, 
imprescindíveis para a concretização da dignidade humana”.  
 
 

De igual forma, Peces-Barba16, em sua obra, define Direitos Humanos da seguinte 

maneira:  

“são faculdades que o direito atribui a pessoa e aos grupos sociais, expressão 
de suas necessidades relativas à vida, liberdade, igualdade, participação política 
ou social, ou a qualquer outro aspecto fundamental que afete o 
desenvolvimento integral das pessoas em uma comunidade de homens livres, 
exigindo o respeito ou a atuação dos demais homens, dos grupos sociais e do 
Estado, e com garantia dos poderes públicos para restabelecer seu exercício em 
caso de violação ou para realizar sua prestação”. 
 
 

Maria Victoria Benevides17, colaborando para a formação de um conceito amplo, 

registrou que os Direitos Humanos  

“são aqueles direitos comuns a todos os seres humanos, sem distinção de raça, 
sexo, classe social, religião, etnia, cidadania política ou julgamento moral. São 
aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca a todo ser 

                                                           
15BARRETO, Rafael. Direitos Humanos. 4ª ed. Revista, ampliada e atualizada. JusPODIVM. 2014, p. 23. 
 
16PECES-BARBA, Gregório etalli. Derechos positivo de losderechoshumanos.1982, p. 7. Madrid: 
Debate, 1998. ARTIGO disponível em: <http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15028>, acesso em 10/03/2016. 
 
17BENEVIDES, Maria Victória. Cidadania e Justiça. In revista da FDE. São Paulo, 1994; ARTIGO 
disponível em: <https://jus.com.br/artigos/9225/direitos-humanos>, acesso em 10/03/2016. 
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humano. Independem do reconhecimento formal dos poderes públicos – por 
isso são considerados naturais ou acima e antes da lei -, embora devam ser 
garantidos por esses mesmos poderes.”. 
 
 

Considerando tais posicionamentos, é correto afirmar que os Direitos Humanos 

são conjuntos de princípios e valores tidos como fundamentais para a existência digna de 

todos os seres humanos, isto é, os beneficiados são todos os seres humanos, pois 

“pertencer à espécie humana é a condição, necessária e suficiente, para gozar de tais 

direitos”18.A preocupação com uma fonte normativa que traduza esses valores 

fundamentais é resolvida com a formação das Declarações e Tratados Internacionais 

sobre Direitos Humanos.  

Neste sentido, os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana estão expressos 

em Tratados Internacionais, seguindo um bloco de princípios e garantias entendidos como 

pertencentes a cada pessoa e pelo simples fato de ela ser um humano. Flavia Piovesan19, 

faz menção ao conceituado Richard B. Bilder, que, em suma, afirma que  

“o Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste em um sistema de 
normas internacionais, procedimentos e instituições desenvolvidas para 
implementar esta concepção e promover o respeito dos direitos humanos em 
todos os países, no âmbito mundial.”. 
 
 

Neste contexto, é válido mencionar que a locução Direitos Humanos, que não 

reconhece direito cujo titular não seja ser humano, não é denominada em razão de sua 

titularidade. Ao contrário, tais direitos são denominados humanos em virtude de seu 

caráter fundamental de vida digna, isto é, por tutelarem valores e direitos essenciais para 

que um ser humano se desenvolva dentro de suas capacidades potenciais. É o chamado 

mínimo ético irredutível20.  

Empós noções em breve texto, é possível compreender os direitos humanos como 

conjunto de valores, atos e normas que permitiriam a todos uma vida digna. Conjunto 

mínimo de direitos necessários para se oferecer aos seres humanos uma vida digna e 

livre, partindo de uma racionalidade de resistência, ou seja, de processos que abririam e 

                                                           
18WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. 1 ed. São Paulo: Malheiros. 2006, p. 20. 
 
19PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 6 ed. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 46. 
 
20WEIS, Carlos. Direitos Humanos Contemporâneos. 1 ed. São Paulo: Malheiros. 2006, p. 109-111 
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consolidariam espaços de luta pela dignidade humana. São os direitos expressos nas 

normas jurídicas externas e internas construídas para a proteção das pessoas humanas 

presentes nos Tratados, nas Constituições e nas Leis em geral. 

O direito à vida, o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à moradia, o 

direito à educação, o direito ao afeto e o direito à livre expressão da sexualidade estariam 

entre os Direitos Humanos fundamentais, conforme prevê a Constituição da República 

em seus artigos 5º e 6º. Portanto, para o pleno exercício da cidadania, é necessária a 

garantia do conjunto dos Direitos Humanos, sem exceção. 

Neste contexto, ressalvas, restrições ou imposições ao poder político, escritas em 

declarações, dispositivos legais e/ou mecanismos privados e públicos, no intuito de 

respeitar e concretizar as condições de vida que possibilitem a todos os seres humanos 

manter e desenvolver suas qualidades peculiares de inteligência, dignidade e consciência 

são formas expressas de proteger a satisfação de suas necessidades materiais e 

espirituais.Da mesma forma, são necessárias previsões nas Constituições dos países para 

se consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder e visar o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana. 

Pode-se sintetizar que os Direitos Humanos repousam em uma idéia política 

baseada na moral e intimamente relacionada com os conceitos de justiça, igualdade e 

democracia, ou seja, os direitos humanos são sinônimos de direitos naturais, como defina 

o Porta do Conselho Nacional de Justiça21. 

Notar que da base normativa sobre direitos humanos decorrem obrigações 

jurídicas para os Estados Soberanos e, ao mesmo tempo, criam mecanismos de controle, 

inclusive para permitir o acesso das vítimas às instâncias internacionais, caso não 

encontrem amparo internamente. 

Neste passo, na ordem global internacional, fala-se em Direitos Humanos, 

todavia, a partir do momento que o Estado internaliza, em seu ordenamento, esses 

direitos, positivados em Declarações e Tratados Internacionais, passa-se a chamá-los de 

Direitos Fundamentais. Assim, Direitos Fundamentais são próprios do direito interno de 

                                                           
21< http://www.cnj.jus.br/campanhas/356-geral/130-direitos-humanos, acesso em 11/06/2016> 
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cada Estado Soberano. São os Direitos Humanos incorporados ao ordenamento jurídico 

interno, expressos, no caso do Brasil, exemplificativamente, na Constituição. 

 

1.4 DIREITO PENAL CONSTITUCIONAL 

 
 

A abordagem que fizemos no capítulo anterior tornou possível uma noção 

preliminar sobre a repercussão do direito Constitucional em todos os âmbitos normativos. 

Neste passo, a constitucionalização do Direito repercute, de maneira ainda mais intensa, 

sobre o Direito Penal, principalmente por atingir o direito de ir e vir dos cidadãos, em 

função da aplicação das penas privativas de liberdade. O Estado, com fulcro nos limites e 

preceitos da Constituição, deve respeitar os direitos fundamentais dos acusados, seja no 

plano material ou processual.  

A interpretação de qualquer dispositivo infraconstitucional deve passar, 

necessariamente, pelo filtro constitucional, a fim de que seja verificada sua 

compatibilidade com a Lei Maior. A disciplina do Direito Penal, portanto, recebe 

influência ampla, direta e imediata22 do Direito Constitucional, motivo pelo qual a norma 

penal, quando colide com princípios e garantias assegurados pela Constituição, deve ser 

retirada do ordenamento, isto é, não pode ser aplicada por não terem sido por ela 

recepcionada. Desta forma, a disciplina legal dos crimes e das penas devem guardar 

compatibilidade com os dispositivos constitucionais. 

Neste ensejo, é correto afirmar que a Constituição impõe nova leitura ao Direito 

Penal a partir dos paradigmas que a acompanham. Não há como prosperar no 

ordenamento, portanto, normas que estejam em desacordo com o texto constitucional, 

afinal, a validade de todos os comandos normativos emanam da Lei Maior, 

hierarquicamente superior às demais. A Constituição, por sua vez, funciona como base de 

legitimação e de limitação do legislador penal. Paulo Lúcio Nogueira, neste sentido, 

esclarece: 

                                                           
22BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. ed. 3. São Paulo: Saraiva. 
2011. p. 401. 
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“É indispensável a existência de um processo, como instrumento viabilizador 
da própria execução, onde devem ser observados os princípios e garantias 
constitucionais a saber: legalidade, jurisdicionalidade, devido processo legal, 
verdade real, imparcialidade do juiz, igualdade das partes, persuasão racional 
ou livre conhecimento, contraditório e ampla defesa, iniciativa das partes, 
publicidade, oficialidade e duplo grau de jurisdição, entre outros”. 23 

 

Por iguais razões e tendo em vista que a reconstrução dos direitos humanos, pós 

Segunda Guerra Mundial, é firmada a partir da dignidade da pessoa humana, a 

constitucionalização do direito penal demanda de um Estado Democrático de Direito  sua 

atuação positiva, com o objetivo de proteger e assegurar direitos e garantias fundamentais 

ao acusado ou encarcerado. Em outras palavras, a postura do Estado, em respeito à nova 

dogmática jurídica que se formou, deve ser garantista, razão pela qual a tutela de direitos 

fundamentais não poderá ser afastada, ainda que o indivíduo ostente sentença penal 

condenatória transitada em julgado em seu desfavor.  

Luiz Roberto Barroso24, ao tratar do tema, assevera:  

 
“Há tensão permanente entre a pretensão punitiva do Estado e os direitos 
individuais dos acusados. Para serem medidas válidas, a criminalização de 
condutas, a imposição de penas e o regime de sua execução deverão realizar os 
desígnios da Constituição, precisam ser justificados, e não poderão ter natureza 
arbitrária, caprichosa ou desmesurada. Vale dizer: deverão observar o princípio 
da razoabilidade-proporcionalidade, inclusive e especialmente na dimensão da 
vedação do excesso”.  
 
 

É interessante perceber que, em sua obra, Luiz Roberto Barroso, ao se referir à 

vedação do excesso em sede de execução penal cita como exemplo o HC 90.049/RS, do 

Ministro Relator Marco Aurélio, em que foi declarado inconstitucional o dispositivo que 

impedia a progressão de regime aos crimes hediondos.  

A propósito, em sua obra “Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das 

leis processuais penais”, citado por Rubens R. R. Casara e Antônio Pedro Melchior25, o 

jurista Geraldo Prado leciona: 

                                                           
23NOGUEIRA, Paulo Lucio.  Comentários à Lei de Execução Penal. São Paulo, São Paulo: Saraiva. 1996. 
p. 07. 
 
24BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. ed 3. Saraiva. 2011. p. 405.  
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“Na verdade, o sistema processual está contido no sistema judiciário, por sua 
vez espécie do sistema constitucional, derivado do sistema político, 
implementando-se deste modo um complexo de relações sistêmicas que 
metaforicamente pode ser desenhado como de círculos concêntricos, em que 
aquele de maior diâmetro envolve o menor, assim sucessivamente, 
contaminando-o e dirigindo-o com os princípios adotados na Lei Maior”. 
 

 
A hierarquia entre essas duas normas, no Estado Constitucional de Direito, 

fundamenta o modelo garantista de Luigi Ferrajoli, em sua obra Derecho y Razón: teoria 

Del garantismo penal. Madri. Trotta, 2009, citado por Rubens R. R. Casara e Antônio 

Pedro Melchior26, a partir do qual a aplicação de determinada pena ou sua execução 

devem se pautar nos limites impostos pela Constituição. O magistrado, nesse ponto, 

exerce importante papel no respeito ao critério de interpretação conforme a Constituição, 

pois este, por sua vez, ante a contrariedade da norma penal com a Constituição, deve 

optar pela última, por ser a fonte de validade de todas as outras27. 

O direito penal é, pois, um instrumento de efetivação de garantias 

constitucionais28. Rogério Greco29 relembra, em sua obra, as lições de Salo de Carvalho:  

“A teoria do garantismo penal, antes de mais nada, se propõe a estabelecer 
critérios de racionalidade e civilidade à intervenção penal, deslegitimando 
qualquer modelo de controle social maniqueísta que coloca a ‘defesa social’ 
acima dos direitos e garantias individuais. Percebido dessa forma, o modelo 
garantista permite a criação de um instrumental prático-teórico idôneo à tutela 
dos direitos contra a irracionalidade dos poderes, sejam públicos ou privados. 
Os direitos fundamentais adquirem, pois, status de intangibilidade, 
estabelecendo o que Elias Diaz e Ferrajoli denominam de esfera do não-
decidível, núcleo sobre o qual sequer a totalidade pode decidir. Em realidade, 
conforma uma esfera inegociável, cujo sacrifício não pode ser legitimado 
sequer sob a justificativa de manutenção do ‘bem comum’. Os direitos 
fundamentais – direitos humanos constitucionalizados – adquirem, portanto, a 
função de estabelecer o objeto e os limites de direito penal nas sociedades 
democráticas.”. 

 

                                                                                                                                                                          
25CASARA, Rubens e MELCHIOR, Antônio Pedro. Teoria do Processo Penal Brasileiro, Dogma e 
Crítica: Conceitos Fundamentais. – Volume I. Rio de Janeiro: LumenIures. 2013.p. 86. 
 
26IDEM. p. 73. 
 
27GREGO, Rogério. Curso de Direito Penal – Volume I. ed 12. Rio de Janeiro: Impetus, 2010.  p. 8. 
 
28JR. LOPES, Aury. Direito Processual Penal. ed. 11. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 41. 
 
29 GREGO, Rogério. Op. Cit., p. 9. 
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O garantismo penal consiste, portanto, na observância de direitos e garantias 

fundamentais, constitucionalmente assegurados, dentro do sistema penal. É oportuno 

mencionar que o atual modelo de direito penal mínimo corresponde, inevitavelmente, a 

um processo penal garantista, pois há íntima relação entre os dois sistemas. Somente 

poderá prosperar no ordenamento jurídico um processo penal que, em consonância com 

os direitos constitucionais do apenado, minimize os espaços impróprios da 

discricionariedade judicial. O processo, como instrumento para realização do Direito 

Penal, deve realizar a dupla função de, por um lado, tornar viável a aplicação da pena e, 

por outro, servir como instrumento de garantia dos direitos constitucionais. A estrutura do 

direito penal, portanto, sobre a qual devem atuar garantias constitucionais, subordina-se 

necessariamente à Constituição e deve guardar com ela a mais estrita compatibilidade.  

Pelo exposto, resta evidente que a única leitura possível do Direito Penal, do 

Direito Processual Penal e, mais especificamente, do Direito de Execução Penal, é a 

constitucional. Isso por que a Constituição nos assegura uma série de direitos e garantias 

fundamentais, os quais jamais poderão ser atacadas por normas infraconstitucionais.30 

Qualquer tipo penal cujo conteúdo contrariar orientações constitucionais deverá ser 

expurgado do sistema jurídico. Em outras palavras, efetivamente, a tendência que se 

afigura é que a estrutura da execução penal guarde estrita compatibilidade com a 

Constituição, subordinando-se, necessariamente, a ela.  

 

1.4.1 NORMAS INCONSTITUCIONAIS E ANTICONVENCIONAIS 

 
 
Em consonância com o exposto anteriormente, não restam dúvidas acerca da 

relevância da Constituição e dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos no sistema 

jurídico brasileiro, pois constituem o objeto nuclear e estrutural de todo ordenamento. Em 

outras palavras, é inegável que repousa sobre o Estado a grande responsabilidade da 

manutenção, respeito, observância e implementação dos direitos humanos fundamentais, 

irradiados sobre os dois documentos mencionados. Assim, como enfatizado, a tendência 

                                                           
30GREGO, Rogério. Op. Cit., p. 8 
 



27 

 

constitucional contemporânea é que se atribua especial relevo aos direitos humanos, 

traduzidos como direitos e garantias fundamentais inerentes à pessoa humana.   

Hodiernamente, tem prevalecido o entendimento de que perdura, no âmbito da 

inconstitucionalidade, uma série de classificações sobre suas diferentes manifestações. O 

esforço da doutrina em categorizar as espécies de inconstitucionalidade não merece, para 

os fins desse estudo, exposição aprofundada. É de ser revelado, contudo, que se procede à 

distinção entre inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. A primeira 

diz respeito aos vícios que afetam o ato normativo e procedimentos referentes à formação 

da lei, sem que seu conteúdo seja atingido. 31. A inconstitucionalidade material, por sua 

vez, como o próprio nome sugere, ocorre quando o conteúdo do ato é tido como 

inconstitucional, isto é, quando a inconstitucionalidade alcança regras ou princípios 

estabelecidos na Constituição.32 

Inadequado seria esquecer, também, da distinção entre inconstitucionalidade por 

ação e a inconstitucionalidade por omissão. A primeira ocorre quando o legislador age 

positivamente na contramão dos princípios e garantias constitucionalmente consagrados. 

A segunda, ao revés, consiste na existência de uma lacuna inconstitucional ou, ainda, no 

descumprimento de determinada obrigação de legislar.33. A doutrina admite, ainda, a 

distinção entre a inconstitucionalidade originária e superveniente, dentre outras.  

Como se pode notar, a inconstitucionalidade, em suma, ocorre nas hipóteses em 

que há incompatibilidade entre a norma infraconstitucional e os parâmetros e 

pressupostos impostos pela Constituição. Afinal, uma Constituição que não se preocupa 

em anular atos inconstitucionais não é, de fato, obrigatória.34. Gilmar Mendes35 menciona 

Hans Kelsen e registra:  

                                                           
31MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. ed. 10. 2015. São Paulo: Saraiva. p. 1056. 
 
32Ibidem, p. 1058.  
 
33Ibidem, p. 1056. 
 
34Ibidem, p. 1045. 
 
35 Ibidem, p. 1045. 
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Embora não se tenha plena consciência disso – porque uma teoria jurídica 
denominada na política não lhe dá ensejo – é certo que uma Constituição que, 
por não dispor de mecanismos de anulação, tolera a subsistência de atos e, 
sobretudo, de leis com ela incompatíveis, não passa de uma vontade despida de 
qualquer força vinculante. Qualquer lei, simples regulamento ou negócio 
jurídico geral praticado por entes privados têm uma força jurídica superior à 
Constituição, a que estão subordinados e que lhes outorga validade. É que a 
ordem jurídica zela para que todo ato que contraria uma norma superior diversa 
da Constituição possa ser anulado. Assim, essa carência de força obrigatória 
contrasta radicalmente com a aparência de rigidez outorgada à Constituição 
através da fixação de requisitos especiais de revisão. Por que tanta precaução 
se as normas da Constituição, ainda quase imutável, são, em verdade, 
desprovidas de força obrigatória? Certo é, também, que uma Constituição, que 
não institui uma Corte Constitucional ou órgão análogo para anulação de atos 
inconstitucionais, não se afigura de todo desprovida de sentido jurídico. A sua 
violação pode dar ensejo a sanções onde exista pelo menos o instituto da 
responsabilidade material contra os órgãos que participaram da formação do 
ato, desde que admita sua culpa. Mas, além do fato de que, como ressaltado, 
essa garantia não se mostra muito eficaz, uma vez que deixa íntegra a lei 
inconstitucional, não se há de admitir que a Constituição estabeleça uma única 
via possível para a edição de leis. O texto constitucional explicita, consoante 
seu sentido literal e subjetivo, que as leis devem ser elaboradas de um certo 
modo e que hão de ter, ou não, determinado conteúdo. Mas no seu sentido 
objetivo, admite a Constituição que a lei é válida, mesmo em caso de 
inobservância de regras de índole procedimental ou material. 

 

Do mesmo modo, a inconvencionalidade consiste na aferição de compatibilidade 

entre os mandamentos que compõe os Tratados Internacionais, incorporados à ordem 

jurídica constitucional, e o ordenamento infraconstitucional. Resulta, portanto, da 

hierarquia material e formal desses documentos, os quais, conforme mencionado 

anteriormente, são equiparados às emendas constitucionais. Dessa forma, por possuírem 

status constitucional, servem de paradigma para o controle de convencionalidade, isto é, 

seus valores e princípios servem como parâmetro a ser considerado em face de normas 

infraconstitucionais. É necessário, portanto, estabelecer um diálogo das fontes a fim de 

que o ordenamento jurídico interno seja compatibilizado com o ordenamento jurídico 

alienígena.  

O Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento do Recurso Extraordinário 

em Agravo de Instrumento nº 2009.04.00.034903-6/RS, que restringiu a prisão civil por 

dívida a inadimplente de pensão alimentícia, firmou e ratificou o entendimento de que o 

status constitucional dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos impõe sua 
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observância e compatibilidade36. A Ministra Ellen Gracie, ao proferir seu voto, 

confirmou:  

“O respeito aos direitos humanos é virtuoso, no mundo globalizado. 
(...)  
Só temos a lucrar com sua difusão e respeito por todas as nações.”. 
 
 

No mesmo sentido, o Ministro Menezes Direito afirmou:  

“Há uma força teórica para legitimar-se como fonte protetora dos direitos 
humanos, inspirada na ética, de convivência entre os Estados com respeito aos 
direitos humanos.”.  

 

Portanto, as normas internas conflitantes com esses Tratados Internacionais, para 

garantir a observância de seus pressupostos, são declaradas inconvencionais. O termo 

designa, contudo, não uma incompatibilidade com a ordem constitucional, mas um 

desrespeito aos tratados que versem sobre os direitos inerentes à pessoa humana, 

reconhecidamente inafastáveis.  

Como se pode verificar, o efeito de toda essa lógica decorre de um contexto 

jurídico brasileiro que obedece a uma ordem estrutural hierárquica, a partir da qual estão 

acima da legislação infraconstitucional os Tratados Internacionais de Direitos Humanos e 

a Constituição. Em razão disso, é correto dizer que o modelo brasileiro comporta um 

duplo controle de ordem jurídica, quais sejam o controle de constitucionalidade e o 

controle de convencionalidade, ambos ornamentando regras, leis e atos jurídicos 

desenhados em patamar hierárquico inferior.37 

 

 

 

 

                                                           
36Notícias STF. Quarta-feira, 03 de dezembro de 2008. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=100258>, acesso em 09/03/2016 
 
37MENDES, Gilmar Ferreira. Op. Cit.,p. 1055. 
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CAPÍTULO 2 - DAS PENAS  

 

2.1 DAS FINALIDADES DA PENA E A POSTURA DO ESTADO 

 

Preliminarmente, cumpre indicar que o desenvolvimento histórico das penas 

demonstra que essas, por sua vez, derivam de alterações sociais complexas e graduais, 

motivo pelo qual sua formalização legal é lenta e igualmente gradual, acompanhando 

um longo processo de limitação do jus puniendi e de aperfeiçoamento de questões 

atinentes à necessidade do cárcere. O período do iluminismo, mais precisamente no 

século XVIII, neste sentido, foi o marco inicial para o reconhecimento do caráter 

arbitrário das penas e para a mudança de concepções no que diz respeito à cominação 

das mesmas 38. A reconstrução dessas concepções culminou na afirmação de um modelo 

penal garantista, a partir do qual é dever do Estado Democrático de Direito garantir a 

integridade física e psicológica do acusado.39 

Nesse sentido, Fernando da Costa Tourinho Filho40escreveu:  

“A princípio, o Estado disciplinou a autodefesa. Mais tarde, despontou em 
algumas civilizações sua proibição, quanto a certas relações, a certos 
conflitos. E, assim, aos poucos, foi-se acentuando a intervenção do Estado, 
culminando por vedá-la. 
 

O processo de humanização das penas se traduziu na adoção, no Brasil, de uma 

Teoria Mista, consubstanciada no artigo 59 do Código Penal, indicando seu caráter 

retributivo e preventivo. Essa prevenção, por sua vez, poderá ser geral ou especial. Em 

síntese, as duas espécies de prevenção têm a preocupação se dá com o destinatário 

delas, de modo que, na prevenção geral a pena aplicada diz respeito à sociedade, 

enquanto a prevenção especial, ao revés, diz respeito ao apenado.  

                                                           
38GRECO, Rogério. Op. Cit., p. 463.  

39 PAVARINI, MASSIMO, Massimo; Giamberardino, André. Teoria da pena e execução penal. Uma 
introdução crítica. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2011. p. 218. 
 
40 TOURINHO FILHO, Fernando da costa. Processo Penal. São Paulo: Saraiva. 2008. p. 10. 
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Quanto à natureza das prevenções, pode-se dizer que a prevenção geral positiva 

preocupa-se em garantir que a resposta penal ao indivíduo proporcione à comunidade a 

confiança e segurança na validade da norma penal e a consequente conscientização 

social a respeito da pena. Essa prevenção vai de encontro à dignidade da pessoa 

humana, uma vez que importa em gerar um processo de conscientização com base em 

uma sanção aplicada ao indivíduo. Ora, gerar inibição com relação aos demais 

integrantes da sociedade, não conduz à ressocialização. Além disso, ela é de efeito 

altamente duvidoso, pois, na verdade, o efetivo carcerário não parece diminuir – ao 

contrário. O escopo negativo da prevenção geral, diversamente, diz respeito à geração 

da inibição com relação aos demais integrantes da sociedade41.   

A prevenção especial positiva persegue a ressocialização do delinqüente por 

meio da sua correção. O instituto tem por escopo advogar por uma pena dirigida ao 

tratamento do próprio delinqüente, com o propósito de incidir em sua personalidade 

para que o sujeito não volte a cometer delitos. Em outras palavras, essa vertente da 

teoria aduz que a finalidade última das sanções penais, tanto em sua forma de penas 

propriamente ditas quanto nas medidas de segurança e reabilitação, deve ser a 

reinserção social ou a ressocialização do delinqüente, evitando o reingresso do 

indivíduo no mundo dos delitos e sua consequente reincidência criminal42.  

De se notar, por fim, que a prevenção especial positiva está baseada, portanto, 

nas ideologias ressocialização, reeducação, reinserção, repersonalização e 

reincorporação do indivíduo, inaugurando sentidos positivo e negativo. Seu escopo 

negativo consiste em evitar que o indivíduo, quando preso, pratique a infração penal. O 

escopo positivo dessa prevenção especial, em suma, consiste na reinserção e 

ressocialização do condenado. 

 

 

 
                                                           
41 Artigo Teoria da Prevenção Especial de Francine Lúcia Buffon Baldissarella. Disponível em: 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9013 , 
acesso em 08/03/2016> 
 
42Ibidem. 
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2.2 HUMANIDADE DAS PENAS 

 

O processo que deu origem à humanização das sanções criminais é resultado, em 

suma, de experiências punitivas altamente degradantes, nas quais o corpo era utilizado 

para causar aflição e humilhação dos indivíduos em conflito com a lei. A Constituição, ao 

elevar o princípio da dignidade humana como fundamento máximo de todo ordenamento 

jurídico, constituiu latente preocupação e conscientização atinentes ao valor da pessoa 

humana, observando o postulado ressocializador que vincula o Estado Democrático de 

Direito. 

Cumprindo sua missão constitucional, o princípio da humanidade das penas 

informa que a dignidade da pessoa humana acompanha a resposta penal ao indivíduo, ou 

seja, os condenados merecem o respeito à integridade física e moral assegurada pelo 

artigo 5º, XLIX da CRFB43. A centralidade do estudo recai, portanto, sobre o respeito à 

pessoa humana, ao propósito de limitar a atividade estatal punitiva e de buscar o bem-

estar dos condenados quando da execução da pena privativa de liberdade. Nucci44, ao 

tratar do tema, confirmou:  

“Enquanto forem indispensáveis as penas privativas de liberdade, realidade 
inconsteste atualmente, deve-se buscar, ao menos, garantir condições digna de 
sobrevivência ao cárcere, não significando isso a mantença, ao condenado, de 
um padrão de vida superior ao cidadão honesto, fora do presídio, mas, em 
verdade, que possa deter seu status de pessoa humana, o que não ocorrerá se o 
princípio da humanidade ficar apenas na letra fria do papel das leis e da própria 
Constituição.  O Estado brasileiro investe-se do perfil de protetor dos direitos 
humanos, ao menos porque apregoa no texto constitucional (art. 5º, XLVII) a 
vedação de penas consideradas cruéis em sentido lato.”.  

 

Neste sentido, o princípio deduz a proibição de penas cruéis que desconsiderem o 

indivíduo enquanto ser humano. Há de se compreender que o respeito à dignidade da 

pessoa humana decorre de sua elevação ao patamar Constitucional e enseja, ao mesmo 

tempo, uma limitação positiva e negativa do Direito Penal. A primeira diz respeito à 

                                                           
43NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. ed. 7. São Paulo: Forense, 2015. p. 43. 
 
44 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. ed. 7. São Paulo: Forense, 2015. p. 43. 
 



33 

 

tipificação de condutas, isto é, a proibição de condutas observará, desde logo, o caráter 

mínimo do Direito Penal. A segunda, por sua vez, informa a cominação de penas, que 

deverá ser proporcional ao bem jurídico tutelado e razoável. Ferrajoli45, com excelência, 

defendeu:  

“Acima de qualquer argumento utilitário, o valor da pessoa humana impõe uma 
limitação fundamental em relação à qualidade e à quantidade da pena. É este 
valor sobre o qual se funda, irredutivelmente, o rechaço da pena de morte, das 
penas corporais, das penas infames e, por outro lado, da prisão perpétua e das 
penas privativas de liberdade excessivamente extensas. Devo acrescentar que 
este argumento tem um caráter político, além de moral: serve para fundar a 
legitimidade do Estado unicamente nas funções de tutela da vida e dos demais 
direitos fundamentais; de sorte que, a partir daí, um Estado que mata, que 
tortura, que humilha um cidadão não só perde para qualquer legitimidade, 
senão que contradiz sua razão de ser, colocando-se no nível dos mesmos 
delinquentes.”.  

 

Como se nota, a racionalização das sanções penais e a consequente superação de 

penas desproporcionais e excessivamente desumanas denota uma grande preocupação 

com a minimização do sofrimento do condenado, que está intrinsecamente relacionada 

com os novos paradigmas e diretrizes do Direito Penal. A par disso, é interessante 

perceber que a questão temporal representa importante faceta do caráter humanitário das 

penas, não bastando o banimento das penas cruéis para se caracterizar a benevolência do 

Estado. Ao revés, a suavização da resposta ao desvio criminal associada ao 

desproporcional tempo de recolhimento do indivíduo ao cárcere contribui para a anulação 

deste do convívio social. Ora, a execução da pena privativa de liberdade impõe a retirada 

compulsória do indivíduo do jogo social a que costumava estar inserido, proporcionando 

o acelerado distanciamento deste como elemento participativo do contexto social. É 

necessário reconhecer, ainda, que o tempo extramuros corre de maneira diferenciada e 

potencialmente cruel. A respeito disso:  

A investigação da questão temporal atinente às penas privativas de liberdade 
revela que o “tempo” é um fator crucial no dimensionamento do caráter de 
humanidade das reações estatais ao desvio criminal. O princípio humanitário 
não dita apenas um programa de suavização da sanção criminal que fique 
confinado no quadro da redução ou abolição de tormentos, suplícios e castigos 
corporais, como normalmente se concebe o instituto, mas detém íntima 
conexão com o período de duração da pena de privação de liberdade. Ainda 
que a pena seja executada em condições internas extremamente favoráveis, 
uma desmedida e desproporcional estadia temporal na prisão eventualmente 

                                                           
45 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2002.p. 318. 
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contribui para anulação e/ou degradação da condição intrínseca do ser humano 
do condenado como membro participativo do jogo social. 46 

 

Nessa esteira, pode-se dizer que a mudança de paradigma pós Constituição de 

1988 e a necessária leitura constitucional dos dispositivos, irradiou o respeito à dignidade 

humana sobre o ordenamento jurídico penal, ao passo que as penas consideradas 

insensíveis ou dolorosas foram repudiadas e expurgadas da realidade carcerária. A 

prevalência dos direitos humanos e a dignidade humana como princípio informador de 

toda lógica jurídica estimulou a criação de diversos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais capazes de frear a discricionariedade do Estado e assegurar os 

direitos dos aprisionados, tornando as penas mais humanas. O Direito Penal, portanto, 

não pode ser fruto de práticas autoritárias ou opressivas por parte do Estado, enquanto 

detém controle sobre a liberdade individual. 47 

Ante o exposto, é de indubitável inconstitucionalidade a criação de tipos penais 

que atentem à dignidade da pessoa humana ou, ainda, condições carcerárias que insultem 

a saúde física ou psicológica do aprisionado. Com efeito, a vedação de penas privativas 

de liberdade excessivamente extensas acompanha o postulado humanitário que informa a 

execução criminal, uma vez que o recolhimento ao cárcere, concebido como a mais grave 

sanção criminal, caminha na contramão da ressocialização. A propósito, a essência da 

privação de liberdade é tornar possível o reingresso daquele indivíduo no jogo social, o 

que se torna altamente questionável quando a desproporção temporal atinge sua 

execução. Em suma, o princípio da humanidade das penas impõe, além de um freio às 

discricionariedades estatais, uma prestação positiva no sentido de proporcionar o bem-

estar do condenado e legitimar a pena imposta.  

 

 

 

                                                           
46DA CUNHA, Leonardo Rosa Melo. Humanidade das Penas: uma relação com o tempo. Temas 
Criminais – A ciência do direito penal em discussão. Organizadores: Denis Sampaio e Orlando Faccini 
Neto. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 157. 

47Capez, Fernando. Curso de Direito Penal. ed 12. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 9 



35 

 

2.3 DA DESPROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO DO REINCIDEN TE 

2.3.1 DA REINCIDÊNCIA  
 
 

Como se pode notar, o instituto da reincidência encontra expressa previsão legal 

nos artigos 63e 64 ambos do Código Penal brasileiro, combinados com o artigo 7º da Lei 

de Contravenções Penais (Lei nº 3.688/41). À título introdutório consubstancia-se 

relevante transcrever os dispositivos legais mencionados:  

 
“Art. 63, Código Penal: Verifica-se a reincidência quando o agente comete 
novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no 
estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.  
 
“Art. 64, Código Penal: Para efeito de reincidência: I - não prevalece a 
condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a 
infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, 
computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se 
não ocorrer revogação;  II - não se consideram os crimes militares próprios e 
políticos”. 
 
“Art. 7º, Lei de Contravenções Penais: Verifica-se a reincidência quando o 
agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que 
o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no 
Brasil, por motivo de contravenção”. 
 

 
O diagnóstico da reincidência, como se depreende da leitura dos dispositivos, 

pressupõe a condenação por um crime pretérito, cuja sentença transitou em julgado. O 

Código Penal traz, ainda, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a majoração da 

pena do reincidente seja possível, ou seja, a reincidência só será reconhecida se não tiver 

transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, caso contrário, não poderá ser invocada para 

agravar a situação do condenado. Trata-se, portanto, de circunstância agravante genérica 

de caráter subjetivo.48 É necessário deixar assente que a prova da reincidência é feita a 

partir da certidão da sentença condenatória transitada em julgado, em respeito ao 

princípio da presunção de inocência que informa o Direito Penal brasileiro. Anote-se, 

portanto, que determinado indivíduo poderá ser considerado réu primário desde que não 

tenha sofrido condenação irrecorrível. 

                                                           
48CAPEZ, Op. Cit., p. 473.  
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Neste ponto, merece destaque o embate doutrinário e jurisprudencial que se faz a 

respeito da legitimidade do instituto enquanto agravante da situação do condenado. Por 

um lado, há quem sustente que a exacerbação da pena e o impedimento de eventuais 

benefícios na fase de sua execução se justificam, uma vez que o indivíduo que volta a 

delinquir denota latente desprezo pela lei e pela autoridade do Estado. Dessa forma, em 

suma, a resposta penal não se mostrou suficiente para readaptar o indivíduo à realidade 

social ou, ainda, intimidá-lo.49 

Inobstante a tentativa de justificar as consequências do instituto, há quem defenda, 

por outro lado, a reincidência como atenuante do crime, uma vez que a repetição deste 

indicaria falha do próprio Estado, não podendo ser o indivíduo onerado diante do fracasso 

do processo ressocializador. Ora, não se pode prejudicar o apenado por uma 

irregularidade provocada pelo sistema, ou seja, o fato gerador da reincidência, por não 

poder ser imputado ao indivíduo, não deve ser capaz de causar-lhe qualquer mal. Em 

verdade, é de conhecimento geral que, no Brasil, o tempo em que se permanece 

aprisionado, ao contrário de proporcionar a reinserção do apenado no meio social, 

fomenta a prática de novos delitos e deforma, por vezes, a personalidade do condenado 

como membro pertencente à lógica social.50. 

É interessante mencionar, apenas a título de curiosidade, as lições de Alberto 

Silva Franco51, que, ao tratar do instituto, afirma que a reincidência fere o princípio do ne 

bis in idem. Não nos cabe, contudo, para os fins do estudo, aprofundar o assunto. Sobre o 

tema: 

“Não se compreende como uma pessoa possa, por mais vezes, ser punida pela 
mesma infração. (...) O fato criminoso que deu origem à primeira condenação 
não pode, depois, servir de fundamento a uma agravação obrigatória da pena, 
em relação a um outro fato delitivo, a não ser que se admita, num Estado 
Democrático de Direito, um Direito Penal atado ao tipo de autor (ser 
reincidente), o que constitui uma verdadeira e manifesta contradição lógica.”. 

 

                                                           
49MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. ed. 22. São Paulo: Atlas, 2005. P. 302. 

50DOS SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal: Parte Geral. Curitiba: ICPC; Lumen Júris, 2006. p. 570. 
 
51 FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua interpretação.ed. 8. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. p. 8. 
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Outro ponto que merece destaque, para os fins da presente monografia, são as 

diferentes concepções a respeito da reincidência específica, pois o legislador penal, ao 

tratar dos requisitos para a concessão do livramento condicional, vedou o benefício aos 

que ostentam o status de reincidente específico. Quanto aos limites para o etiquetamento 

desses indivíduos, três grandes correntes doutrinárias se formaram: corrente ampliativa; 

corrente restritiva e corrente restritíssima. Guilherme de Souza Nucci52apresenta-nos, na 

tentativa de conceituar a reincidência específica, três correntes: 

A “corrente ampliativa”, que considera reincidente específico em crimes dessa 

natureza o condenado que ostentar duas ou mais condenações entre quaisquer crimes 

hediondos ou equiparados, sendo que, dentre elas, há reincidência. Não há necessidade, 

portanto, que o novo crime seja da mesma espécie do crime pretérito, bastando seu 

encaixe na Lei de Crimes Hediondos.   

A “corrente restritiva”, que, ao revés, considera que o reincidente específico, para 

que seja assim considerado, deve cometer crimes que estão previstos no mesmo 

dispositivo legal, isto é, deve haver comunicabilidade da composição típica. Em outras 

palavras, devem manter entre si, por seus fatos constitutivos ou motivos determinantes, 

características fundamentais comuns. O principal fundamento, aos que se filiam a essa 

teoria, é a redação do artigo 78, §5º do Código Penal Militar in verbis: 

 
“Art. 78, CPM: Em se tratando de criminoso habitual ou por tendência, a pena 
a ser imposta será por tempo indeterminado. O juiz fixará a pena 
correspondente à nova infração penal, que constituirá a duração mínima da 
pena privativa da liberdade, não podendo ser, em caso algum, inferior a três 
anos. § 5º Consideram-se crimes da mesma natureza os previstos no mesmo 
dispositivo legal, bem como os que, embora previstos em dispositivos diversos, 
apresentam, pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes, 
caracteres fundamentais comuns.”.  

 

E, em análise última, a “corrente restritíssima”, muito defendida pela Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, que entende que deve haver, neste caso, identidade 

tipológica absoluta, ou seja, só há que se falar em reincidência específica na hipótese em 

que os crimes hediondos ou equiparados estejam no mesmo tipo penal. O parâmetro 

utilizado para a verificação do instituto é o artigo 44, §3º do Código Penal que determina 
                                                           
52NUCCI, Guilherme de Souza. Manual Op. Cit., p. 556. 
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que o condenado reincidente em crime doloso, a princípio, não poderá ter a pena 

privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos. No entanto, a hipótese é 

restringida àqueles que tenham cometido o mesmo crime. Senão, observe:  

 
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 
privativas de liberdade, quando: § 3º: Se o condenado for reincidente, o juiz 
poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a 
medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado 
em virtude da prática do mesmo crime. 

 

Inobstante, as três correntes ora apresentadas por Guilherme de Souza Nucci, na 

conceituação da reincidência específica, revelam, pois, a existência de controvérsias 

doutrinárias. 

Desta forma, o que o exposto neste item nos revela, em suma, é que há uma 

tentativa recorrente de atribuir ao autor do crime os males de seu retorno ao mundo dos 

delitos, olvidando que a essência do aprisionamento é a recuperação e a reintegração do 

indivíduo no contexto social, que são responsabilidades comuns daquele que pune. Na 

realidade, o que se evidencia é o verdadeiro desprezo pelo sujeito que delinque, na 

tentativa de proporcionar a falsa percepção de segurança à sociedade, que se conforta 

com a certeza de que aquele indivíduo foi afastado do meio em que convive. A propósito, 

o que ainda não foi justificado é como a imposição dessas barreiras aos que delinquem 

novamente poderá transmitir ao destinatário da pena a motivação necessária para que se 

abstenha e se afaste da realidade criminosa.  

 
2.3.2 DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO 
 
 

Posta assim a questão, é de ser revelado que as tendências e paradigmas do Direito 

Penal Contemporâneo têm proporcionado o alcance de novas explicações para o potencial 

desviante de determinada parcela da sociedade. O exame do princípio da co-

culpabilidade, introduzido no contexto brasileiro por Raul Zaffaroni53, é resultado de um 

significativo esforço explicativo e informa, em síntese, que o Estado deve ser 

                                                           
53 ZAFFARONI, Eugenio Raul e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 
geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 525. 
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reconhecido e responsabilizado pelas mazelas sociais que produz ao não oferecer aos 

cidadãos as mesmas oportunidades e condições de desenvolvimento, in verbis: 

“Todo sujeito age numa circunstância determinada e com um âmbito de 
autodeterminação também determinado. Em sua própria personalidade há uma 
contribuição para esse âmbito de autodeterminação, posto que a sociedade – 
por melhor organizada que seja – nunca tem a possibilidade de brindar a todos 
os homens com as mesmas oportunidades. Em consequência, há sujeitos que 
tem um menor âmbito de autodeterminação, condicionado desta maneira por 
causas sociais. Não será possível atribuir estas causas sociais ao sujeito e 
sobrecarregá-lo com elas no momento da reprovação de culpabilidade. 
Costuma-se dizer há aqui, uma ‘coculpabilidade’, com a qual a própria 
sociedade deve arcar”. (ZAFFARONI, 2007)  

 

Pelo exposto, é de se notar que o livre arbítrio constitui verdadeira falácia, uma 

vez que a discrepância social, no que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades 

pessoais e na consequente formação da personalidade humana proporciona, igualmente, 

discrepâncias perante a lei. Em outras palavras, é necessário reconhecer as desigualdades 

sociais para que a reprovação do comportamento delituoso seja adequada e justa, 

irradiando sobre os indivíduos um poderoso contra estímulo ao potencial desviante. Neste 

sentido, o Estado é posto como co-responsável no cometimento de infrações penais, 

enquanto não cumpriu seu papel de propiciar o bem-estar e condições de vida e 

desenvolvimento dignos aos cidadãos.  

Noberto Bobbio54 nos indica que:  

“(...) Em outras palavras, o princípio da igualdade das oportunidades, quando 
elevado a princípio geral, tem como objetivo colocar todos os membros 
daquela determinada sociedade na condição de participar da competição da 
vida, ou pela conquista do que é vitalmente mais significativo, a partir de 
posições iguais. É supérfluo aduzir que varia de sociedade para sociedade a 
definição de quais devem ser as posições de partida a serem consideradas como 
iguais, de quais devam ser as condições sociais e materiais que permitam 
considerar os concorrentes iguais. Basta formular perguntas do seguinte tipo: é 
suficiente o livre acesso às escolas iguais? Mas a que escolas, de que nível, até 
que ano de idade? Já que se chega à escola a partir da vida familiar, não será 
preciso equalizar também as condições de família nas quais cada um vive 
desde o nascimento? Onde paramos? Mas não é suficiente, ao contrário, 
chamar a atenção para o fato de que, precisamente a fim de colocar os 
indivíduos desiguais por nascimento nas mesmas condições de partida, pode 
ser necessário favorecer os mais pobres e desfavorecer os mais ricos, isto é, 
introduzir artificialmente, ou imperativamente, discriminações que de outro 
modo não existiriam, como ocorre, de resto em certas competições esportivas 
nas quais se assegura aos concorrentes menos experientes uma certa vantagem 
em relação aos mais experientes. Desse modo, uma desigualdade torna-se um 

                                                           
54 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. 4 ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. p. 31. 
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instrumento de igualdade pelo simples motivo de que corrigem uma 
desigualdade anterior: a nova igualdade é o resultado da equiparação de duas 
desigualdades”.  

 

Grégore Moura55, sobre o tema:  

“É um princípio constitucional implícito, que reconhece a corresponsabilidade 
do Estado no cometimento de determinados delitos, praticados por cidadãos 
que possuem menor âmbito de autodeterminação diante das circunstâncias do 
caso concreto, principalmente no que se refere às condições sociais e 
econômicas do agente, o que enseja menor reprovação social, gerando 
consequências práticas não só na aplicação e execução da pena, mas também 
no processo penal”.  

 

Com efeito, a aplicação da teoria da co-culpabilidade alcança a reprovabilidade do 

ato não somente em razão da conduta delituosa, mas de condições sociais que recaem 

exclusivamente sobre os indivíduos que a cometem, não podendo o Estado se escusar de 

qualquer responsabilidade, pois se mostra o maior sonegador de oportunidades e de 

condições mínimas de sobrevivência. O que se propõe, portanto, é a análise e o estudo do 

contexto social e da relação que aquele sujeito estabelece com o crime, para seja possível 

aferir qual medida se mostra mais justa e adequada à devolução da infração ao criminoso. 

É preciso insistir, contudo, que não se pretende culpabilizar unicamente o Estado 

pela recorrência de delitos. Inobstante, seu compromisso é verificado em razão da 

modelagem social daquele indivíduo como consequência de seus comportamentos 

omissivos, desestruturando sua própria existência. Em outras palavras, é necessário que o 

Estado se comprometa com as patologias sociais que fabrica, fomentando potenciais 

desviantes e, ao mesmo tempo, não se comprometendo em criar mecanismos eficazes de 

contenção criminosa. A convivência em ambientes sociais desfavoráveis deve ser 

verificada no momento da cominação das penas e de sua execução.   

Rogério Grego56 também tratou do tema e indicou: 

“A teoria da co-culpabilidade ingressa no mundo do Direito Penal para apontar 
e evidenciar a parcela de responsabilidade que deve ser atribuída à sociedade 
quando da prática de determinadas infrações penais pelos seus supostos 

                                                           
55 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da co-culpabilidade no Direito Penal. p.36. Niterói: 
Impetus, 2006. p. 36. 
 
56GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. ed. 11. p. 425. Rio de Janeiro: Impetus, 2009. 



41 

 

cidadão. Contamos com uma legião de miseráveis que não possuem um teto 
para se abrigar, morando embaixo de viadutos ou dormindo em praças em 
praças ou calçadas, que não conseguem emprego, pois o Estado não preparou 
ou os qualificou para poderem trabalhar, que vivem a mendigar por um prato 
de comida, que fazem uso de bebida alcoólica para fugir à realidade que lhes é 
impingida.”. 

 

Urge concluir, em suma, que a omissão do Estado quanto à criação de políticas 

públicas capazes de proporcionar o melhor desenvolvimento dos indivíduos produz 

agressivo contingente de sujeitos propensos ao cometimento de delitos. A proposta é 

expurgar do ordenamento jurídico brasileiro institutos majoritariamente repressivos, 

cumprindo a missão constitucional de um Estado Democrático de Direito que se funda na 

dignidade da pessoa humana. Assim, o alcance da proporcionalidade, no âmbito do 

direito penal, se dá com a punição do agente na medida de sua culpabilidade, sendo certo 

que não é detentor exclusivo dela.  

Resta indagar, neste momento, se a atribuição da reincidência também deve ser 

imposta ao Estado, uma vez que detém o poder da privação da liberdade na esperança de 

promover a reinserção do indivíduo na sociedade. Ora, é razoável admitir que a 

reincidência, do mesmo modo, alcança e compensa somente o delinquente com o mal da 

pena e afasta, de maneira absoluta, qualquer responsabilidade do ente estatal pela falha do 

sistema carcerário. Critérios unicamente retributivos ou punitivos nos remetem à 

completa desumanização do ordenamento jurídico penal. Como é sabido, no Brasil, uma 

das características que marcam o locus onde se cumpre a pena privativa de liberdade é a 

contaminação criminosa, potencializando a anulação social do aprisionado. A adjetivação 

pejorativa e o tratamento cedido ao reincidente são desprovidos de qualquer estudo 

criminológico sobre sua eficácia. Quando se pretende coibir a reinserção do indivíduo no 

crime, segregando o reincidente do meio comunitário, o que se promove, na realidade, é 

sua dessocialização e a consequente impossibilidade futura de interação social.  

 
 

2.4 DA SUBSUNÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
 

No intento de darmos os primeiros passos sobre o tema e visando facilitar o 

estudo da importância dos princípios informadores do Direito Penal, merece destaque seu 

alcance e relevância dentro da ordem normativa brasileira e, mais especificamente, no 
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contexto da execução penal. Neste sentido, o brilhante professor Guilherme de Souza 

Nucci nos ensina:  

“Princípio, no sentido jurídico, significa uma ordenação que se irradia e imante 
o sistema normativo, proporcionando alicerce para a interpretação, integração, 
conhecimento e eficiente aplicação do direito positivo. Não olvidando 
existirem princípios aplicáveis a todos os ramos do Direito, como o da 
igualdade de todos perante a lei, voltaremos o enfoque àqueles que interessam 
à área penal e, essencialmente, ao campo da pena”.57 

 

É conveniente destacar que a observância e adequação do ordenamento jurídico 

infraconstitucional aos princípios constitucionais é o primeiro passo para a 

implementação efetiva de um Estado Democrático de Direito. Não é novidade, os 

princípios constitucionais adquiriram grande relevo no sistema normativo constitucional 

contemporâneo, funcionando como alicerce para a interpretação, integração, 

conhecimento e eficiente aplicação do direito positivo.58 

Para tornar possível a correta compreensão da subsunção do Direito Penal aos 

princípios constitucionais, é necessário, antes de tudo, revelar a distinção que se 

estabelece entre princípios e regras. Foi a partir do final da década de 80, no Brasil, que 

as obras precursoras de Ronald Dworkin e Robert Alexy permitiram um desenvolvimento 

apurado do assunto. Os princípios, que antes ocupavam um papel secundário, passam a 

figurar como sustentáculo de toda lógica de aplicação e interpretação do direito59.    

Luiz Roberto Barroso, em seus escritos, ensina que existem três grandes critérios 

capazes de sanar eventuais confusões que se estabelecem sobre os dois institutos, quais 

sejam: o conteúdo; a estrutura normativa e; o modo de aplicação. Quanto ao conteúdo, 

expõe o autor, as regras informam tão somente comandos objetivos, podendo ser regras 

proibitivas ou permissivas. Por outro lado, os princípios exprimem valores ou fins 

públicos condizentes com o Estado Democrático de Direito e sua dimensão ética. 60 

                                                           
57 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena ed. 7. p. 21. Rio de Janeiro: Forense, 2015 
 
58Ibdem, p.21. 
 
59Idbem, p. 22. 
 
60BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – Os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. ed. 3. p. 228. Saraiva, 2011.  
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A respeito da segunda categoria – a estrutura normativa – é de se notar que as 

regras são normas majoritariamente descritivas, relatando de maneira objetiva a conduta a 

ser observada. Os princípios, ao revés, são positivados através de normas 

preponderantemente finalísticas, de modo que irradiam sobre o ordenamento determinado 

estado ideal a ser perseguido.  A última distinção que se faz é a respeito do modo de 

aplicação. As regras seguem a lei do “tudo ou nada”, isto é, o requisito básico para a 

aplicação de uma regra é a ocorrência do fato descrito na norma, motivo pelo qual só 

deixam de ser aplicadas na hipótese em que há outra regra a excepcionando ou 

invalidando. 61 No que diz respeito à aplicação dos princípios, leciona o autor que não há 

prevalência entre um ou outro, uma vez que detém o mesmo valor jurídico. Sua aplicação 

dependerá do peso que adquirem na situação fática62. Senão vejamos: 

“ Já os princípios indicam uma direção, um valor, um fim. (...) Como todos 
esses princípios têm o mesmo valor jurídico, o mesmo status hierárquico, a 
prevalência de um sobre o outro não pode ser determinada em abstrato; 
somente à luz dos elementos do caso concreto será possível atribuir maior 
importância a um do que a outro. Ao contrário das regras, portanto, princípios 
não são aplicados na modalidade tudo ou nada, mas de acordo com a dimensão 
de peso que assumem na situação específica. Caberá ao intérprete proceder à 
ponderação dos princípios e fatos relevantes, e não a uma subsunção do fato a 
uma regra determinada. Por isso se diz que princípios são mandados de 
otimização: devem ser realizados na maior intensidade possível, à vista dos 
demais elementos jurídicos e fáticos presentes na hipótese. Daí decorre que os 
direitos neles fundados são direitos prima facie – isto é, poderão ser exercidos 
em princípio e na medida do possível”. 

 

Celso Antônio Bandeira de Melo63, com excelência, dispôs em sua obra:  

 
“Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
atingido, porque representa ingerência contra todo o sistema, subversão de seus 
valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e 
corrosão de sua estrutura mestra”.  

 

                                                                                                                                                                          

 
61Ibidem, p. 229-230. 
 
62 Ibidem, p. 231.  
 
63 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo. ed. 5. São Paulo: Malheiros, 
1994.p. 451. 
 



44 

 

Em verdade, há de se reconhecer que a harmonia de todo ordenamento jurídico 

depende da leitura equilibrada e da compatibilidade entre os princípios gerais do direito e 

as normas jurídicas infraconstitucionais. Aliás, a importância dos princípios decorre, 

principalmente, da tutela de expressões e valores éticos mínimos fundamentais, os quais 

figuram como a conditio sinequa non para a existência do Estado Democrático de 

Direito. Em razão disso, muitos são selecionados para positivação na Constituição, 

adquirindo eficácia interpretativa e negativa. Em outras palavras, significa dizer que, 

quando expressamente previstos na Constituição, servem para a interpretação de normas 

supervenientes, bem como figuram como parâmetro constitucional a ser compatibilizado 

com atos anteriores à sua positivação, sendo expurgadas do ordenamento jurídico as que 

mostrem inadequadas a ele. 64 

Nucci65, sobre a observância dos princípios no âmbito do Direito Penal, dispôs:  

“Extenso deve ser o alcance dos princípios penais, pois permitem a harmonia 
do sistema, conferindo coerência às normas criadas pelo legislador, nem 
sempre com boa técnica e permitindo aplicação sensata. Socorre-se, então, o 
magistrado de princípio condutor para sanar dúvidas e contradições, 
ultrapassando obstáculos e garantindo que o Direito Penal cumpra seu papel de 
interventor – embora em caráter subsidiário – nos conflitos existentes em 
sociedade, punindo os infratores que causaram significativas lesões a bens 
juridicamente tutelados. 
Se os princípios servem de limitação e inspiração ao intérprete da lei penal, que 
deles se valerá para afirmar e garantir a simetria do sistema, também devem 
sinalizar ao legislador sua viável esfera de atuação. De nada adiantaria, por 
exemplo, o cultivo  ao princípio da legalidade pelo juiz, caso pudesse o criador 
da lei penal feri-lo gravemente ao permitir a composição de um tipo penal 
incriminador vago, sem a devida descrição da conduta proibida, esvaziando a 
função garantidora apregoada pelo princípio da taxatividade”. 

 

Por fim, é possível concluir que os princípios têm a capacidade de defumar todo 

ordenamento jurídico brasileiro, no sentido de torná-lo límpido e juridicamente seguro. 

Dessa forma, seu alcance deve ser extenso, percorrendo todo ordenamento e norteando a 

atuação o intérprete. Como se nota, os princípios – implícitos ou explícitos – são 

merecedores de destaque no momento da criação de leis ou de sua interpretação por 

prescreverem valores jurídicos mínimos. Merecem, portanto, observância imediata e 

                                                           
64BARCELLOS, Ana Paula de. Normatividade dos princípios e o princípio da dignidade da pessoa 
humana na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Revista de Direito Administrativo, 2000.p. 173. 
 
65 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. Cit., p. 22 
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incontestável do legislador e do magistrado, eis que constituem mandamentos 

inafastáveis do arcabouço jurídico como um todo, principalmente em razão da garantia de 

direitos e valores supremos.  

 

 
2.5 PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 
 

Consubstanciado no artigo 5º, XLVI da CRFB/8866, o princípio da 

individualização da pena pressupõe o ajuste da sanção penal ao condenado, afastando, de 

antemão, a padronização da pena. Com efeito, não há como prosperar as chamadas 

“penas computadorizadas”, pois o magistrado deverá observar as condições de 

culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos determinantes para o 

cometimento da infração penal, consequências e circunstâncias do crime e o 

comportamento da vítima67 para que a pena não seja desmedida ou desproporcional, 

satisfazendo sua expectativa ressocializante. Nucci68conceitua o postulado com precisão:  

“A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada 
sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o 
sentenciado, tornando-o único e distinto dos demais infratores, ainda que 
coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e importância é a fuga da 
padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada” aplicação da 
sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se 
em seu lugar qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida, 
segundo um modelo unificado, empobrecido e, sem dúvida, injusto”. 
 

 

E acrescenta, ainda, quatro maneiras diferentes de proceder à individualização 

da pena: 

“ Há basicamente quatro modos de se individualizar a pena: a) pena 
determinada em lei, sem margem de escolha ao juiz; b) pena totalmente 

                                                           
66Art. 5º, CRFB/88: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XLVI - a lei regulará a individualização da 
pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; 
c) multa; d) prestação social alternativa; c) multa; e) suspensão ou interdição de direitos; d) prestação 
social alternativa; 
 
67Artigo 59, CP: O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 
agente, aos motivos, à circunstâncias e conseqüências 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 aplicável, por outra espécie de pena, se cabível.  
 
68 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. Cit., p. 27. 
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indeterminada, permitindo ao juiz fixar o quantum que lhe aprouver; c) pena 
relativamente indeterminada, por vezes fixando somente o máximo, mas sem 
estabelecimento mínimo, bem como quando se prevê mínimos e máximos 
flexíveis, adaptados ao condenado conforme sua própria atuação durante a 
execução penal; d) pena estabelecida em lei dentro de margens mínima e 
máxima, cabendo ao magistrado eleger o seu quantum. Este último é, sem 
dúvida, o mais adotado e bem afeiçoado ao Estado Democrático de Direito”. 
69 
 

A investigação do princípio da individualização da pena se desenvolve em dois 

âmbitos. No plano legislativo, a chamada criminalização primária, o legislador convoca 

um bem jurídico digno de tutela penal, criminaliza a conduta do indivíduo que o viola ou, 

ao menos, o ameaça e, ao fim, oferece a resposta penal cabível e necessária. Vale notar, 

como insinuado, essa fase corre no plano abstrato. O segundo momento – o da 

criminalização secundária – ao revés, ocorre no plano concreto e é subdividido em duas 

categorias, quais sejam: fase judicial (artigo 59 do Código Penal) e a fase de execução 

penal.   

Como se depreende, legislador penal quando valora as condutas e fixa os limites 

mínimos e máximos de pena a ser cominada, observando a importância do bem jurídico 

tutelado, individualiza as pena de cada infração de acordo com sua importância e 

gravidade. O magistrado, ao se deparar com situação fática que se amolde a determinado 

tipo penal, deve analisar individualmente cada circunstância do fato delituoso, 

fundamentando sua decisão com base no artigo 59 do Código Penal. A individualização 

penal na fase da execução da pena tem por finalidade afastar qualquer hipótese de 

dessocialização do aprisionado, satisfazendo a expectativa ressocializadora. Há, portanto, 

um processo de fixação da pena in abstrato, protagonizada pelo legislador, bem como sua 

observância in concreto, quando o magistrado aplica a sanção à hipótese fática e 

reconhece a individualização penal quando da execução da pena.  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 97256 do Rio Grande do 

Sul70, reconheceu a existência de três momentos distintos, vejamos:  

“O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da 
personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três 

                                                           
69Ibidem, p. 28.  
 
70Supremo Tribunal Federal, Ministro Relator Ayres Brito. Julgamento do HC nº 97256/RS de 01 de 
setembro de 2010. 
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momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o 
executivo. Logo, a lei comum não tem força de subtrair do juiz sentenciante o 
poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-
se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica 
ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do 
fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva 
pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço 
do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material”.  

 

Nesta esteira, embora igualmente relevantes para a concretização dos fins a serem 

perseguidos pela imposição da pena, cabe asseverar que, para a proposta deste estudo, a 

individualização da pena na fase executória será o foco deste item, pois uma das 

preocupações da execução penal, como mencionado, é individualizá-la de acordo com as 

características pessoais do condenado71. Mirabete72, ao cuidar da lógica individualizante 

na execução da pena, aduz:  

“Com os estudos referentes à matéria, chegou-se paulatinamente ao ponto de 
vista de que a execução penal não pode ser igual para todos os presos – 
justamente porque nem todos são iguais, mas sumamente diferentes – e que 
tampouco a execução pode ser homogênea durante todo o período de seu 
cumprimento. Não há mais dúvida de que nem todo preso deve ser submetido 
ao mesmo programa de execução e que durante a fase executória da pena, se 
exige um ajustamento desse programa conforme a reação observada no 
condenado, só assim se podendo falar em verdadeira individualização no 
momento executivo”.  
 

Cumpre assinalar, segundo o mandamento individualizante, o princípio dita, em 

suma, que a execução da reprimenda cominada pelo magistrado da fase judicial deve ser 

certa, determinada e específica para condenado. O processo executório deve sujeitar-se ao 

princípio individualizador para que a reinserção social não fique completamente 

frustrada. Ora, não faz sentido estabelecer a segregação forçada dos cidadãos com fulcro 

em normas inflexíveis, pois a atitude incorre em desmedida e desproporcional estadia na 

prisão, contribuindo para a degradação do cidadão aprisionado como membro daquela 

comunidade.  

                                                           
71Artigo 5º da Lei 7.210/84: Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 
personalidade, para orientar a individualização da execução penal.  
 
72 MIRABETE, Júlio Frabbrini. Execução Penal. ed. 9. São Paulo: Atlas, 2000. p. 46. 
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Ainda sobre a incidência do princípio na fase executória, vale colacionar as lições 

da Professora Carmen Silvia de Moraes Barros73:  

“A individualização deve ser técnica e científica, pois implica em dar a cada 
preso as oportunidades a que tem direito como ser individual e distinto dos 
demais. Deve ser respeitada a individualidade e o desenvolvimento do 
condenado para assegura-se acesso aos meios que possibilitem sua integração 
social ou, no mínimo, sua não dessocialização.  
(...)  
A individualização do cumprimento da pena deve permitir a melhor observação 
do condenado, tendo em vista a livre realização de sua personalidade e sua não- 
dessocialização, evitando-se que a pena, em razão de suas conseqüências 
danosas, acrescente um plus de castigo que ultrapassa a medida de 
culpabilidade pelo fato”.  

 

Neste mesmo sentido, o Professor Pedro Manoel Pimentel74, ao comentar o artigo 

5º da Lei de Execuções Penais:  

“O artigo 5º da lei de execução penal determina que “os condenados serão 
classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a 
individualização da execução penal” Ficam com esse dispositivo atendido o 
princípio da personalidade da pena, inserido também entre os direitos e 
garantias constitucionais como o da proporcionalidade da pena, de modo que 
a cada sentenciado, conhecida a sua personalidade e analisado o fato 
cometido,corresponda o tratamento penitenciário adequado, segundo se 
assegura na exposição dos motivos do código penal”.  

 

O que se nota é que a individualização da pena na fase executória consiste em 

proporcionar a cada preso, individualmente, condições necessárias para sua reinserção 

social. A individualização, portanto, nunca poderá ser paralisada ou estática, uma vez que 

afigura-se indispensável a classificação dos aprisionados, de acordo com critérios 

individualizados, a fim de que sejam destinados aos programas de execução mais 

adequados, conforme condições pessoais de cada um.75 É neste contexto que a 

humanidade das penas, tratada em oportunidade anterior, encontra vínculo com o 

princípio da individualização da pena, pois cabe ao Estado zelar pelo cumprimento de 

                                                           
73BARROS, Carmen Silvia de Moraes. Individualização da Pena. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001.p. 211-212.  
 
74 PIMENTEL, Manoel Pedro. O crime e a pena na atualidade. São Paulo: Revista do Tribunais, 1983.p. 
29. 
 
75MIRABETE, Júlio Frabbrini. Execução Penal. ed. 9. São Paulo: Atlas, 2000.p. 47. 
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pena humanizado, reprimindo posturas desmedidas e desproporcionais que degradem o 

aprisionado.  

Guilherme de Souza Nucci76, com excelência, asseverou:  

 
“Enquanto forem indispensáveis as penas privativas de liberdade, realidade 
inconteste atualmente, deve-se buscar, ao menos, garantir condições dignas de 
sobrevivência no cárcere, não significando isso a mantença, ao condenado, de 
um padrão de vida superior ao cidadão honesto, fora do presídio, mas, em 
verdade, que possa deter seu status de pessoa humana, o que não ocorrerá se o 
princípio da humanidade ficar apenas na letra fria do papel das leis e da própria 
Constituição. O Estado brasileiro investe-se do perfil de protetor dos direitos 
humanos, ao menos porque apregoa no texto constitucional (art. 5º, XLVII) a 
vedação de penas consideradas cruéis em sentido lato. Entretanto, o 
investimento necessário para garantir o cárcere humanizado caminha sempre a 
passos lentos, enquanto parte da doutrina penal, olvidando a própria realidade, 
verbera a pena privativa de liberdade, acoimando-a de falida e ultrapassada. 
Ora, na medida em que não se encontrou ainda nenhuma medida eficiente para 
combater e punir autores de crimes graves, especialmente os que se forram de 
violência e grave ameaça contra pessoa, pouca valia têm tais reclamos”.  
 
 
 

Inadequado seria esquecer também que o condenado, ao ingressar no sistema 

prisional, submete-se a um programa progressivo de pena – que, note, será estudado com 

mais afinco posteriormente – que dependerá de inúmeros fatores pessoais atinentes à 

eventual progressão ou regressão ao regime menos brando. Os benefícios adquiridos ao 

longo do cumprimento de pena são resultado de uma execução individualizada e fruto do 

comportamento individual dos aprisionados. Nas palavras de Nucci: “Merecendo, 

progride; desmerecendo, permanece em regime mais severo” 77. Por esse motivo, o que se 

espera é a minuciosa individualização na fase de execução penal para que a duração no 

cárcere não seja desproporcional, representando castigo insuportável que desmotiva o 

preso e o afasta, de maneira latente, da condição de membro participativo da sociedade.  

 

 

 

                                                           
76 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. Cit., p. 43-44. 
 
77Ibidem, p. 356 – 357.  
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CAPÍTULO 3 - A EXECUÇÃO PENAL E A LÓGICA DA PROGRES SÃO 

 
3.1 NOÇÕES PRELIMINARES 
 
 
No intento de darmos os primeiros passos sobre o tema, convém notar que Lei de 

Execuções penais nasce após uma reunião de esforços doutrinários e legislativos, 

encerrando um processo de execução penal jurisdicionalizada, isto é, alinhada com os 

princípios e valores inerentes ao Estado Democrático de Direitos, trazendo a missão 

ressocializadora em seu bojo, conforme preconiza o artigo que a inaugura.  

Paulo Lúcio Nogueira, citado por pelo Jurista Renato Marcão, em seu livro 

“Curso de Execução Penal”78, contribui com o raciocínio, afirmando que: 

“em particular, deve-se observar o princípio da humanização da pena, pelo qual 
deve-se entender que o condenado é sujeito de direitos e deveres, que devem 
ser respeitados, sem que haja excesso de regalias, o que tornaria a punição 
desprovida de sua finalidade”. 
 
 

Seguindo essa conjectura, é preciso insistir na concepção de que o cidadão, ainda 

que tenha em seu desfavor determinada condenação criminal, é sujeito titular de direitos 

que não são atingidos pelo simples recolhimento ao cárcere. Por este motivo, entende-se 

que a execução penal é balizada por regras positivadas na Lei, regras estas que 

preconizam direitos invioláveis, imprescritíveis e irrenunciáveis, os quais podem ser 

invocados diretamente, de modo que a infringência implica excesso ou desvio reparável 

por intermédio de um procedimento especial, conforme preconizam os art. 185 e 184 da 

Lei de Execuções Penais. De igual modo, as decisões do poder judiciário sobre a 

concessão ou negativa de eventual benefício devem estar em consonância com a missão 

reeducadora do Estado.  

Neste passo, em apertada síntese, pode-se dizer que a finalidade do Direito de 

Execução Penal é efetivar disposições da sentença penal condenatória, visando à 

harmônica integração social do condenado ou internado, isto é, sua adequada 

ressocialização para que sua posterior reinserção na sociedade se dê da maneira menos 

                                                           
78MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 13 ed. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 31. 
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onerosa para o apenado, bem como para a sociedade. A redação do artigo 1º da Lei 

7.210/1984 (Lei de Execuções Penais) assim anuncia:  

“Art. 1º, Lei 7.210/84: 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.” 
 

Em outras palavras, pode-se afirmar que o Direito de Execução Penal pretende 

concretizar o título executivo constituído pela sentença, satisfazendo o jus puniendi do 

Estado, bem como proporcionar, durante a execução da pena, todos os meios possíveis 

para que o apenado alcance a reintegração social79. É possível verificar, portanto, a 

execução da pena não busca apenas resolver questões inerentes ao cárcere, mas procura 

estabelecer medidas capazes de proporcionar a reinserção do indivíduo preso na 

sociedade, positivando normas que, em tese, seriam suficientes para este fim.   

Ainda que possa parecer redundante, impende reafirmar que o pressuposto 

jurídico da execução penal é o título executivo, o qual, por sua vez, é consolidado após o 

trânsito em julgado da sentença – condenatória ou absolutória imprópria – isto é, a 

formação da coisa julgada penal. Em outras palavras, a decisão adquire exequibilidade, é 

o brocado nulla executio sine titulo, que informa, em suma, que não há execução sem 

título. Cumpre mencionar, por derradeiro, este brocado decorre do princípio da presunção 

de inocência.  

Além disso, não se deve perder de vista que a promulgação da Constituição de 

1988 trouxe nova perspectiva para a ordem jurídica, proclamando, expressamente, 

postulados penais e processuais penais que, indubitavelmente, compõe a execução da 

pena. O Direito da Execução Penal consiste, portanto, em um ramo autônomo do direito. 

Inobstante essa autonomia, é evidente que guarda relação íntima e inevitável com o 

Direito Constitucional, uma vez que, a partir da constitucionalização do direito penal, a 

leitura das leis infraconstitucionais deve passar pelo filtro constitucional, o qual impõe a 

observância de garantias individuais e fixa limites à pretensão punitiva. Portanto, é a 

Constituição que dá validade a todos os demais comandos normativos.80 

                                                           
79 AVENA, Norberto. Execução Penal Esquematizado. Ed. 2. P. 1. São Paulo: Método. 2014. 
 
80 AVENA, Norberto. Execução Penal Esquematizado Ed. 2. P. 2. São Paulo: Método. 2014. 
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Cumpre mencionar, ainda, a natureza jurídica da execução penal, encontra 

grandes controvérsias doutrinárias, de modo que não há entendimento pacificado sobre o 

assunto. De qualquer sorte, o que se depreende da Exposição de Motivos81, publicada no 

Diário do Congresso Nacional – Seção II, de 29 de maio de 1984, que gerou a Lei 

7.210/84 é que “vencida a crença histórica de que o direito regulador da execução é de 

índole predominantemente administrativa, deve-se reconhecer, em nome de sua própria 

autonomia, a impossibilidade de sua inteira submissão aos domínios do Direito Penal e 

do Direito Processual Penal”, encerrando a ideia de que há, de fato, autonomia quanto 

aos outros ramos do direito. 

Após exaustivos debates acadêmicos sobre o assunto, pode-se afirmar que, pelo 

menos, três posições foram formadas, conforme segue. 

Sem dúvida há entendimento no sentido de que a execução penal tem caráter 

puramente administrativo, isto é, a função jurisdicional encontra seu limite no título 

executivo. A partir dessa concepção, o condenado é encarado como objeto da execução e, 

não, como sujeito de direitos, motivo pelo qual é considerada ultrapassada. Sobre o tema, 

temos as lições de Salo de Carvalho82, esclarecendo:  

“O entendimento puramente administrativista acabava por se chocar com a 
imperiosa necessidade de intervenção judicial nos chamados incidentes da 
execução (basicamente no livramento condicional)”.  
 
 

Por outro lado, há quem defenda que o Direito de Execução Penal possui natureza 

jurisdicional, uma vez que decorre da aplicação do devido processo penal 

consubstanciado no artigo 5º, LIV da CRFB/88. Esse entendimento é corroborado nas 

lições de Renato Marcão83, que afirma:  

“Temos que a execução penal é de natureza jurisdicional, não obstante a 
intensa atividade administrativa que a envolve. O título em que se funda a 
execução decorre da atividade jurisdicional no processo de conhecimento e, 
como qualquer outra execução forçada, a decorrente de sentença penal 
condenatória ou absolutória imprópria só poderá ser feita pelo poder judiciário, 

                                                                                                                                                                          

 
81 Exposição de Motivos nº 213 de 9 de maio de 1983. 

82 CARVALHO, Salo. Penas e Garantias. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 46. 
 
83MARCÃO, Renato. Op. Cit.,.p. 30. 
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o mesmo se verificando em relação a execução de decisão homologatória de 
transação penal.” 
 
 

E continua o festejado jurista:  
 

 
“Embora não se possa negar tratar-se de atividade complexa pelo fato de não 
prescindir certo rol de atividades administrativas, que sua natureza se 
transmuda; prevalece a atividade jurisdicional, não só na solução de incidentes 
da execução.”84 
 

Por fim, há uma terceira orientação, capitaneada por Ada Pellegrini Grinover85 e 

Paulo Lucio Nogueira, que traz a concepção mista, híbrida ou eclética da execução penal, 

uma vez que se desenvolve no plano administrativo e jurisdicional. Neste sentido, leciona 

a professora: 

“Na verdade, não se desconhece que a execução penal é atividade complexa, 
que se desenvolve, entrosadamente, nos planos jurisdicionais e administrativo. 
Nem se desconhece que dessa atividade participam dois poderes estaduais: O 
Judiciário e o Executivo, por intermédio, respectivamente, dos órgãos 
jurisdicionais e dos estabelecimentos penais.” 
 
 

Convém notar, o inerente caráter jurisdicional do Direito de Execução Penal, 

ainda que se defenda sua natureza híbrida, confirma sua indubitável sujeição aos 

princípios e garantias constitucionais, bem como fixa sua relação intrínseca com o campo 

do Direito Penal e Direito Processual Penal. Neste sentido, Noberto Avena86 alerta que: 

“É inevitável a conclusão de que, apesar de autônomo, o Direito de Execução 
Penal guarda estreita relação com o direito constitucional (que estabelece 
garantias individuais e fixa limites à pretensão punitiva), com o direito penal 
(que disciplina diversos institutos relacionados à execução da pena) e com o 
direito processual penal (que cuida do processo executório e do qual se infere a 
necessidade de observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, 
do duplo grau de jurisdição etc.).” 
 

De qualquer sorte, conforme mencionado no item anterior é inevitável concluir 

que se trata de um ramo autônomo, isto é, orientado por princípios próprios, ainda que 

haja forte influência de outros ramos do direito. A Constitucionalização do Direito Penal, 

                                                           
84 Ibdem, p. 31. 
 
85 GRINOVER, Ada Pellegrini. Natureza Jurídica da Execução Penal in GRINOVER, Ada Pellegrini 
(coord). Execução Penal: mesas de processo penal, doutrina, jurisprudência e súmulas. São Paulo: Max 
Limonad. 1987.p. 7. 
 
86AVENA, Norberto. Op. Cit, p. 2. 



54 

 

contudo, impõe novo paradigma para a leitura das leis infraconstitucionais, afinal, é dela 

que emanam todos os comandos para a aferição da validade dos demais. Com efeito, 

parece claro que não merece prosperar, no ordenamento jurídico, comandos normativos 

que estejam em conflito com princípios constitucionais, bem como não devem ser 

aplicados aqueles que por ela não tenham sido recepcionados.  

 
 
3.2 SISTEMA PROGRESSIVO  
 
 
Inicialmente, merece ser registrado que a consagração do sistema penitenciário 

progressivo é resultado da evolução do próprio ordenamento jurídico brasileiro e do 

desenvolvimento de reflexões acerca da concepção punitiva, emergente de ideias político-

filosóficas e jurídicas que prevaleceram a partir do século XIX, com especial relevo para 

a Constitucionalização do Direito e as importantes marcas deixadas pelo garantismo 

penal. O Código Penal brasileiro estabelece, neste sentido, em seu artigo 33, §2º, que as 

penas privativas de liberdade deverão ser executadas na forma progressiva, segundo o 

mérito do condenado87, ou seja, admite-se que haja gradual redução na intensidade da 

pena.  

Cláudio Brandão88, ao tratar do tema:  

“No sistema pátrio, é regra que a pena privativa de liberdade seja cumprida de 
forma progressiva, de forma que o agente vá do regime inicial do cumprimento 
de pena até o regime imediatamente menos rigoroso, cumpridos os requisitos 
estabelecidos pela lei penal. Deste modo, o apenado poderá progredir do 
regime fechado para o regime semiaberto e do regime semiaberto para o 
regime aberto. Em nenhuma hipótese, portanto, poderá o apenado passar do 
regime fechado diretamente para o regime aberto. 
A ideia central do sistema progressivo radica na diminuição da intensidade da 
pena, que se dá em face da conduta e do comportamento do recluso. É por este 
suporte que o Código Penal brasileiro dispõe que a progressão se dará 

                                                           
87 Art. 33, Código Penal: A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. 
A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
§2º: As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do 
condenado,observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais 
rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, 
desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual 
ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
 
88BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal – Parte Geral. ed. 2.Rio de Janeiro: Forense, 2010.p. 329-
330. 
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“segundo o mérito do condenado” (art. 33, § 2º, do Código Penal). O apenado 
irá, assim, do regime mais rigoroso ao regime menos rigoroso até culminar 
com o livramento condicional, com vistas a possibilidade, gradativamente, 
restabelecer o contato com a vida em sociedade, tolhido com a segregação 
oriunda do cárcere. 
Para que o apenado obtenha a progressão de regime e passe a cumprir a pena 
em regime menos rigoroso que o determinado inicialmente, é necessário 
observar os requisitos legais”. 
 

A opção pela modalidade progressiva de execução da pena se justifica em virtude 

de consubstanciar decorrência natural dos princípios informadores do ordenamento 

jurídico penal, inclusive os mencionados neste estudo. É latente que a individualização da 

pena, como decorrência natural dos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

humanidade das penas, ao coibir a aplicação de instrumentos normativos estáticos, que 

não consideram as características de cada condenado, refletiu intensamente no estágio de 

correção a que se submete o condenado durante o cumprimento da pena. Renato Marcão, 

em sua obra, relembra os dizeres de Bento de Faria, dizendo que o livramento 

condicional trata-se de um estímulo fecundo à regeneração do criminoso. 89 

Indiscutivelmente, a forma progressiva de cumprimento da pena privativa de 

liberdade permite que o indivíduo aprisionado avance e sinta sua evolução dentro do 

sistema prisional, constituindo forte estímulo para que o mesmo se adapte e se comporte 

de acordo com a disciplina do estabelecimento penal. Além disso, não se deve ignorar 

que o meio mais eficaz para a reinserção do indivíduo ao convívio social é seu retorno 

paulatino ao mesmo, acompanhando a função ressocializadora da pena. Ora, a execução 

de longas penas privativas de liberdade sem a sequer possibilidade de galgar regimes 

menos rigorosos, representaria castigo insuportável que desmotiva o preso, para quem 

desaparece qualquer esperança de retorno ao jogo social por seu próprio mérito 

prisional.90 

Deste modo, em suma, pode-se concluir que a progressiva reinserção do indivíduo 

na sociedade e seu gradual contato com o meio social, sob a ótica da individualização da 

pena, geram expectativa na readaptação deste enquanto membro daquela comunidade. O 

sistema progressivo de execução da pena, ao conferir ao condenado a possibilidade de, 

                                                           
89MARCÃO, Renato. Op. Cit., p. 227.  
 
90GRECO, Rogério. Op. Cit., p. 613. 
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por mérito pessoal, ser aos poucos libertado, demonstra caráter humanitário na reação 

estatal ao desvio criminal, preocupando-se não com a anulação daquele indivíduo, mas 

com a consagração deste enquanto parte integrante daquele agrupamento social.  

 
 
3.3  DO SISTEMA INTEGRALMENTE FECHADO E SUA 

REVOGAÇÃO PELA LEI 11.464/07 

 

Inobstante a existência de um atual sistema de execução penal que reconhece a 

importância e relevância da progressividade da pena, sob o manto do princípio da 

individualização na fase de execução, é preciso situar o leitor que sua autenticação não 

foi mansa ou pacífica na doutrina e jurisprudência. A redação original do artigo 2º, §1º da 

Lei 8.072/1990 estabelecia o cumprimento de pena em regime integralmente fechado, 

quando da prática de crimes hediondos ou equiparados. O sistema progressivo que 

informava a execução penal era excepcionado pela regra do dispositivo legal, sendo o 

abrandamento do regime veementemente impossibilitado. Alberto Silva Franco91, sobre a 

execução da pena privativa de liberdade em um único regime:  

 
“Significa pena desumana porque inviabiliza um tratamento penitenciário 
racional e progressivo; deixa o recluso sem esperança alguma de obter a 
liberdade antes do termo final do tempo de sua condenação (...) e, por fim, 
desampara à própria sociedade na medida em que devolve o preso à vida 
societária após submetê-lo a um processo de reinserção às avessas, ou seja, a 
uma dessocialização”. 

 

É evidente que, inobstante a redação do artigo2º, §1º da Lei 8.072/1990, a 

doutrina passou a questionar sua constitucionalidade, pois a violação ao princípio 

constitucional da individualização da pena era evidente, uma vez que prenunciava o total 

cumprimento da pena em regime fechado na hipótese de prática de crime hediondo, 

desconsiderando qualquer circunstância pessoal do agente.92 Apesar de grande parte da 

doutrina e jurisprudência filiar-se à tese da inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal 

                                                           
91 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos. 6. ed. p. 211São Paulo: Revista dos Tribunais,2007. 
 
92AVENA, Noberto. Execução Penal. ed. 2. São Paulo: Método, 2015.p. 229. 
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Federal, durante muito tempo, reconhecia a constitucionalidade da vedação à progressão 

de regime, a exemplo do Habeas Corpus nº 69603 de São Paulo93, cuja ementa vem 

colacionada abaixo, no qual foi reconhecida como legítima a imposição de parâmetros 

dentro dos quais o julgador efetivaria a individualização da pena.  

 
"HABEAS-CORPUS". CRIME HEDIONDO. Condenação por infração do art. 
12, PAR. 2. II, da Lei n. 6.368/76. Caracterização. REGIME PRISIONAL. 
Crimes hediondos. Cumprimento da pena em regime fechado. Art. 2. PAR.1., 
da Lei 8.072/90. Alegação de ofensa AO art. 5., XLVI, da Constituição. 
Inconstitucionalidade NÃO caracterizada. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 
Regulamentação deferida, pela própria norma constitucional, ao legislador 
ordinário. A lei ordinária compete fixar os parâmetros dentro dos quais o 
julgador poderá efetivar ou a concreção ou a individualização da pena. Se o 
legislador ordinário dispôs, no uso da prerrogativa que lhe foi deferida pela 
norma constitucional, que nos crime hediondos o cumprimento da pena será no 
regime fechado, significa que não quis ele deixar, em relação aos crimes dessa 
natureza, qualquer discricionariedade ao juiz na fixação do regime prisional. 
Ordem conhecida, mas indeferida. 

 

Com o passar dos anos e as consequentes mudanças de paradigmas do 

ordenamento jurídico penal, a orientação sobre a inconstitucionalidade do instituto 

ganhou força dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o que resultou na modificação 

do entendimento quanto ao tema. A mudança operada no texto original do dispositivo 

legal só aconteceu anos depois de muita controvérsia, no julgamento do Habeas Corpus 

nº 82.959 de São Paulo, tendo como Relator o Ministro Marco Aurélio de Melo94:  

 
“PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE 
SER. A progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, 
semi-aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, 
mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES 
HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - 
ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - 
EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da 
individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a 
imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente 
fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, em 
evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, 
da Lei nº 8.072/90”.  
 

                                                           
93 Supremo Tribunal Federal. HC: 69603/SP, Relator: PAULO BROSSARD, Data de Julgamento: 18 de 
dezembro de 1992, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 23-04-1993 
 
94 STF. HC 82959, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23 de fevereiro de 
2006. 
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Caminha no mesmo sentido o artigo constante do boletim informativo do 

Supremo Tribunal Federal nº 41895, que aduz: 

 
“Lei 8.072/90: Art. 2º, § 1º - 4. Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por 
maioria, deferiu pedido de habeas corpus e declarou, incidenter tantum, a 
inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, que veda a 
possibilidade de progressão do regime de cumprimento da pena nos crimes 
hediondos definidos no art. 1º do mesmo diploma legal - v. Informativos 315, 
334 e 372. Inicialmente, o Tribunal resolveu restringir a análise da matéria à 
progressão de regime, tendo em conta o pedido formulado. Quanto a esse 
ponto, entendeu-se que a vedação de progressão de regime prevista na norma 
impugnada afronta o direito à individualização da pena (CF, art. 5º, LXVI), já 
que, ao não permitir que se considerem as particularidades de cada pessoa, a 
sua capacidade de reintegração social e os esforços aplicados com vistas à 
ressocialização, acaba tornando inócua a garantia constitucional. Ressaltou-se, 
também, que o dispositivo impugnado apresenta incoerência, porquanto 
impede a progressividade, mas admite o livramento condicional após o 
cumprimento de dois terços da pena (Lei 8.072/90, art. 5º). Vencidos os 
Ministros Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de Mello e 
Nelson Jobim, que indeferiam a ordem, mantendo a orientação até então fixada 
pela Corte no sentido da constitucionalidade da norma atacada. O Tribunal, por 
unanimidade, explicitou que a declaração incidental de inconstitucionalidade 
do preceito legal em questão não gerará conseqüências jurídicas com relação às 
penas já extintas nesta data, uma vez que a decisão plenária envolve, 
unicamente, o afastamento do óbice representado pela norma ora declarada 
inconstitucional, sem prejuízo da apreciação, caso a caso, pelo magistrado 
competente, dos demais requisitos pertinentes ao reconhecimento da 
possibilidade de progressão”. 

 

Como se pode verificar, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da 

vedação à progressão de regime e a mudança de entendimento do STF, estabeleceu-se a 

necessidade da edição de nova lei, uma vez que o raciocínio diferente implicava em grave 

violação ao espírito Constitucional do ordenamento jurídico contemporâneo96. Com o 

advento da Lei 11.464 de 29 de março de 2007, alterou-se o dispositivo no sentido de 

viabilizar a progressão de regime, estabelecendo um critério objetivo como requisito 

temporal para o vencimento do benefício. Por fim, para concretizar ainda mais o que se 

ajustou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, editou-se o Enunciado 26 da Súmula 

Vinculante97 e, no mesmo sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, imprimiu-

                                                           
95 Boletim Informativo STF nº 418, disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo418.htm>, acesso em 10/03/2016. 
 
96AVENA, Noberto. Op. Cit., p. 229. 
 
97Súmula Vinculante nº 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime 
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, 
de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos 
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se o entendimento no Enunciado 471 da Súmula98. O sistema brasileiro adotou, portanto, 

a progressividade da pena com fulcro no princípio individualizante. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de 
exame criminológico. 
 
98Súmula nº 471, STJ: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da 
vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução 
Penal) para a progressão de regime prisional. 
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CAPÍTULO 4 – O LIVRAMENTO CONDICIONAL COMO VEÍCULO 

RESSOCIALIZADOR 

 
 

4.1 NOÇÕES PRELIMINARES  
 
 
 

Com o fito de inaugurar o estudo proposto por essa monografia, é importante 

traçar breves considerações sobre o instituto do livramento condicional. Como 

mencionado anteriormente, o sistema de cumprimento de pena acompanha a lógica da 

progressividade e se propõe, diante disso, a permitir o abrandamento gradativo da sanção 

criminal imposta, desde que cumpridos determinados requisitos, na tentativa de equalizar 

e o indivíduo e reintegrá-lo à ordem social. Para que seja possível o alcance deste fim, o 

legislador se presta a oferecer uma série de benefícios como medida de política criminal, 

que deverão ser requeridos ao juiz da execução99.    

Neste passo, o benefício permite que o apenado abrevie sua volta ao convívio 

social, sendo certo que se entende que há liberdade antecipada, neste caso, uma vez que o 

indivíduo aprisionado retorna à convivência social antes de pôr cabo à pena privativa de 

liberdade. Alguns autores classificam o instituto como precário, pois a revogação do 

benefício poderá ser feita em seu curso desde que se amoldem às hipóteses dos artigos 86 

e 87 ambos do Código Penal.100. Note-se que sua concessão não depende da passagem 

por todos os regimes prisionais.   

Outro ponto que merece destaque é a discussão que se trava na doutrina quanto à 

sua natureza jurídica. Em primeiro lugar, parte dos autores entende que se trata de direito 

subjetivo público do preso, desautorizando o magistrado de indeferi-lo a partir de 

condições não previstas em lei, uma vez que se amolda ao sistema progressivo de pena e 

é decorrência natural do processo ressocializante. Para os que se filiam a esse 

                                                           
99Artigo 131 do CP. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os 
requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e o 
Conselho Penitenciário.  
 
100AVENA, Noberto. Op. Cit., p. 229. 
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entendimento, a redação do artigo 137, III da Lei de Execuções Penais101 o confirma e 

legitima, pois a aceitação do apenado torna-se requisito fundamental no momento de sua 

saída extramuros. Noutro giro, em direção diametralmente oposta, uma segunda 

orientação considera o instituto como forma de execução da pena privativa de liberdade, 

pois qualquer cerceamento da liberdade é cumprimento de pena. Sendo assim, é facultado 

ao juiz, diante da situação fática, concedê-lo ou não. 102 

A lógica perseguida pelo sistema progressivo engloba, pois, a progressão de 

regime e o livramento condicional, que se opera dentro do escalonamento sucessivo de 

cumprimento de pena, integrando a última etapa do tratamento penitenciário. O 

livramento condicional representa, neste sentido, espécie de liberdade antecipada do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser oportunizado a 

todos os indivíduos aprisionados que, porventura, satisfaçam os requisitos 

consubstanciados no artigo 83 do Código Penal, sobretudo por desempenhar uma 

significativa importância no processo de ressocialização do condenado, evitando sua 

estadia prolongada e desproporcional no ambiente prisional. 103. Este dispositivo dispõe:  

 
“Art. 83, CP: O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a 
pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - 
cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em 
crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o 
condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento 
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe 
foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho 
honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano 
causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de 
condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente 
específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por 
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão 
do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais 
que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” 

 

                                                           
101Art. 137, LEP. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo 
Presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-
se o seguinte: III - o liberando declarará se aceita as condições. 
 
102AVENA, Norberto. Op. Cit., p. 290. 
 
103GRECO, Rogério. Op. Cit., p 611. 
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O que se traduz da redação do dispositivo constante do Código Penal é que existe 

uma série de requisitos para a concessão do benefício, que se operam sob as dimensões 

objetiva e subjetiva. Para os fins deste estudo, merece destaque o inciso V do dispositivo, 

no qual o legislador condicionou o benefício do livramento condicional ao não 

reincidente específico. Contudo, é de ser esclarecido que na medida em há vedação 

peremptória à concessão do benefício ao reincidente específico, afasta-se a possibilidade 

de o magistrado apreciar se o condenado tem qualquer capacidade de retorno ao jogo 

social, maculando o princípio da individualização da pena.104 

Ora, o recente posicionamento do STF (Habeas Corpus 82.959) no sentido de que 

a vedação à progressão de regime viola o princípio da individualização da pena corrobora 

e legitima, ainda mais, o argumento, uma vez que o instituto é integrante de uma lógica 

progressiva.105 Em suma, o livramento condicional, enquanto decorrência do sistema 

progressivo é etapa indispensável de preparação para a liberdade plena, funcionando 

como veículo ressocializador e reintegrador do indivíduo na sociedade. 

 
 

4.2 DA REVOGAÇÃO TÁCITA DO ARTIGO 83, V DO CP 
 
 
É principalmente nesse ponto que reside a grande problemática da norma estática 

e inflexível que veda a concessão do benefício do livramento condicional ao reincidente 

específico, constituindo verdadeira assimetria com o instituto dinâmico da 

ressocialização. Ocorre que, após o julgamento do HC 82.959/SP pelo Supremo Tribunal 

Federal, foi reconhecida a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, 

entendendo-se que a vedação da progressividade de pena lesionaria o princípio 

constitucional individualizante, configurando verdadeiro desestímulo ao apenado.  

 Ante o fim da discussão sobre a constitucionalidade do dispositivo que inadmitia 

a progressão de regime e a consequente edição da Lei nº 11.464/07, alguns autores 

                                                           
104Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Quinta Câmara Criminal. Des. Caio Italo França 
David. Execução Penal. Habeas Corpus. Processo nº 0053756-02.2012.8.19.0000. Disponível em 
<http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201205908500>, acesso em 11 de março de 
2016. 
 
105GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal: parte geral - volume 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  p. 
872. 
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passaram a ventilar a possibilidade de derrogação tácita do artigo 83, V do Código Penal 

pela lei, pois constitui, do mesmo modo, afronta ao princípio constitucional da 

individualização da pena, justamente pela integração do livramento condicional ao 

sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade. Sobre o tema, temos 

as lições que Luiz Flávio Gomes106, que observa:  

“Réu reincidente (específico) em crimes hediondos: não pode ter progressão de 
regime nem livramento condicional (CP, art. 83, V). Mas diante da posição do 
STF (HC 82.959) de que é inconstitucional a norma que proíbe progressão de 
regime, porque violadora do princípio da individualização da pena, parece que 
está afetado também esse dispositivo legal. A reincidência do condenado pode 
conduzir a que se lhe dê um tratamento mais rigoroso, mas não pode impedir a 
progressão de regime (tampouco o livramento condicional).” 
 
 

Neste mesmo sentido, posicionou-se a 12ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Habeas Corpus n.º 0111928-

39.2012.8.26.0000, cujo relator foi Paulo Antonio Rossi107: 

“A adotar-se tal entendimento, a lenta e progressiva adaptação do condenado 
entre a prisão e a liberdade será interrompida e ficará obstada pela norma 
acrescida pela Lei 8.072/90 CP, art. 83, V impedindo, dessa forma, o sistema 
gradual de ressocialização, desvirtuando, assim, um dos objetivos da 
execução da pena, que é a reinserção social do condenado.  
O último degrau da execução da pena dos condenados por crime hediondo e 
equiparado, reincidentes específicos, será igual para todos, afrontando, dessa 
forma, o principio da individualização da pena.” 

 

Atualmente, ao revés, parte significativa da doutrina e jurisprudência não 

reconhece qualquer enfermidade constitucional no óbice ao livramento condicional para 

os condenados que ostentam a reincidência específica, uma vez que a vedação legal 

atende aos fins repressivos da reprimenda penal. Neste sentido, posicionou-se o professor 

                                                           
106 Ibdem, p. 872. 
 
107Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Décima Segunda Câmara Criminal. Des. Paulo Rossi. 
Direito Penal. Habeas Corpus. Processo nº 0111928-39.2012.8.26.0000. Disponível em 
<http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/sg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=4&
cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0111928-
39.2012&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=0111928-39.2012.8.26.0000>, acesso 
em 11 de março de 2016. 
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e membro do Ministério Público Renato Marcão108, em artigo eletrônico publicado no site 

da CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público):   

Mesmo diante da decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal 
no dia 23 de fevereiro de 2006, quando se declarou a inconstitucionalidade do 
regime integral fechado previsto no § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 e se passou a 
permitir progressão de regime no cumprimento de pena decorrente da prática 
de crime hediondo ou assemelhado, o inc. V do art. 83 do Código Penal não 
sofreu modificação. O requisito objetivo para o livramento condicional em se 
tratando de condenação pela prática de crime hediondo ou assemelhado (mais 
de dois terços da pena) está mantido. Também continua vedado o livramento 
em caso de reincidência específica “em crimes dessa natureza.”.  
 
 

Vale colacionar, ainda, decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos 

autos HC n.º 139511, cujo relator foi o Ministro Arnaldo Esteves Lima109:  

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO. 
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA 
PENA. VIOLAÇÃO NÃO-CONFIGURADA. FINS REPRESSIVOS DA 
PENA. ORDEM DENEGADA. 1. O livramento condicional consiste na última 
etapa da execução da pena visando a ressocialização do apenado, atendidos os 
requisitos do art. 83 do CP, vedado, contudo, expressamente, o benefício para 
reincidentes específicos. 2. A vedação legal à concessão do livramento 
condicional ao reincidente específico não padece de inconstitucionalidade por 
ofensa ao princípio da individualização da pena por atender aos fins 
repressivos da reprimenda. 3. Ordem denegada”. 

 

A questão também foi objeto de discussão na 10ª Câmara de Direito Criminal de 

São Paulo, em sede de Agravo em Execução110, e firmou-se o entendimento no seguinte 

sentido:  

“(...) Por derradeiro, o argumento trazido no sentido de que a Lei 11.464/07 
teria revogado tacitamente o artigo 83, inciso V, do Código Penal, não se 
sustenta, uma vez que progressão de regime e livramento condicional são 
institutos de natureza distinta, possuindo cada um as suas peculiaridades, o que 
demanda tratamento diferenciado para cada um deles.  

                                                           
108 MARCÃO, Renato. Disponível em <http://www.conamp.org.br/pt/biblioteca/artigos/item/487-
livramento-condicional-em-crimes-hediondos-e-assemelhados-apos-a-declaracao-de-
inconstitucionalidade-em-regime-integral-fechado-1-do-art-2-da-lei-8-072-90.html>, acesso em 11 de 
fevereiro de 2016. 
 
109 STJ - HC: 139511 RJ 2009/0116952-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de 
Julgamento: 06/10/2009,T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2009 
 
110 TJ-SP - EP: 02068945720138260000 SP 0206894-57.2013.8.26.0000, Relator: Rachid Vaz de 
Almeida, Data de Julgamento: 12/05/2014,  10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 
16/05/2014 
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Seguramente não se vislumbra nenhuma das hipóteses de revogação de lei, 
quer expressa ou tácita, porquanto a Lei 11.464/07, ao alterar o artigo 2º, §2º, 
da Lei 8.072/90, além de nada mencionar acerca do livramento condicional, 
hermeneuticamente não se vislumbrou incompatibilidade com o artigo 83, V, 
do Código Penal e tampouco houve regulamentação integral do instituto”. 
 
 

Diante de tal situação, é possível reconhecer que a questão não é mansa ou 

pacífica na doutrina e jurisprudência. Há orientação que defende a derrogação tácita do 

artigo 83, V, do Código Penal, no sentido de possibilitar a concessão de livramento 

condicional ao reincidente específico, em prol do correto exercício de individualização de 

pena. Diversamente disso, a jurisprudência reconhece, majoritariamente, a 

constitucionalidade do dispositivo, afirmando, em síntese, que os fins repressivos a que se 

presta a pena são atingidos.  

 
 
 
4.3 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO DO 

LIVRAMENTO CONDICIONAL AO REINCIDENTE ESPECÍFICO 

 

Preliminarmente, cumpre observar que, como mencionado no início deste estudo, 

a discussão a respeito do item intitulado ainda é embrionária, pois a grande maioria dos 

doutrinadores penalistas admite ou, ao menos, tolera a vedação legal à concessão do 

benefício. Por este motivo, a parte da doutrina que entende por sua inconstitucionalidade 

ainda não ganhou força significativa nos Tribunais Superiores. Não obstante, é necessário 

reconhecer que a discussão vem ganhando espaço no âmbito doutrinário, na medida em 

que a estrutura contemporânea do Direito Penal, galgado em direitos e garantias 

fundamentais, subordinando-se necessariamente à Constituição da República, vem sendo 

cada vez mais requisitada.   

Nesse diapasão, a concepção que revela a inconstitucionalidade do dispositivo que 

impõe a reincidência específica como óbice ao benefício do livramento condicional 

encontra respaldo, principalmente, em quatro grandes pilares. A interseção entre essas 

grandes argumentações é que todas encontram amparo na leitura constitucional do Direito 

Penal, que nos remete, necessariamente, à observância dos princípios e garantias 

fundamentais assegurados pela Lei Maior.  
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A primeira reflexão que se forma deságua em sua incompatibilidade vertical com 

a Convenção Americana de Direitos Humanos111 e no Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos, mais especificamente no que diz respeito ao postulado ressocializador 

dos documentos. Neste momento, é necessário recordar que o livramento condicional, 

enquanto instituto pertencente ao sistema progressivo da pena subsuma-se à missão 

ressocializante do Direito Penal brasileiro, porquanto qualquer desmedida estadia 

temporal intramuros contribui, de maneira agressiva, para a anulação do indivíduo. Neste 

sentido, sustenta, em sede de Habeas Corpus, o impetrante Defensor Público do Estado 

do Rio de Janeiro Dr. Leonardo Rosa Melo da Cunha112:  

 
“(...) inconstitucionalidade da vedação ao livramento condicional quando 
configurado o instituto da reincidência específica, previsto no art. 83, inciso V, 
do Código Penal” e a “incompatibilidade vertical da vedação ao livramento 
condicional quando configurado o instituto da reincidência específica com a 
Convenção Americana de Direitos Humanos – CADH e o Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos – PIDCP.”.  
 

Uma segunda construção sobre os institutos diz respeito à sua duvidosa 

constitucionalidade em razão da revogação tácita do artigo 83, V do CP pela Lei 

11.464/07. Importante destacar que este argumento acompanha outros dois, quais sejam: 

princípio da individualização da pena e a leitura constitucional do Direito Penal.  Ocorre 

que o legislador, ao entender pela inconstitucionalidade do sistema integralmente 

fechado, muito em razão de seu desequilíbrio com o princípio da individualização da 

pena e sua assimetria com a constitucionalização do Direto Penal, incorreu em 

compreensão incongruente e contraditória do dispositivo que trata do livramento 

condicional, desconstituindo toda essência do aprisionamento. 

Neste sentido, explica Rodrigo Duque Estada Roig113:  

“(...) a proibição absoluta de livramento condicional, nesta hipótese, fere o 
princípio da individualização da pena, na medida em que um direito da 
execução vê-se obstado pela qualificação (gravidade) abstrata do delito, com o 

                                                           
111 Artigo 5, CADH.  Direito à integridade pessoal. 6. As penas privativas da liberdade devem ter por 
finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. 
 
112 STF - HC: 101312 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/09/2011,Data de 
Publicação: DJe-191 DIVULG 04/10/2011 PUBLIC 05/10/2011 
 
113 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal – Teoria Crítica. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. 
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desprezo das particularidades de cada caso. Realmente soa paradoxal declarar-
se (e apregoar-se doutrinariamente) a inconstitucionalidade do regime 
integralmente fechado – com fundamento maior no princípio da 
individualização da pena – e não fazê-lo em relação à vedação peremptória do 
livramento condicional.”. 
 
 

Nesse diapasão, válido colacionar, novamente, o parecer favorável da Quinta 

Câmara do Estado do Rio de Janeiro, cujo relator foi o Desembargador Cairo Ítalo França 

David114, in verbis: 

“Antes da Lei 11.464/07, uma vez que a progressão de regime não era 
admitida na Lei de Crimes Hediondos, justificava-se a impossibilidade de 
livramento condicional em razão da opção do legislador em conferir 
tratamento mais severo para o reincidente em crime hediondo ou equiparado. 
Contudo, a referida lei deu nova redação ao artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 
8.072/90 para admitir a progressão de regime aos reincidentes, sem indicar se 
específicos ou não, após o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena. Trata-
se de lei benéfica, pois passou a admitir a progressão de regime nos crimes 
hediondos e equiparados. 
Assim, criou-se uma situação curiosa e desarrazoada, eis que o sentenciado 
reincidente específico tem direito à progressão de regime, mas não tem 
direito ao livramento condicional. 
Embora a progressão de regime e o livramento condicional não se 
confundam, visto serem institutos autônomos e possuírem natureza diversa, 
ambos compõem o sistema progressivo para a execução da pena e visam à 
ressocialização do apenado.”.  
 

E continua o eminente desembargador:  

“No entanto, a decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, 
parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, não tratou do livramento condicional. 
Em tal contexto, diante da missão inerente ao Poder Judiciário de garantir a 
eficácia dos direitos fundamentais, é possível reconhecer que a Lei 
11.464/2007 derrogou tacitamente o artigo 83, inciso V, parte final, do 
Código Penal, bem como o 44, parágrafo único, parte final, da Lei 11.343/06, 
porquanto não se pode admitir a vedação abstrata de concessão de benefícios 
em favor dos acusados.”. 
 

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema progressivo de 

execução penal, no qual o livramento condicional figura como etapa essencial para a 

reintegração do indivíduo no jogo social. A vedação ao livramento condicional, neste 

passo, impede que o juiz da execução verifique se o aprisionado possui condições de 

                                                           
114TJ-RJ - HC: 00537560220128190000 RJ 0053756-02.2012.8.19.0000, Relator: DES. CAIRO ITALO 
FRANCA DAVID, Data de Julgamento: 22/11/2012,  QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 12/03/2013 16:44 
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conviver em sociedade, maculando o princípio da individualização da pena. Ademais, 

quando os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 82.959, 

decidiram pela inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, reivindicaram 

uma leitura humanista e garantista do Direito Penal, posto que deva guardar estrita 

compatibilidade com os valores constitucionalmente assegurados.115 

Seguindo o mesmo posicionamento, o voto do culto relator Desembargador Paulo 

Antonio Rossi examinou situação análoga116:  

 
“No entanto, com o advento da Lei nº 11.464/07, que inovou permitindo a 
progressão prisional a condenados por crimes hediondos mediante o 
cumprimento de três quintos da pena, criou-se uma situação especial, a de 
que o sentenciado reincidente específico terá direito à progressão de regime, 
mas não fará jus ao livramento condicional (CP, art. 83, V).  
 
A adotar-se tal entendimento, a lenta e progressiva adaptação do condenado 
entre a prisão e a liberdade será interrompida e ficará obstada pela norma 
acrescida pela Lei 8.072/90 CP, art. 83, V impedindo, dessa forma, o sistema 
gradual de ressocialização, desvirtuando, assim, um dos objetivos da 
execução da pena, que é a reinserção social do condenado.  
O último degrau da execução da pena dos condenados por crime hediondo e 
equiparado, reincidentes específicos, será igual para todos, afrontando, dessa 
forma, o principio da individualização da pena.  

Diante de tal situação, é possível reconhecer, em prol do correto exercício de 
individualização de pena, a derrogação tácita do artigo 83, V, do Código Penal 
e possibilitar a concessão de livramento condicional a reincidente específico.”. 

 

Em direção diametralmente oposta e, diga-se, parte majoritária da jurisprudência, 

entende que o óbice ao benefício do livramento condicional não comporta qualquer 

espécie de inconstitucionalidade, enquanto observados os fins repressivos da reprimenda. 

Aos que se filiam dessa tese, o reingresso criminal do aprisionado demonstra que este não 

está apto ao convívio em comunidade, motivo pelo qual a vedação do livramento 

                                                           
115TJ-RJ - HC: 00537560220128190000 RJ 0053756-02.2012.8.19.0000, Relator: DES. CAIRO ITALO 
FRANCA DAVID, Data de Julgamento: 22/11/2012,QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 12/03/2013 16:44 
 
116 TJ-SP - HC: 1119283920128260000 SP 0111928-39.2012.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de 
Julgamento: 25/07/2012,  12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/07/2012 
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condicional é perfeitamente compatível. É o que se retira dos votos do Relator 

Desembargador Rachid Vaz de Almeida colacionado abaixo117:  

 
“Em que pese os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que o 
requisito objetivo previsto nos artigos 83, V, do Código Penal e 131, caput, da 
LEP, não está preenchido, porquanto o reeducando é reincidente específico em 
crime equiparado a hediondo, no caso, tráfico de drogas, não fazendo jus, 
portanto, ao benefício. Nesse sentido, ressalta-se que a sistemática da execução 
penal, prevendo a ressocialização dos reeducandos, prima pelo senso de 
responsabilidade e autodisciplina dos mesmos, prescrevendo, para a concessão 
de benefícios como a progressão e o livramento condicional, prazos de 
cumprimento da pena e alguns requisitos de natureza subjetiva e objetiva, os 
quais, uma vez ausentes, impossibilitam a aquisição da benesse pelo 
sentenciado.”. 

 

Além disso, rebatendo o argumento da revogação tácita do artigo 83, V do CP 

pela lei 11.464/07, continua o douto Desembargador afirmando que o legislador não 

demonstrou qualquer interesse em alterar o texto da norma infraconstitucional, pois, ao 

contrário, teria revogado o instituto quando da alteração do artigo 2º, §2º da Lei de 

Crimes Hediondos. Diversamente disso, não tratou da matéria. Vejamos: 

“Por derradeiro, o argumento trazido no sentido de que a Lei 11.464/07 teria 
revogado tacitamente o artigo 83, inciso V, do Código Penal, não se sustenta, 
uma vez que progressão de regime e livramento condicional são institutos de 
natureza distinta, possuindo cada um as suas peculiaridades, o que demanda 
tratamento diferenciado para cada um deles. Seguramente não se vislumbra 
nenhuma das hipóteses de revogação de lei, quer expressa ou tácita, 
porquanto a Lei 11.464/07, ao alterar o artigo 2º, §2º, da Lei 8.072/90, além 
de nada mencionar acerca do livramento condicional, hermeneuticamente não 
se vislumbrou incompatibilidade com o artigo 83, V, do Código Penal e 
tampouco houve regulamentação integral do instituto. Além disso, se fosse 
intenção do legislador revogar o citado dispositivo, ele o teria feito quando da 
alteração do artigo 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos, mas, ao revés, não 
tratou da matéria, deixando de estender a benesse para os casos de livramento 
condicional.”.  
 
 

Em outra oportunidade, a Quinta Turma do Supremo Tribunal de Justiça, no 

julgamento do HC nº 139.511, corroborou com este entendimento. Transcrevo o teor do 

julgado118:  

                                                           

117TJ-SP - EP: 02068945720138260000 SP 0206894-57.2013.8.26.0000, Relator: Rachid Vaz de Almeida, 
Data de Julgamento: 12/05/2014,  10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014 
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“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO. 
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO 
DA PENA. VIOLAÇÃO NÃO-CONFIGURADA. FINS REPRESSIVOS 
DA PENA. ORDEM DENEGADA. 1. O livramento condicional consiste na 
última etapa da execução da pena visando a ressocialização do apenado, 
atendidos os requisitos do art. 83 do CP, vedado, contudo, expressamente, o 
benefício para reincidentes específicos. 2. A vedação legal à concessão do 
livramento condicional ao reincidente específico não padece de 
inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da individualização da pena por 
atender aos fins repressivos da reprimenda. 3. Ordem denegada.”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
118STJ - HC: 139511 RJ 2009/0116952-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de 
Julgamento: 06/10/2009,T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: <!-- DTPB: 20091103</br> -->DJe 
03/11/2009 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 
 
 

 

Diante do exposto no presente estudo, é de se verificar que a concepção sobre a 

inconstitucionalidade da vedação do livramento condicional ao reincidente específico não 

acalma a doutrina e jurisprudência, encontrando forte embate entre doutrinadores. A 

propósito, contradizer a letra da lei se mostra tarefa árdua e politicamente desinteressante, 

entrementes, não se pode olvidar que estamos diante de direitos e garantias fundamentais 

do indivíduo preso, na busca da ressocialização. Inexoravelmente, entremostra-se 

razoável antever que o apego descomedido ao formalismo legal vai de encontro ao que 

preconiza um Estado Democrático de Direito, no qual a Constituição está no âmago de 

todo ordenamento jurídico.  

Neste sentido, a consagração do contemporâneo sistema de Direito Penal 

Constitucional e do modelo progressivo da execução penal implicam na releitura de 

normas no sentido de aferir se guardam absoluta compatibilidade com a Lei Maior e com 

o intento executório de reabilitação do indivíduo. Além disso, não se podem negligenciar 

postulados internacionais, posto que demonstrada sua notória e incontestável importância 

na consagração do direito interno.  

Diante disso, no que pertine ao postulado ressocializador da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, é de se dizer que a degradação da condição pessoal do 

condenado detém íntima relação com sua estadia no ambiente prisional. Ora, o 

afastamento social desmedido do apenado contribui de maneira excessiva para sua 

anulação daquela comunidade. O que se traduz do dispositivo constante da CADH é que 

é necessário estabelecer políticas criminais internas que acompanhem o reingresso do 

indivíduo na sociedade, sem qualquer mácula do sistema penitenciário. Vedar o 

livramento condicional não se compatibiliza com a missão ressocializante do Estado, ao 

contrário, contribui para o completo alijamento do apenado enquanto membro 

participativo do jogo social. A norma expressa no art. 83, V, do CP é conflitante com o 

Tratado Internacional de Direitos Humanos e, portanto, inconvencional e 

inconstitucional, uma vez que versa sobre direitos inerentes à pessoa humana. 
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Além disso, o que se observa é o total descaso com o indivíduo privado de sua 

liberdade, enquanto o ônus de sua não ressocialização recai somente sobre ele. Como é 

sabido, no Brasil, a pena criminal assume as mais diversas feições, atingindo não somente 

a liberdade individual, mas contribuindo para a verdadeira degradação humana. O 

princípio da humanidade das penas, na prática, constitui verdadeira falácia, pois o bem-

estar dos condenados quando da execução da pena privativa de liberdade é extremamente 

relativizado. Em meio a este contexto, não se pode esperar pela ressocialização do 

aprisionado, no entanto, a corresponsabilidade do Estado pelos males que produz é 

afastada veementemente pelo próprio Estado. A vedação entalhada no artigo 83, V do CP 

constitui, portanto, verdadeira frustração da expectativa de reinserção do apenado e o 

desestímulo para que se abstenha da prática de delitos, representando forte incitação à 

reincidência criminal.  

Ademais, é necessário se atentar para o princípio da individualização da pena. 

Conforme expressado neste estudo, individualizar a pena na fase executória consiste em 

proporcionar ao preso a análise de suas condições pessoais e particularidades no sentido 

de verificar se sua imediata reinserção naquela comunidade poderá ser deferida. É o que 

nos parece ser o espírito da humanização das penas, cabendo ao Estado zelar pelo 

cumprimento humanizado educativo desta.Ao contrário, o que se nota, é que o óbice ao 

livramento condicional dá ensejo a decisões mecânicas, pois constitui norma penal 

imobilizada e estática, bloqueando a análise subjetiva do magistrado no momento de 

aferição do benefício. 

Neste passo, não constitui equivocado diagnóstico dizer que o reconhecimento 

pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do regime integralmente fechado 

deve servir de baliza para a compreensão do instituto que veda o livramento condicional, 

uma vez que integra a lógica do sistema progressivo, constituindo a última etapa deste. 

Com efeito, uma vez revelada a incompatibilidade vertical do instituto da não-

progressividade com a Constituição, com fulcro no princípio da individualização da pena, 

com mais razão deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da proibição do livramento 

condicional ao reincidente específico. Se um indivíduo não pode ter seu direito à 

progressão de regime suprimido de maneira infundada, por iguais razões não pode ser 
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impedido de sair de livramento condicional, pois seu contato com o meio social é etapa 

inescusável para o alcance do fim ressocializante.  

No intento de ilustrar a conclusão deste estudo, é válido mencionar que o 

Supremo Tribunal Federal, em entendimento consubstanciado no Informativo nº 798, 

reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucionais em que vive o sistema penitenciário 

brasileiro, enquanto não são asseguradas garantias e direitos fundamentais do indivíduo 

encarcerado, gerando um contexto de violações generalizadas e sistemáticas aos direitos 

fundamentais. Ocorre que a falha estrutural do sistema carcerário acaba por perpetuar a 

incidência de infrações penais naquele ambiente e, diga-se, igualmente extramuros, o que 

constitui verdadeiro desgaste e exoneração daquele indivíduo enquanto membro 

pertencente daquela comunidade.119 

Pelos fundamentos jurídicos aqui expostos, resta claro e evidente o necessário 

reexame do dispositivo constante do Código Penal que veda o livramento condicional ao 

reincidente específico, pois contraria o sistema progressivo da pena, os princípios e 

garantias fundamentais inafastáveis e a observância do novo paradigma constitucional do 

Direito. De fato, torna-se evidente que o Poder Judiciário não pode se pautar em normas 

inflexíveis e abstratas, pois deste modo não garantem o dinâmico e concreto processo 

ressocializante. É que a necessária observância dos princípios constitucionais não pode 

depender apenas de regulamentações positivadas, ao revés, é razoável exigir a imediata 

adequação das normas infraconstitucionais. É preciso observar, portanto, se os princípios 

constitucionais atinentes à execução penal não estão sendo afastados para legitimar 

vinganças privadas num sistema penal apenas retributivo, que desconsidera o precípuo 

caráter ressocializador, olvidando o que se propõe um Estado Social e Democrático de 

Direito.  

 

 

                                                           

119 Informativo 798. Brasília, 7 a 11 de setembro de 2015. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo798.htm>, acesso em 13.03.2016.  
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