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RESUMO
A realidade carcerária vem sendo apresentada na grande mídia de forma menos velada.
Verdadeiras chacinas vêm ocorrendo em unidades prisionais de todo o país, como o
recentemente debatido caso da penitenciária de Pedrinhas, em São Luiz do Maranhão.
Nesta, dezenas de presos foram mortos em virtude da péssima qualidade do meio
ambiente carcerário suportada pelos detentos. A problemática que daí surge reside no
objeto da presente pesquisa, a qual traz a necessidade de se debater acerca das reais
consequências aos presos e à sociedade de um meio ambiente carcerário degradado.
Para tanto, buscou-se conceituar e classificar o meio ambiente, apresentando a espécie
“meio ambiente carcerário” e suas peculiaridades, e as legislações nacionais e
internacionais que tratam do tema. Buscou-se, também, examinar a violação de direitos
fundamentais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a dignidade da
pessoa humana e, ainda, a falência das penas privativas de liberdade, como uma das
consequências oriundas da inadequabilidade do espaço carcerário destinado ao
cumprimento de tais penas. Ao final, são apresentadas proposições à solução dos
problemas ambientais e sociais abordados no texto. Concluiu-se pela direta ligação entre
a degradação do ambiente carcerário e a falência da pena privativa de liberdade nos
moldes atualmente empregados, bem como, consequentemente, o íntimo liame entre a
capacidade do cárcere de ressocializar o seu preso e a qualidade do meio ambiente
carcerário. Para além, constatou-se que a privatização do sistema prisional, por meio de
parcerias entre o ente público e empresas privadas, bem como a criação de mais APACs
(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), as quais possuem uma forma
diferente de busca pela reinserção social, são formas acessíveis e aptas a prover melhor
qualidade ao meio ambiente carcerário. O investimento na infraestrutura e no pessoal
que labora no cárcere também se apresenta como medida que amenizaria a atual
situação carcerária. Ainda, a adoção de medidas restaurativas em sobreposição às penas
privativas de liberdade poderia prevenir, ou mitigar, a superlotação carcerária e o dano
por ela causado. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica, realizada por meio eletrônico em
sites oficiais, em publicações científicas, obras acadêmicas e outros, compilando os
dados mais relevantes por meio de resumos, fichamentos e resenhas para apresentar
uma visão fidedigna dos teóricos que discorrem sobre o assunto. O método utilizado foi
o analítico descritivo.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Prisões. Reinserção Social. Capacidade.

ABSTRACT
Current prison conditions in Brazil continue to be chronicled by the country‟s mass
media outlets more openly than ever before. Massacres, in every sense of the term,
continue to occur in prisons all over the country, such as the recently debated case that
occurred at the Pedrinhas penitentiary, in the city of São Luiz, in Maranhão state. There,
dozens of inmates died as a result of the extremely poor conditions in which they were
forced to live. The issue that emerges from these occurrences, i.e., the need to pursue a
public debate regarding the real consequences that are imposed by a derelict prison
system on the inmate population, and on society as a whole, is the subject of this paper.
To develop his thesis, the author sought to conceptualize and classify not only the
prison environment (while contextualizing its peculiarities), but also the domestic and
international laws surrounding the issue, including the violation of fundamental rights
(such as the right to an ecologically balanced environment) and the individual right to
dignity. The failure of prison sentences, as one of the consequences that arise from the
inadequacy of prison conditions, was also assessed. In its final remarks, this paper sets
forth proposals with the aim of resolving the socio-environmental issues that are
presented herein. The author concludes that a direct relationship exists between the
degradation of the prison environment and the complete lack of efficacy of prison
sentences as they are currently applied, and the concomitant failure of prisons to
reintegrate its inmates with external society. Furthermore, it was noted that the
privatization of the penitentiary system, by means of partnerships between local
governments and private corporations, as well as the creation of more APACs (Inmate
Protection and Assistance Associations), which seek to reintegrate inmates by different
means, are routes that are accessible and capable of promoting improvements in the
penitentiary environment. Investments in prison infrastructure and prison personnel are
also measures that could greatly improve current prison conditions. Lastly, the adoption
of restorative measures, in conjunction with traditional prison sentences, could prevent,
or mitigate, prison overcrowding and the undesirable consequences that it brings. This
paper was prepared through the systematic examination of various sources, including
relevant literature, which was accessed via official websites, scientific journals,
academic works and other channels of information. The most relevant data were
compiled by means of summaries, inmate records and reports, in order to present a
reliable overview of what is published by the scholars that are influential in this field.
This paper was developed in conformity with the analytical-descriptive method.
Keywords: Environment. Prisons. Social Reintegration. Capacity.
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1 INTRODUÇÃO

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
reconhecido pelo STF, está previsto no art. 225 da Constituição de 1988 (BRASIL,
1988):

Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (…).

Ocorre que o citado meio ambiente não é composto tão somente pela fauna e
flora. Adotando-se a corrente quatripartite de Brito (2007), o meio ambiente apresenta
outras vertentes, quais sejam, o meio ambiente natural, o cultural, o artificial e o misto.
O meio ambiente misto é representado por ambientes peculiares que não se
englobam, especificamente, nas classes já citadas, por conterem, em sua espécie,
características derivadas e em comum grau do meio ambiente natural, artificial e
cultural.
Dentro do chamado meio ambiente misto, onde as demais espécies de meio
ambiente devem se manifestar simultaneamente e em igual grau, encontra-se o meio
ambiente carcerário. Este é composto por elementos do meio ambiente natural, tais
como a qualidade do ar, da água e adequabilidade da temperatura e dos sons; do
artificial, como instalações adequadas, materiais elétricos e de construção seguros, a fim
de preservar a vida dos presos e funcionários; e do meio ambiente cultural, representado
pelos costumes, artesanatos próprios, gírias, músicas e histórias do cárcere.
A inobservância do equilíbrio do meio ambiente carcerário acarreta na negação
à dignidade da pessoa humana, do direito à humanidade das penas, do direito de ter um
meio ambiente ecologicamente equilibrado, e na violação da integridade física e moral
dos presos, conforme garantido no inciso XLIX do art. 5º da Constituição de 1988.
A legislação nacional e a internacional trazem previsão acerca do meio
ambiente carcerário, como no caso da CRFB/88 – Constituição da República Federativa
do Brasil – a qual apresenta o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
como direito fundamental (art. 225). Citam-se também a mais importante lei relacionada
às condições carcerárias, qual seja, a Lei n.º 7.210 de 1984, chamada de Lei de
Execuções Penais (LEP), e os Tratados e Convenções internacionais que tratam do
tema.
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O meio ambiente carcerário encontra-se degradado na maioria dos
estabelecimentos prisionais, o que acarreta em malefícios não somente àqueles
diretamente afetos a tal ambiente, mas, também, a toda a sociedade.
A degradação ambiental do ambiente carcerário impede a ressocialização do
preso, o qual é recolocado na sociedade sem condições psíquicas para tanto, propiciando
a reincidência criminosa. Consequentemente, a sociedade se vê prejudicada, pois
ladeada por cidadãos delinquentes não ressocializados, além de ver significativamente
reduzida a eficácia das penas privativas de liberdade. Tempestivamente, há também que
ressaltar o frequente dispêndio financeiro do Estado, que se depara com o mesmo ser
humano reiteradamente habitando o cárcere.
A pesquisa tem o intuito de refletir sobre a importância do viés ambiental do
cárcere e a sua influência na (re)habilitação, (re)educação e (re)colocação do ser
humano em sociedade, bem como apresentar as consequências da degradação do
ambiente carcerário para a eficácia das penas privativas de liberdade.
Reitera-se o objetivo de trazer a reflexão sobre a importância do meio ambiente
misto carcerário para a reabilitação do preso. Este suporta toda a carga negativa de um
sistema carcerário degradado de um país onde vige sistema punitivo em que as penas
privativas de liberdade são a regra.
Assim, indaga-se: o meio ambiente carcerário sadio e equilibrado se apresenta
como fator preponderante para a reabilitação social do ser humano preso? A degradação
do ambiente carcerário culmina na ineficácia da política criminal atual baseada em
penas privativas de liberdade?
Destarte, o objetivo geral desta pesquisa é identificar se o meio ambiente
carcerário atual e majoritariamente suportado pelos detentos no Brasil se apresenta de
forma hábil à reinserção social do preso, trazendo efetividade às penas privativas de
liberdade. Para tanto, utilizou-se a metodologia analítico-descritiva, de forma a priorizar
a pesquisa bibliográfica.
Os materiais consultados consistiram fundamentalmente em livros, artigos,
revistas eletrônicas. Todos foram usados como fonte direta ou indireta do tema
proposto. O autor que predominantemente serviu de referencial teórico, através de sua
visão sobre as penas privativas de liberdade e o cárcere, é Michel Foucault, adepto da
vedação de penas cruéis e desumanas e um estudioso das estruturas prisionais.
Os objetivos específicos desta dissertação são, primeiro, demonstrar as
características apresentadas pelo meio ambiente carcerário nos estabelecimentos
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prisionais do Brasil; segundo, aferir as consequências penais e sociais da degradação
carcerária; e, por fim, analisar as alternativas para a garantia do meio ambiente
carcerário equilibrado.
Para tais intentos, faz-se necessário o estudo do meio ambiente e suas
classificações; dos institutos penais ligados ao sistema penal e à política criminal; da
legislação que trata do tema central; dos estabelecimentos prisionais e suas diversas
modalidades; das consequências de se ter um meio ambiente carcerário degradado para
a política criminal baseada em penas privativas de liberdade; para, ao final, apresentar
proposições com mecanismos teóricos e outros práticos.
Este trabalho é dividido em capítulos cuja descrição é apresentada a seguir.
No segundo capítulo, são apresentados o conceito de meio ambiente e suas
espécies, adotando-se a classificação de Brito (2007), adentrando-se o meio ambiente
tutelado pelo Direito Constitucional. Este capítulo introduz o tema relacionado ao meio
ambiente e suas diversas espécies, tomando o meio ambiente misto, em seu viés
carcerário, como tema principal.
No terceiro capítulo, são discutidas as características do Direito Penal
contemporâneo, especificamente os institutos penais que se relacionam ao sistema penal
punitivo, funções da pena e à política criminal. Para tanto, discorre sobre o histórico das
penas e do direito de punir; o sistema punitivo e a política criminal, conceituando penas
e medidas de segurança; o direito penal do autor, as principais teorias acerca dos fins da
pena; as modalidades destas na atualidade; os princípios penais e a falência das penas
privativas de liberdade, quando levada em consideração a sua incapacidade de alcançar
os fins propostos pela política criminal.
Debater a parte penal se faz necessário a fim de trazer a visão ampla do sistema
penal punitivo e os fins das penas, os princípios mais relevantes relacionados à temática
penal. Isso para demonstrar o quanto a pena privativa de liberdade, quando vista como a
“única” medida punitiva existente no Direito Penal, necessita do completo equilíbrio no
meio ambiente carcerário, sob pena de causar o mal não só àquele diretamente
submetido à sanção, mas, também, aos seus familiares e a toda a comunidade, no
entorno ou não dos estabelecimentos prisionais.
O quarto capítulo apresenta o meio ambiente carcerário, as consequências
ambientais e sociais de sua degradação, as legislações nacionais e internacionais que
tratam do tema, mesmo que indiretamente. Grosso modo, as legislações não são
específicas quanto ao meio ambiente carcerário, salvo a Lei de Execuções Penais – LEP
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(Lei n.º 7.210/84), a qual prevê as características de habitação e demais elementos que
devem compor o ambiente carcerário.
As Constituições de Portugal e Espanha, utilizadas como base para a
Constituição Brasileira de 1988, trazem a previsão consistente de que o meio ambiente
ecologicamente equilibrado e adequado é um direito de todos, presos ou em liberdade,
onde quer que a pessoa esteja. Importante se faz a demonstração das diversas
legislações informadas no capítulo em comento, as quais dão guarida à fundamentação
acerca da importância do meio ambiente carcerário para toda a sociedade.
Ainda, o quarto capítulo busca demonstrar a influência do meio ambiente
carcerário na realocação social do preso.
No quinto capítulo, são apresentadas as proposições acerca do sistema
carcerário. Para tanto, apresenta alternativas ao tradicional modelo encarcerador,
baseado quase totalmente nas prisões construídas e administradas pela administração
pública direta.
Como principais proposições está a construção de estabelecimentos prisionais
nos moldes daquele existente na cidade de Ribeirão das Neves, no Estado de Minas
Gerais, o qual foi construído e é administrado por um grupo de empresas privadas.
Assim, com contrato de construção e gestão na forma de PPPs, a remuneração paga pelo
poder público concedente ao parceiro privado fica condicionada ao cumprimento de
metas. Entre tais metas estão a manutenção da qualidade de todos os serviços prestados,
tais como assiduidade ambiental, respeito, trabalho para todos, equipe médica, entre
outros.
Também como proposição, apresentam-se as Associações de Proteção e
Assistência aos Condenados, as chamadas APACs, as quais dispensam a utilização de
qualquer agente público. Não há utilização de violência, o tratamento é digno, o meio
ambiente natural e o artificial são adequados, respeitam-se as manifestações culturais
dos presos bem como os direitos fundamentais. Além disso, apresentam baixíssimo
índice de reincidência, o que comprova a sua capacidade de ressocializar o ser humano.
São administradas com o apoio da comunidade e compostas por detentos da região,
apresentando também baixíssimo grau de fuga.
Por fim, propõe-se maior investimento público no sistema prisional brasileiro,
tomando como exemplos os casos de sucesso europeus e a adoção de medidas
restaurativas em substituição às penas privativas de liberdade, quando do cometimento
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de crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, quando a pena privativa de liberdade,
acaso aplicada, seja desproporcional à ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

2 MEIO AMBIENTE

A preocupação com o meio ambiente ganhou repercussão e tornou-se objeto de
estudo após intensa interferência no habitat natural em todo o planeta Terra.
Segundo Milaré (2015, p. 133), “há mais de três décadas, nos países do
Primeiro Mundo, a deterioração da qualidade de vida, tanto no meio urbano quanto no
rural, colocou o problema da conservação ambiental como fato político”.
Assim, na segunda metade do séc. XX, a comunidade científica passou a
atentar para a necessidade da preservação ambiental, não só para a geração da época,
mas também para as futuras.

2.1 Conceito

Para se chegar ao conceito de meio ambiente, faz-se necessário o estudo
etimológico das duas palavras que compõem a expressão ora objeto de estudo.
Primeiramente, no que se refere à palavra “meio”, a conceituação mais
coerente e completa é dada pelo sentido biológico da palavra, a qual é descrita como:

Espaço que envolve um ser e no qual as interações físicas, químicas,
biológicas e psicológicas se efetuam. Desde o momento da concepção, o
embrião se banha num meio onde se realizam as trocas bioquímicas
permanentes que condicionam seu desenvolvimento. Até o nascimento, as
regulações se operam automaticamente, seja pelo próprio organismo, seja
pela mãe, através da placenta. Com o nascimento o meio muda de natureza e
estende-se ao infinito. De maneira geral, é a este novo espaço de vida, onde
se exercem as influências cósmicas, socioeconômicas, culturais e afetivas,
que os psicólogos se referem quando diz que o organismo e seu meio formam
um todo e devem ser considerados como um só ser (PAUMAPE, 1989, v.9,
p. 591).

No mesmo sentido, acerca do conceito de meio, Maria Nidelcoff, citada por
Geraldino, informa que:
(…) o meio é toda aquela realidade física, biológica, humana que rodeia os
alunos, estando ligados a ele de uma maneira direta, através da experiência e
com a qual estavam em intercâmbio permanente. Não se pode, portanto,
precisar os limites do meio, porque, à medida que a criança cresce, seus
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relacionamentos com a realidade que rodeia se tornam imperiosos. O meio é
cada vez mais amplo, se estende: meu quintal, minha rua, meu bairro, meu
lugarejo, os arredores do meu lugarejo. (NIDELCOFF apud GERALDINO,
2010, p. 256).

Assim, conclui-se por ser o “meio” toda aquela realidade que envolve o ator da
vida, ou seja, toda e qualquer pessoa. Esse “meio” é capaz de influenciar e ditar os
caminhos da existência terrena.
Traçadas breves linhas acerca do conceito de “meio”, cabe agora a
apresentação do que vem a ser o “ambiente”, para, após, realizar a junção das palavras e
chegar a um conceito lógico e coerente para o “meio ambiente”.
Nos dizeres da Enciclopédia Universal Paumape, em sentido biológico, tem-se
o “meio ambiente” como “a totalidade dos fatores extrínsecos ao indivíduo, que o
influenciam e condicionam”, e ainda:

Estas ações ser vivo-ambiente são recíprocas, isto é, se o ambiente influencia
o ser vivo, este não deixa de exercer uma influência sobre o ambiente,
sobretudo evidente quando se consideram as interações entre as grandes
comunidades vegetais e animais e o meio que habitam. (PAUMAPE, 1989,
v.1, p. 843)

Ainda tratando do conceito de “ambiente”, Milaré (2015, p. 138) aduz que
“ambiente pode representar um espaço geográfico ou social, físico ou psicológico,
natural ou artificial”.
Juntando a conceituação dos dois termos que compõem a expressão “meio
ambiente”, tendo por base uma análise mais vulgar, ou seja, não técnica, corre-se o risco
de concluir por sua redundância, mas tal não se apresenta como constatação válida, ao
menos para juristas e biólogos1.
Geraldino (2010, p. 26-35) aduz que o termo “meio ambiente” surgiu no
começo da década de 1960, nos discursos geográficos, e sempre trouxe grandes
controvérsias entre os discursantes de todo o mundo. Inclusive muitos deles colocam o
termo “ambiente” como uma metáfora, bem como termos redundantes.
Para Milaré, no que toca à polêmica levantada pelos geógrafos,

1

GERALDINO, 2010, apresenta as diversas visões dos geógrafos acerca da expressão “meio ambiente”,
sendo que a maioria esmagadora deles (SANTOS; SOUZA; MONTEIRO, etc) entendem que somente o
termo “meio” deveria ser utilizado, ao menos no ambiente geográfico, sendo a palavra “ambiente” uma
metáfora.
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Não chega, pois, a ser redundante a expressão meio ambiente, embora no
sentido vulgar a palavra identifique o lugar, o sítio, o recinto, o espaço que
envolve os seres vivos e as coisas. De qualquer forma, trata-se de expressão
consagrada na língua portuguesa, pacificamente usada pela doutrina, lei e
jurisprudência de nosso país, que, amiúde, falam em meio ambiente, em vez
de ambiente apenas. (MILARÉ, 2015, p. 138)

Polêmicas à parte, Milaré (2015, p. 138) leciona que o meio ambiente é
“constituído por seres bióticos e abióticos e suas relações e interações”, não sendo um
mero “espaço circunscrito, é realidade complexa e marcada por múltiplas variáveis”.
Dessa forma, independente da rixa existente entre geógrafos, biólogos e
juristas, o que importa ao presente trabalho é chegar a uma conceituação válida e
logicamente aceitável do que viria a ser “meio ambiente”. Assim, para Milaré “o meio
ambiente abrange toda a natureza original (natural) e artificial, assim como os bens
culturais correlatos” (MILARÉ, 2015, p. 139).
José Afonso da Silva (2004, p. 20) define meio ambiente como “a interação do
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento
equilibrado da vida em todas as suas formas”.
Beatriz Souza Costa (2013, p. 55) conceitua “meio ambiente” como “o
conjunto de elementos naturais e artificiais partilhados com seres humanos e não
humanos necessários ao desenvolvimento e sobrevivência dessas espécies de forma
harmônica e solidária”.
Na visão de Paulo Affonso Leme Machado (2007, p. 149), a expressão “meio
ambiente” é redundante. O correto segundo ele seria a utilização apenas da palavra
“ambiente”. Porém, o autor aduz respeitar a expressão como um todo em razão de tê-la
assim utilizado a Constituição Federal.
Na legislação pátria, a conceituação de meio ambiente fixa-se na Lei nº.
6.938/81, mais especificamente em seu art. 3º, inciso I, o qual dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, dizendo que meio ambiente é “o conjunto de condições,
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981).
O conceito trazido pela lei supracitada foi recepcionado pela CRFB/88, mas
com um viés mais ampliativo, segundo a doutrina. O constituinte definiu no art. 225 da
norma ora tratada a tutela ao bem jurídico ambiental, a qual objetiva uma “sadia
qualidade de vida” para todos, e não apenas para as presentes, mas também para as
futuras gerações.
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Nesse sentido, afirma José Afonso da Silva (2004) que em face de deficiência
do legislador em criar a norma prevista no art. 3º, inciso I, da Lei n.º 6.938/81, com o
advento da carta constitucional de 1988, tornou-se possível uma definição diversa,
trazendo uma tutela jurisdicional mais ampla e abrangente, inclusive a ponto de alçar o
meio ambiente ecologicamente equilibrado ao patamar de direito fundamental,
conforme será visto a seguir.

2.1.1 Meio ambiente como um direito fundamental

O meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, tratado nos termos do art. 225 da CRFB/88
(BRASIL, 1988), foi alçado ao patamar de direito fundamental.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.

O direito fundamental previsto no artigo recai especificamente sobre a
expressão “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (art. 225,
CRFB/88). Assim, como possuidor do status de direito fundamental, o direito de todos
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é indisponível.
Outra característica importante constante no artigo em comento refere-se ao
fato de ser o meio ambiente um bem de uso comum de todos. Destarte, recai sobre todos
o direito de defendê-lo e preservá-lo para a presente e a futura geração, revelando o
caráter intergeracional do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Porém, surge a indagação acerca da possibilidade da inserção de direitos
fundamentais para além daquele art. 5º. Assim, não restam dúvidas da sua possibilidade,
tendo em vista não ser mencionado artigo taxativo, no que se refere a abarcar todos os
direitos fundamentais.
Sobre o tema, ensinam Emerique, Gomes e De Sá (2006) que primeiramente os
direitos fundamentais podem possuir o viés formal ou material, sendo que naquele as
normas constitucionais são submetidas aos limites formais e materiais da reforma
constitucional, ou seja, o seu conteúdo é formal, normativo, técnico. Como exemplo,
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cita-se o direito formalmente fundamental inserido no art. 60 da Constituição, o qual
informa acerca do procedimento especial para a emenda da Constituição. Já pelo viés
material, as normas “possuem conteúdo integrante da constituição material, contendo
decisões fundamentais sobre a estrutura básica do Estado e da sociedade e que podem
estar ou não na Constituição sob a designação de direitos fundamentais” (EMERIQUE;
GOMES; DE SÁ, 2006, p. 132).
Assim, pode-se falar em direitos fundamentais materialmente constitucionais e,
ao mesmo tempo, formalmente constitucionais, já que insertos no próprio texto
constitucional. E ainda naqueles não formalmente constitucionais, uma vez que fora do
texto maior de 1988, mas de conteúdo abarcado por normas-paradigmas do texto
constitucional.
Como exemplo de normas material e formalmente constitucionais, tem-se a
norma descrita no inciso VI do art. 150 da CRFB/88 (BRASIL, 1988), que prevê as
imunidades tributárias, as quais o Supremo Tribunal Federal – STF – considerou como
direito fundamental2, e o próprio art. 225, que também é alocado como norma de direito
fundamental material e formalmente constitucional. Já como exemplo de normas
materialmente constitucionais, mas não formalmente, há os direitos fundamentais
constantes na legislação ordinária ou de tratados internacionais de conteúdo normativo
fundamental e por ocasião do art. 5º, §2º, fizeram jus ao mesmo regime jurídico dos
direitos fundamentais, como os direitos de personalidade constantes na legislação civil.
José Adércio Leite Sampaio e Nardy Wold discorrem sobre este direito
fundamental ambiental da seguinte maneira:

No caso brasileiro, a seguir o modelo formal, poderíamos nos ater à
literalidade do Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”) ou bem
isoladamente (hipótese em que o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado não seria fundamental) ou bem vinculada a elementos de
concretização das enunciações desse Título. Por exemplo, o direito a um
ambiente ecologicamente equilibrado como desenvolvimento necessário do
direito à vida, à saúde e mesmo à intimidade. Ou ainda um direito decorrente
do regime e dos princípios constitucionalmente adotados ou dos tratados
internacionais em que o Brasil seja parte (art. 5º., §2º.) (SAMPAIO; WOLD,
2003, p. 95).

2

BRASIL. Acórdão em ADI n° 939/DF, julgado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal em
15/12/1993, publicado Diário de Justiça - DJ - em 18/03/94. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
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Restando induvidoso o fato de ser a preservação do meio ambiente um direito
fundamental, divergências surgem entre doutrinadores no que toca à geração de direitos
à qual pertence o meio ambiente.
Há aqueles que dizem ser a preservação do meio ambiente um direito
fundamental de quarta geração, conforme preceituado na carta da terra ou declaração do
Rio de 19923. Assim, o “direito a vida permanente e saudável na e da Terra, compondo
os direitos intergeracionais a uma vida saudável ou a um ambiente equilibrado”
(SAMPAIO, 2004, p. 298) fariam parte do rol dos direitos fundamentais de quarta
geração na visão de Tehrarian e Shabecoff.
Romeu Thomé (2015, p. 121) informa ser o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado um interesse de caráter transindividual, ou seja, todos são
interessados na sua preservação, sendo, assim, um “direito fundamental intrinsecamente
ligado ao direito à vida”. Desse modo, o coloca dentro dos direitos de terceira geração,
os quais são dotados de enorme carga de humanismo e universalidade e não se destinam
especificamente aos interesses individuais ou de determinado gênero.
Sobre o tema, o STF, em 1995, se manifestou pelo reconhecimento do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de terceira geração,
conforme disposto no voto do Ministro relator no MS 22.164/SP, o qual assim decidiu,
in verbis:

A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito
de terceira geração. Princípio da solidariedade. O direito à integridade ao
meio ambiente. Típico direito de terceira geração. Constitui prerrogativa
jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação
dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído não ao
indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido
verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os
direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que compreendem as
liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o princípio da liberdade e
os direitos da segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) - que
se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o
princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam
poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um
3

A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de uma
sociedade global justa, sustentável e pacífica. Ela é estruturada em quatro grandes tópicos: 1. Respeito e
cuidado pela comunidade da vida; 2. Integridade Ecológica; 3. Justiça Social e Econômica; 4.
Democracia, não-violência e paz. A Carta busca inspirar as pessoas e diferentes setores da sociedade para
um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada voltado para o bem-estar
de toda a família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. É uma visão de
esperança, mas também um chamado à ação. (http://www.ecodesenvolvimento.org/espaco-carta-daterra/o-que-e-a-carta-da-terra?tag=responsabilidade-social)
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momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e
reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores
fundamentais indisponíveis, pela de uma essencial inexauribilidade. (Jus
Brasil, DJ 17.11.95).

De terceira ou de quarta geração, induvidoso é o fato de que a preservação e
garantia de efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, se apresenta como um direito
fundamental de todos. Cabe a estes o dever de zelar por seu equilíbrio, da mesma forma
com relação aos demais direitos fundamentais, pois todos eles são imperiosos para o
bem-estar da pessoa humana, “sendo ainda mais importante para a práxis jurídica sua
efetivação e concretização” (SILVA; GUIMARÃES, 2014, p. 202).
Sobre a impossibilidade de distinção entre os direitos fundamentais, Silva e
Guimarães lecionam:

Cumpre ressaltar que os direitos fundamentais (ou direitos humanos) são
indivisíveis, ou seja, não importa se o direito é de cunho social, econômico,
civil, político ou cultural, pois todos os direitos fundamentais devem ser
tratados de forma isonômica, não importando sua natureza específica.
(SILVA; GUIMARÃES, 2014, p. 202)

Assim, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
possui o mesmo grau de vigência dos demais direitos fundamentais, devendo ser
respeitado por todos e, principalmente, garantido a todos, negros ou brancos, pobres ou
ricos, presos ou em liberdade.

2.2 Espécies

O meio ambiente, conforme os excertos de José Afonso da Silva, é apresentado
como a “interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que
propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas” (SILVA,
2004, p. 20), tratando o meio ambiente do trabalho como se artificial fosse, ou seja,
apresenta o meio ambiente subdividido em três espécies, quais sejam, o meio ambiente
natural, o artificial e o cultural.
Milaré leciona em sentido diverso, pois observa a existência de duas espécies
de meio ambiente ao afirmar que:
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(…) de um lado o meio ambiente natural, ou físico, formado pela flora e pela
fauna, constituído pelo solo, pela água, pelo ar, pela energia, pela fauna e
pela flora; e, do outro, com o meio ambiente artificial (ou humano), formado
pelas edificações, equipamentos e alterações produzidos pelo homem, enfim,
os assentamentos de natureza urbanística e demais construções. (MILARÉ,
2015, p. 140)

Já Fiorillo (2013) e Sirvinskas (2012) especificam o meio ambiente em quatro
espécies, quais sejam, o meio ambiente artificial, o cultural, o natural e o do trabalho.
Fernando de Azevedo Alves Brito (2007) inova na classificação de meio
ambiente, trazendo uma mescla entre a divisão apresentada por Fiorillo e aquela trazida
por José Afonso. Assim, conclui o autor pela não existência de um meio ambiente do
trabalho, por si só considerado, mas a sua alocação como meio ambiente misto, uma vez
que também englobaria o meio ambiente “do trabalho, do ensino, o urbano ou das
cidades, entre inúmeros outros que não se encaixam, especificamente, com os outros
três” (BRITO, 2007, p. 3).
No direito comparado, trazendo para o texto o entendimento norte-americano
acerca da temática, Sirvinskas (2012, p. 126) esclarece que a legislação correlata que
trata do tema “só admite o meio ambiente natural”.
Sequencialmente, será adotada a posição defendida por Fernando de Azevedo
Alves Brito, o qual informa ser quatro o número de espécies de meio ambiente. Aqui o
meio ambiente misto carcerário merece maior destaque.
Para melhor esclarecer a temática, é necessário tecer breves considerações
acerca de cada uma das espécies de meio ambiente.

2.2.1 Meio ambiente natural

Partindo da lição de Sirvinskas (2012, p. 127), o meio ambiente natural
integraria “a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o
mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna, a flora, a
biodiversidade, o patrimônio genético e a zona costeira”.
Milaré (2015, p. 143) apresenta como elementos do meio ambiente natural os
tradicionais: a água, o ar e o solo e a biosfera, “esta com claro conteúdo relacional”.
Brito (2007, p. 3) entende por meio ambiente natural ou físico aquele que,
“criado originariamente pela natureza, não sofre qualquer interferência da ação humana
que tenha como resultado a modificação de sua substância”.
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Esse autor aduz que interferência do ser humano no meio ambiente natural
somente seria capaz de descaracterizar a classe do meio ambiente caso ocorresse em seu
caráter de substancialidade. Para exemplificar a afirmativa, Brito explica que:

Dessa maneira, muito embora tenha sido realizada com interferência humana
(através da aplicação de técnicas e tecnologias, para a obtenção de um bom
cultivo), uma plantação de trigo ou de soja é um meio ambiente natural, já
que, neste caso, não se constata uma modificação na substância da mesma.
Todavia, se essa mesma plantação for realizada com sementes transgênicas
(originadas de manipulação genética, que tem como fito alterar a
substancialidade do trigo e da soja, para que se comportem de uma maneira
diversa daquela com a qual naturalmente se comportariam) não há que se
falar em meio ambiente natural, mas, sim, em artificial. (BRITO, 2003, p.3)

Logo, o fato de haver uma ação humana por si só não é capaz de provocar a
artificialização do meio ambiente natural. Inserir uma planta em um vaso, por exemplo,
não torna aquele meio ambiente artificial.
Para esta classe de meio ambiente, a Constituição Federal, por meio do seu art.
225, caput, bem como no §1º, incisos I e VII, traz o resguardo normativo necessário.

2.2.2 Meio ambiente cultural

A referência ao patrimônio cultural teve termo inicial na legislação
constitucional com o advento da Constituição brasileira de 1934, ocasião em que ficou
previsto, em seu art. 10, inciso III, competir aos Estados e à União “proteger as belezas
naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de
obras de arte” (BRASIL, 1934).
As Constituições posteriores não inovaram muito o tema previsão da cultura
como patrimônio. O texto de 1937 complementou a Constituição anterior,
acrescentando os Municípios como detentores do dever de proteger o patrimônio, bem
como trouxe a previsão de que “os atentados contra eles cometidos serão equiparados
aos cometidos contra o patrimônio nacional” (BRASIL, 1937, art. 134).
As Constituições de 1946 e 1967, bem como a Emenda de 1969, não inovaram
o texto anterior.
O texto de 1988 (BRASIL, 1988) traz maior amplitude e proteção ao bem
cultural, este definido nos artigos 216 e 216-A, in verbis:
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Art. 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de
colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de
gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e
permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por
objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com
pleno exercício dos direitos culturais.

Nota-se maior preocupação do constituinte com a preservação do patrimônio
cultural brasileiro, seja ele material ou imaterial, diferenciação a ser trazida adiante.
Delineado o contexto, urge aduzir que se trata de uma visão restrita considerar
o meio ambiente apenas em seu plano natural (fauna e flora). Isso porque o compõe
também um conjunto de bens materiais e imateriais de uso comum do povo, afetos ao
quotidiano do ser humano e essenciais à sadia qualidade de vida, visão apresentada
pelos antropocentristas e inserta no art. 225 da Carta de 1988.
O meio ambiente cultural é representado pelo patrimônio culturalmente
considerado para uma pequena região, um país ou, até mesmo, para todo o mundo.
Complementando, Paulo Affonso Leme Machado (2007) preleciona que “o processo de
desenvolvimento cultural vai ser encontrado em várias gerações. O estabelecimento do
vínculo com as diversas fases culturais relacionadas com as gerações humanas faz
nascer um patrimônio cultural”.
Édis Milaré traz contribuição importante ao assinalar a inserção do
patrimônio cultural como uma das espécies de meio ambiente:

A visão holística do meio ambiente leva-nos à consideração de seu caráter
social, uma vez definido constitucionalmente como bem de uso comum do
povo, caráter ao mesmo tempo histórico, porquanto o meio ambiente resulta
das relações do ser humano com o mundo natural no decorrer do tempo. Esta
visão faz-nos incluir no conceito de ambiente, além dos ecossistemas
naturais, as sucessivas criações do espírito humano que se traduzem nas
múltiplas obras. Por isso, as modernas políticas ambientais consideram
relevante ocupar-se do patrimônio cultural, expresso em realizações
significativas que caracterizam, de maneira particular, os assentamentos
humanos e as paisagens do seu entorno. (MILARÉ, 2015, p. 568)
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O bem ambiental cultural representa a origem e a história de um povo e,
consequentemente, a identidade e toda a memória de uma coletividade social. Posto
isso, constitui-se princípio fundamental do Direito Brasileiro.
Cabe ressaltar aqui que o bem ambiental cultural pode ser representado em dois
aspectos, seja ele em sua forma concreta, seja em sua forma abstrata.
A forma concreta do meio ambiente cultural é representada por aqueles bens
artificiais que, em razão de sua relevância cultural, se tornam importantes para
determinada localidade, ou até mesmo para todo um país.
Como exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, em julho de 2012, adquiriu status
de patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, a divisão da ONU – Organização
das Nações Unidas – voltada para a educação, ciência e cultura (FOLHA, 2012) – o que
se deu em razão da harmonia entre o conjunto arquitetônico e as paisagens naturais.
Outro exemplo relevante ocorre pela presença de casarões antigos em cidades históricas,
tal como Ouro Preto, Minas Gerais, os quais são destaque mais pelo seu aspecto cultural
do que pelo artificial.
Já no que se refere ao meio ambiente cultural em sua forma abstrata, tal
modalidade é representada não por um bem ambiental artificial, mas sim pela própria
cultura em si. Como exemplo, citam-se a língua, os costumes, as produções acadêmicas,
literárias e científicas, as músicas, etc.
O texto constitucional, mais especificamente no art. 216, acima transcrito em
sua integralidade, nos incisos I, II e III, traz formas abstratas de bens culturais
componentes do meio ambiente cultural.
Assim, o bem ambiental cultural se torna indispensável para a formação de
uma identidade social própria de cada povo, de cada região, sendo, consequentemente,
de extrema relevância tanto social, como econômica.

2.2.3 Meio ambiente artificial

O sentido de meio ambiente artificial vem em contraponto ao de meio ambiente
natural. Este, como já exposto, tem origem nos fatores naturais da natureza, ou seja, sem
interferência substancial significativa do ser humano. O meio ambiente artificial, por
sua vez, surge da interferência que transfigura, modifica e altera o bem natural ou
artificial.
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Para Fiorillo (2013, p. 587), “todo o espaço construído, bem como todos os
espaços habitáveis pelo ser humano compõem o meio ambiente artificial”. O autor
menciona também a significativa relevância de tal ambiente, tendo em vista “que a
quase totalidade das pessoas vive e desenvolve a grande maioria de suas atividades no
meio ambiente artificial” (FIORILLO, 2013, p. 588).
Assim, o meio ambiente artificial surge pelo trabalho do ser humano sobre a
matéria, fazendo uso do meio ambiente natural, transformando-o, manufaturando-o,
para criar o seu próprio mundo. Dessa forma, temerária seria a classificação do meio
ambiente modificado em natural, pois a modificação deste de forma substancial faz
mudar sua essência, bem como a forma e intensidade de interferência no mundo.
Como exemplo, pode-se afirmar que uma plantação geneticamente modificada
e o gado cujos genes foi alterado não fazem parte mais do meio ambiente classificado
como natural. Fazem sim parte do rol do meio ambiente artificial, alterado em sua
essência e de forma relevante pelo ser humano.
Milaré (2015, p. 603) ensina que “as construções do homem compõem o seu
ambiente peculiar, não sem interferir sensivelmente no entorno e causar alterações nas
características essenciais do meio e na preservação ou conservação dos recursos
naturais”.
Sob o mesmo viés interpretativo, vale salientar que a ingerência do ser humano
no meio ambiente natural – a qual ocorre por meio da criação e proliferação dos bens
que, unitariamente ou em conjunto, interfiram no modo de viver e na qualidade de vida
dos seres humanos – carece de regulamentação normativa. Tal regulamentação, a título
de exemplo, é representada pelos planos diretores municipais, os quais regulamentam o
uso e ocupação do solo, edificações, zoneamentos, etc.
Também ocorre o correlato liame indissolúvel entre o patrimônio ambiental
artificial e aquele denominado cultural e do trabalho. Isso porque o cultural e o do
trabalho não deixam de ser, em sua essência, criação do próprio ser humano.
No tocante à normatização constitucional do meio ambiente artificial, mais
especificamente o urbano, o texto maior de 1988 apresenta previsão sobre a matéria nos
artigos 5º, incisos XXII e XXIII, 182 e 1834.
4

Art. 5º 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:
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
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É importante ainda informar que a normatização acerca da variável ambiental
em comento também é tratada na legislação federal, estadual bem como na municipal,
como no caso dos planos diretores, estes validados pelos parágrafos 1º e 2º do art. 182 5
da CRFB/88, regulamentado pela Lei n.º 10.257/01 (BRASIL, 2001). Tal Lei traz
normas acerca do Estatuto das Cidades, o qual será tratado com mais detalhes adiante.
Abordado

o

meio

ambiente

artificial,

fundamental

trazer

algumas

considerações referentes às consequências suportadas tanto pelo meio ambiente natural
quanto pelos seres humanos. Essas consequências surgem do desrespeito às normas que
regulamentam a criação, o manuseio e o trato do bem ambiental artificial.
Assim, tendo por base o meio ambiente natural artificialmente modificado, a
alteração genética de alimentos pode levar ao desequilíbrio da flora, bem como a
consequências ainda não informadas à saúde humana. No tocante ao meio urbano,
alocado como meio ambiente artificial, uma vez que criado pelo ser humano, a não
observância das normas correlatas pode trazer poluição visual, sonora, radiação,
poluição das águas e do ar, danos à fauna e flora, os quais acabam por desaguar sobre o
“direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (CRFB/88; art. 225).
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor,
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,
assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirlhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,
independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
5

Art. 182.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.
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O meio ambiente artificial é enxergado em diversos ambientes sociais, como o
escolar, o urbano, o do trabalho, o carcerário, o doméstico, etc. Todos artificialmente
criados e capazes de modificar a qualidade de vida do ser humano e de interferir no
meio ambiente natural e cultural.
Encerra-se a conceituação de meio ambiente artificial e a sua correlata
visualização dentro de diversos ambientes, tendo como ponto central a questão atinente
ao meio ambiente carcerário, ao qual será dispensada maior atenção.

2.2.4 Meio ambiente do trabalho

Nos dizeres de Fiorillo (2013, p. 65), o meio ambiente do trabalho é constituído
pelo “local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais relacionadas à saúde,
sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio
ambiente e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica
dos trabalhadores”. O autor aduz que a espécie de meio ambiente aqui tratada é
caracterizada “pelo complexo de bens imóveis e móveis de uma empresa ou sociedade,
objeto de direitos subjetivos e invioláveis da saúde e da integridade física dos
trabalhadores” (FIORILLO, 2013, p. 66).
O meio ambiente do trabalho é também tutelado pela CRFB/88 (BRASIL,
1988), que o fez nos termos do inciso VIII do art. 200, in litteris:

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
(…)
VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho.

Há autores que divergem acerca da natureza jurídica do meio ambiente do
trabalho, como o faz, por exemplo, José Afonso da Silva (2004). Este se refere ao
ambiente do trabalho como espécie daquele artificial, pois que se trata de modificação
artificial do meio ambiente natural procedida pelo ser humano.

2.2.5 Meio ambiente misto

Valendo-se da classificação adotada por Fernando de Azevedo Alves Brito
(2007, p. 3), fala-se também em meio ambiente misto, o qual possui necessariamente
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elementos do meio ambiente natural, do artificial e do cultural, todos em igual grau e de
forma simultânea.
Sobre o meio ambiente classificado como misto, Brito afirma que:

Esta classe de meio ambiente, diferente das demais, não é abordada
enfaticamente na doutrina ou explicitamente no texto constitucional. Apesar
desse fato, aqui, há de afirmá-la como classe existente e fundamental. Isto
pela certeza de que, além dos meios natural, artificial e cultural, existem
meios ambientes peculiares que não se englobam, especificamente, nas
classes já citadas, por conterem, em seu bojo, características mistas,
derivadas de todas as três. (BRITO, 2007, p. 3)

Mesmo que determinado ambiente possua características artificiais, culturais e
naturais, a classificação se dará nos termos da característica predominante. Como
exemplo, Brito apresenta o caso dos casarões antigos:

Assim acontece, por exemplo, com os casarões antigos que, embora sejam
materialmente artificiais (em sua estrutura física), são classificados como
meio ambiente cultural, pois, ante a artificialidade que detêm, prepondera a
sua valoração cultural, em seu aspecto histórico. (BRITO, 2007, p.3)

Apresentado
predominantemente

o

meio

natural,

ambiente
artificial

misto
ou

como

cultural,

aquele
pode-se

que

não

é

considerar,

consequentemente, pertencentes à classe mista o meio ambiente do trabalho, o urbano, o
carcerário e outros.
Apresentadas as espécies de meio ambiente, bem como entendido o ambiente
carcerário como meio ambiente de natureza mista, necessária se faz uma breve
apresentação acerca desse ambiente para, posteriormente, adentrar de forma detida na
temática central do texto.

2.2.5.1 Meio ambiente carcerário

Preceitua o inciso XLIX do art. 5º da CRFB/88:

É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (BRASIL,
1988).

Apesar de não haver previsão expressa na CF/88 especificamente acerca do
meio ambiente carcerário, subentende-se que “assegurar aos presos o respeito à
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integridade física e moral” diz respeito ao zelo para com o meio carcerário. Este quando
em desconformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, fere a
integridade física e moral do preso.
Devido à importância central do tema, a presente espécie de meio ambiente
será apresentada em capítulo próprio.

2.3 Direito Ambiental
O termo “Direito Ambiental” não se apresenta como unanimidade entre os
doutrinadores. Há aqueles que preferem chamá-lo de Direito Ecológico, como o fazem
Sérgio Ferraz e Diogo Figueiredo Moreira Neto; Direito de Proteção da Natureza, para o
francês Jean Lamarque; Direito Ambiental, nomenclatura mais utilizada no Brasil, e,
por fim, Direito do Ambiente, a mais utilizada pela doutrina moderna (MILARÉ, 2015).
Nomenclatura à parte, Milaré (2015, p. 255) conceitua o Direito do Ambiente
como “o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua
dimensão global, visando a sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações”.
Tantas divergências surgem em virtude da relativa pouca idade do saber
jurídico meio-ambiental, o qual, apesar da dita tenra história, já se apresenta, ao menos
no Brasil, como um “Direito Adulto”, pois

Conta ele com princípios próprios, com assento constitucional e com um
regramento infraconstitucional complexo e moderno. Além disso, tem a seu
dispor toda uma estrutura administrativa especializada e instrumentos
eficazes de implementação (MILARÉ, 2015, p. 282).

Mencionada evolução do Direito Ambiental tem como marco inicial o período
pós-revolução industrial, época na qual as necessidades dos seres humanos se
modificavam a passos largos, tendo como base de comparação o período prérevolucionário. Porém a necessidade de se ter um Direito ao Meio Ambiente regulado se
deu somente a partir dos anos 60, quando a população mundial, ainda em pequena
escala, começou a se posicionar no sentido oposto à ordem tradicional, época em que
movimentos sociais ganharam força, os jovens tendiam à indagação política, e a visão
de mundo começou a mudar.
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Assim, diante das novas necessidades da população mundial, bem como pelo
plantio da semente da tutela do meio ambiente, esta representada pela Convenção de
Estocolmo de 1972, surge a necessidade de tratar as questões ambientais dentro de uma
disciplina jurídica autônoma.
A evolução social veio acompanhada de novos riscos e desafios apresentados
aos seres humanos pós-revolução industrial, os quais podem ser representados pela
teoria da Sociedade de Risco tratada por Uric Beck (2011).
Denise Hammerschmidt , referindo-se ao risco, informa que estes novos riscos
– norteadores de uma sociedade e criados por ela própria quando da era pós-revolução
industrial, globalizada – eram, a certa época, inimagináveis, tornando-se realidade em
virtude da ação danosa dos seres humanos. Assim, a autora aduz que o risco:

Refere-se à produção de danos que são consequências de decisões humanas
causadas (por ações ou omissões ante a representação de um evento danoso)
por oposição ao perigo que importa à produção de danos imputáveis a causas
alheias ao próprio controle, externas à decisão e que afetam o entorno
(humano ou natural). (HAMMERSCHMIDT, 2002, p. 100)

Com base nesse entendimento, a elevação do meio ambiente à condição de
bem jurídico tutelado pelo direito se deu quando da necessidade de conscientização do
ser humano em razão da rápida degradação do meio ambiente, esta globalizada e
causada pelo próprio ser humano, e não por causas naturais.
No mesmo sentido, Beck, diferenciando a sociedade atual, no que toca a sua
característica, destaca que:

A sociedade atual caracteriza-se pela existência de riscos, os quais se
diferenciam dos perigos (desastres naturais ou pragas de outras épocas), pois
que são artificiais, no sentido de que são produzidos pela atividade do
homem e vinculados a uma decisão deste. Por sua vez, perigos são as
circunstâncias fáticas, naturais ou não, que sempre ameaçaram as sociedades
humanas. (BECK, 2011, p.26)

Se assim não fosse, ou seja, se somente existissem os perigos representados
pelos desastres naturais, como mencionado por Beck, o Direito Ambiental, o qual tutela
o meio ambiente em todas as suas formas, não existiria. Isso porque o ser humano,
antropocentrista que é, jamais tutelaria um bem que não fizesse falta a ele no caso de
risco ou certeza de sua degradação.
Assim, o Direito Ambiental, alçado à categoria de ramo da ciência jurídica,
tem como principal escopo justamente deliberar acerca da relação existente entre o ser
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humano e o ambiente, fato que alterou o viés protetivo. Passou-se a tutelar o bem do
meio ambiente, e não somente do ser humano.
Com o intuito de dar maior proteção ao bem jurídico abarcado, o Direito
Penal surge para tutelar a qualidade ambiental. Isso se deu com o advento da Lei n.º
9.605/98, legitimada pelo §3º do art. 225 da Constituição, que dispõe sobre a
possibilidade de sancionar penal e administrativamente as pessoas físicas e jurídicas.
Por fim, para que determinada matéria seja qualificada como uma disciplina
jurídica, faz-se necessária a existência de princípios e normas aptas a informá-la.
Assim, a forma mais adequada de interpretar o Direito Ambiental é o estudo
de seus princípios e a correlata aplicação destes ao meio ambiente carcerário.

2.3.1 Princípios do Direito Ambiental

Para melhor entendimento do tema central da presente dissertação, a
apresentação dos princípios de Direito Ambiental se faz necessária.
Os princípios de Direito Ambiental, nos dizeres de Guilherme José Purvin de
Figueiredo (2013, p. 134), “mais do que simples instrumentos de integração sistêmica
de nossa disciplina, constituem normas destinadas a aperfeiçoar a tutela jurídica do
meio ambiente”, regulando seus objetivos e diretrizes, “protegendo-o para todas as
normas ambientais e norteando a sua aplicação” sem perder sua função integradora,
“pois contribuem para sanar dúvidas e suprir lacunas na interpretação das normas
ambientais” (FIGUEIREDO, 2013, p. 134).
Milaré (2015) cita como princípios do Direito Ambiental o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado; o da solidariedade intergeracional; o da natureza
pública da proteção ambiental; o da prevenção e da precaução; o da consideração da
variável ambiental no processo decisório de políticas de desenvolvimento; o do controle
do poluidor pelo Poder Público; o do poluidor-pagador; o do usuário-pagador; o do
protetor-recebedor; o da função socioambiental da propriedade; o da participação
comunitária; o da proibição do retrocesso ambiental e o da cooperação entre os povos.
Como nem todos possuem relação direta com a temática tratada no texto,
somente alguns deles serão especificados adiante, quais sejam, o princípio do ambiente
ecologicamente equilibrado; o da natureza pública da proteção ambiental; o da
prevenção, o da participação comunitária; o da proibição do retrocesso ambiental e o da
cooperação entre os povos.
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Sobre o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, este se configura,
nos dizeres de Milaré, como “uma extensão do direito à vida” (2015, p. 258). Assim,
direito fundamental que o é, conforme já explicitado no item 2.1.1, mesmo estando
alocado fora do título II, o qual trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, deve ser
assegurado a todos, cabendo ao Estado proporcionar aos seres humanos o acesso aos
meios de sobrevivência de forma digna.
O princípio da natureza pública da proteção ambiental informa ser o meio
ambiente equilibrado um direito de todos. Assim, o Estado não pode dispor do meio
ambiente como se dele fosse, pois é “patrimônio público” (MILARÉ, 2015, p. 262), ou
seja, de uso coletivo, ou ainda, nos termos do art. 2º, inc. I, da Lei n.º 6.938/81,

Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (BRASIL,
1981).

Ainda com base no princípio em comento, o meio ambiente carcerário também
deve ser preservado por todos, não podendo o Estado simplesmente dispor de seu dever
jurídico de preservá-lo.
O princípio da prevenção, aqui entendido como sinônimo de precaução
(FIGUEIREDO, 2013), é por outros tratado como princípio diverso, autônomo em
relação ao segundo (MACHADO, 2007; MILARÉ, 2015). Apresenta grande apreço
desde a Convenção de Estocolmo de 1972, mas, no Brasil, somente com o advento da
Declaração do Rio de Janeiro de 1992, a qual, em seu enunciado de número 15, informa
que:

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades.
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de
absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar
medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação
ambiental (BRASIL, 1992).

Figueiredo (2013, p. 139) assinala que “a precaução exige uma ação que se
antecipe ao risco ou perigo de dano ao meio ambiente”, e complementa asseverando que
“o princípio da precaução é aplicável nas hipóteses de incerteza científica acerca dos
riscos ambientais concretos advindos da adoção de determinada tecnologia ou da
introdução de determinado produto no mercado” (FIGUEIREDO, 2013, p. 139).
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O art. 225 da CF/88 claramente adotou tal princípio, uma vez que informa ser
dever do poder público e da coletividade proteger e preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações.
Nos dizeres de Fiorillo (2013, p. 119), “a prevenção e a preservação devem ser
concretizadas por meio de uma consciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida por
meio de uma política de educação ambiental”.
Milaré (2015, p. 264) traz contribuição importante ao assinalar que o princípio
da prevenção basilar em Direito Ambiental, “concernindo à prioridade que deve ser
dada à medida que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, de molde a reduzir
ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua qualidade”.
O princípio da participação democrática (FIGUEIREDO, 2013, p. 155),
também chamado de participação comunitária por Milaré (2015, p. 275) ou somente de
princípio da participação por Fiorillo (2013, p. 126), prega maior participação da
sociedade em prol da preservação do meio ambiente. O art. 225 da Constituição ressalta
a importância do princípio em comento, trazendo a previsão da atuação presente do
Estado e da sociedade civil na proteção e preservação do meio ambiente ao impor à
coletividade e ao Poder Público tais deveres (FIORILLO, 2013, p. 126).
O princípio da participação comunitária “expressa a ideia de que, para a
resolução dos problemas do ambiente, deve ser dada especial ênfase à cooperação entre
o Estado e a sociedade, através da participação dos diferentes grupos sociais na
formulação e na execução da política ambiental” (MILARÉ, 2015, p. 275).
O meio ambiente deve ser protegido e melhorado por todas as forças sociais,
pois é ele bem e direito de todos. Por isso, foi garantido aos cidadãos mecanismos
capazes de postular em busca da efetivação dos direitos que visem à preservação da
qualidade do meio ambiente.6
Trata-se de princípio de extrema importância quando do trato das questões
ambientais carcerárias. Isso porque o cárcere, em seu aspecto ambiental, por si só,
envolve toda a sociedade, o que ficará claro quando das tratativas acerca das
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, as chamadas APACs.
O princípio da proibição do retrocesso é tratado neste trabalho como um
princípio geral em Direito Ambiental, já que aplicável em todos os seus aspectos, ou
seja, é tratado como um princípio amplo.

6

Arts. 5º, XIV, XXXIII, XXXIV, LXXI, LXXIII, 129,III e §1º, 220, 225, §1º, VI da CRFB/88, etc.
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Em um viés mais amplo ainda, Figueiredo aduz que “este princípio é aqui
classificado como setorial, pois diz respeito aos direitos sociais e a todos os direitos e
garantias fundamentais e não somente ao Direito Ambiental” (FIGUEIREDO, 2013, p.
157). Assim, o princípio proíbe que conquistas adquiridas sejam suprimidas.
Os princípios servem para conferir maior força normativa a todo o Direito. Da
mesma forma que a interdisciplinaridade garante ao Direito Ambiental mais força ainda,
pois fica amparado pelos demais saberes jurídicos e não jurídicos, tais como
respectivamente o Direito Penal, Civil, Administrativo e a Biologia, Química, Física,
Geografia.
Apresentado o meio ambiente, o Direito Ambiental e seus princípios, se faz
necessário o estudo da importância do meio ambiente carcerário para a persecução dos
objetivos traçados pela política criminal.
Para tanto, se faz necessário apresentar os institutos penais atinentes à atual
política criminal, a qual tem nas penas privativas de liberdade a solução para os
conflitos sociais. Estas são diretamente afetadas pela qualidade do meio ambiente
carcerário, pois que cumpridas todas elas em estabelecimentos prisionais.
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3 DIREITO PENAL E CÁRCERE

Introduzida a temática meio ambiental e apresentado brevemente o meio
ambiente carcerário, estabelece-se, neste capítulo, a relação entre o Direito Penal e o
meio ambiente carcerário para a persecução dos objetivos traçados.
De forma sucinta, serão apresentados os princípios que norteiam a sua
aplicação na atualidade, o histórico do sistema punitivo, as formas de se punir, os
estabelecimentos utilizados para a privação da liberdade e as funções atribuídas às penas
privativas de liberdade. Será dado foco à influência do Direito Penal no ambiente
carcerário, especificamente quando da utilização deste para o cumprimento das penas
privativas de liberdade.
Antes de adentrar no histórico das penas e do direito de punir, é necessário
apresentar o conceito de Direito Penal e de sistema penal.

3.1 Conceitos

Nilo Batista (2007, p. 24) conceitua Direito Penal como o complexo de normas
jurídicas que traz a previsão de eventos tidos como criminosos e suas consequentes
sanções, “bem como disciplinam a incidência e validade de tais normas, a estrutura
geral do crime, e a aplicação e execução das sanções cominadas”.
Ocorre que o Direito Penal não é aplicável por si só, carecendo do chamado
sistema penal, que é composto pelas instituições policial, judiciária e penitenciária.
Nesse norte, caberia ao sistema penal, que atua limitado pelas leis, a realização do
Direito Penal (BATISTA, 2007, p. 25).
Trespassada a etapa conceitual, adentra-se à análise das penas, o que se faz
com base na história das penas e do direito de punir informado por Beccaria.

3.2 Princípios de Direito Penal

Neste subcapítulo, serão apresentados os princípios básicos de Direito Penal na
aplicação das penas privativas de liberdade, os quais, segundo Nilo Batista (2007, p.
61), “não deixam de ter um sentido programático, e aspiram à plataforma mínima sobre
a qual possa elaborar-se o direito penal de um estado de direito democrático”.
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Entre os princípios penais, apresentam-se como principais para a doutrina
clássica7 o princípio da legalidade, intervenção mínima, lesividade, humanidade,
culpabilidade, proporcionalidade, intranscendência e o princípio da proibição da dupla
punição.
Por não possuírem estrita ligação com a temática central, alguns princípios não
serão tratados.
Acerca do princípio da legalidade, prima face, empregar-se-á aqui a
classificação realizada por Raul Eugênio Zaffaroni e Nilo Batista (2006), os quais
informam o dever de ser o poder punitivo limitado, contido, reduzido, o que se dá
através do princípio em comento e seus subprincípios, os quais seguem
infraestruturados.
Acerca do poder punitivo mencionado, ainda Zaffaroni e Batista (2006, p. 200)
afirmam que este pertence ao Estado, o qual, segundo os autores, “trata-se não de um
jus puniendi, mas sim de potentia puniendi”.
Informam, ainda, que os princípios não possuam aplicabilidade absoluta, sendo
que “a observação corrente permite afirmar que se todos eles fossem enunciados de
modo absoluto, urgiria admitir sua violação cotidiana” (ZAFFARONI; BATISTA,
2006, p. 200). Complementando o raciocínio, afirmam que:

Isso se deve ao espaço bastante limitado que as agências jurídicas ocupam
dentro do quadro geral do poder punitivo e ao fato de que, inclusive dentro
do exercício punitivo manifesto e nos casos submetidos a tais agências, elas
não iniciam a criminalização, mas apenas se limitam a determinar seu
prosseguimento ou interrupção. Se os princípios limitadores fossem
promovidos a regras de valor absoluto que passassem a corrigir a
operacionalidade do poder punitivo, este sofreria uma radical redução
(ZAFFARONI; BATISTA, 2006, p. 200).

Assim exposto, os mesmos autores alegam haver um desconforto entre os
doutrinadores tradicionais, a ponto de afirmarem ser os princípios normas “meramente
orientadoras, ante a evidência de que, aplicados de modo estrito, levariam à extinção da
pena” (ZAFFARONI; BATISTA, 2006, p. 200). Concluem aduzindo que os princípios
limitadores são “regras de elaboração progressiva ou princípios inacabados”.
Zaffaroni e Nilo Batista (2006) subclassificam o princípio da legalidade, este
descrito como um princípio limitador do poder punitivo estatal, em princípio da
legalidade formal, princípio da máxima taxatividade legal e interpretativa; princípio do
7

Nilo Batista; Raul Eugênio Zaffaroni
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respeito histórico ao âmbito legal do proibido e princípio da irretroatividade da lei penal
como princípio derivado da legalidade e do Estado de Direito.
Acerca do princípio da legalidade formal, também conhecido como princípio
da reserva legal, somente é considerado legal aquilo que está formalizado em lei. Temse, assim, a chamada segurança jurídica àqueles submetidos à lei penal, engrandecendo,
o estado democrático de direito. Isso porque fica assegurado o conhecimento prévio dos
crimes e das espécies de penas aplicáveis, inclusive as condições de sua aplicação.
Na Constituição brasileira de 1988, mencionado princípio vem insculpido no
art. 5º, inc. II, o qual prevê que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988). Assim, não há que se falar em
habilitação do poder punitivo por parte da doutrina, jurisprudência ou dos costumes.
Segundo o princípio da máxima taxatividade legal e interpretativa, “cabe exigir
do legislador que ele esgote os recursos técnicos para dar a maior exatidão à sua obra”,
ou seja, “não basta que a criminalização primária se formalize em uma lei, mas sim que
ela seja feita de uma maneira taxativa e com a maior precisão técnica possível”
(ZAFFARONI; BATISTA, 2006, p. 206). Assim, o subprincípio ora tratado visa à
busca pela interpretação desejada pelo legislador, sempre com o foco na segurança
jurídica.
O princípio do respeito histórico ao âmbito legal do proibido informa que o
legislador deve se atentar às mudanças ocorridas ao longo do tempo, sejam elas sociais,
interpretativas, políticas, etc.. Ele deve se adequar à legislação em busca de
compatibilidade com a realidade da época.
Zaffaroni e Nilo Batista (2006, p. 212) trazem o princípio da lei penal como
princípio derivado da legalidade e do estado de direito. Mencionado princípio prega que
determinada lei somente seja aplicada a fatos ocorridos após a sua entrada em vigor no
ordenamento jurídico.
Tendo em vista a necessidade de lei posterior ao fato, o princípio da legalidade
garante a não apenação por um fato não previsto como delituoso quando de sua prática,
bem como evita a aplicação de uma pena mais gravosa do que aquela prevista em lei na
época do cometimento do delito. Assim, novamente observa-se a garantia à segurança
jurídica daquele que está sujeito à norma, salvo exceção, qual seja, a lei penal
temporária. Não cabe aqui, porém, tratar detalhadamente desse tema.
Nesse sentido, trazendo à espécie a temática o meio ambiente carcerário, a sua
degradação deságua no ressurgimento de penas desumanas e degradantes, as quais não
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possuem previsão legal de aplicabilidade. Ao contrário, são expressamente vedadas pelo
inc. XLXVII, alínea “e”, do art. 5º do texto constitucional, o qual trata da proibição de
penas cruéis.
O princípio da humanidade é outro princípio importante ao entendimento do
meio ambiente carcerário. Também chamado de “humanidade das penas”, postula à
pena “uma racionalidade e uma proporcionalidade que anteriormente não se viam”
(BATISTA, 2007, p. 98).
Trata-se de outra limitação do jus puniendi estatal, bem como o princípio
tratado linhas acima, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal:

Ao declarar que constitui fundamento do Estado Democrático a dignidade da
pessoa humana proibitiva, dentre outras coisas, da adoção de penas que, por
sua natureza, conteúdo ou modo de execução, atente contra esse postulado,
envilecendo o cidadão infrator ou inviabilizando definitivamente a sua
reinserção social, ou, ainda, submetendo-o a um sofrimento excessivo;
proibitivo, enfim, de penas desumanas ou degradantes (QUEIROZ, 2005, p.
31).

A Constituição Federal veda, expressamente, a adoção das penas de morte,
perpétuas e cruéis, conforme inciso XLVII, de tortura e de tratamento cruel e
degradante, inciso III, todos do art. 5º. Prevê a individualização na aplicação da pena,
inciso XLVI do mesmo artigo, visando à proporcionalidade quando da aplicação da
pena (BATISTA, 2007).
Foucault enxerga a aplicação do princípio em comento já no séc. XVIII, época
de grandes alterações na forma como a sociedade enxergava as penas. Assim se
manifesta:
O princípio da moderação das penas, mesmo quando se trata de castigar o
inimigo do corpo social, se articula em primeiro lugar como um discurso do
coração. Melhor, ele jorra como um grito do corpo que se revolta ao ver ou
ao imaginar crueldades demais. A formulação do princípio de que a
penalidade deve permanecer “humana” é feita, entre os reformadores, na
primeira pessoa. Como se exprimisse imediatamente a sensibilidade daquele
que fala; como se o corpo do filósofo ou do teórico viesse, entre a fúria do
carrasco e do suplicado, afirmar sua própria lei e impô-la finalmente a toda a
economia das penas. (FOUCAULT, 2001, p. 77)

Assim, por primar pela dignidade da pessoa humana, no que toca à aplicação
de penas privativas de liberdade, tais “hão de ser executadas condignamente, em
condições mínimas de higiene, salubridade, humanidade de forma geral, assegurando-se
livremente o exercício dos direitos não atingidos pela privação de liberdade, sob pena de
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se tornarem inconstitucionais na sua execução” (QUEIROZ, 2001, p. 32), o que também
inviabilizaria a reintegração social do cidadão (art. 41 da Lei n.º 7.201/84).
Já o princípio da proporcionalidade será aqui tratado em seus aspectos amplo e
estrito, sendo destacado, quanto ao primeiro, a proibição do excesso e da proteção
deficiente. Quanto ao segundo, considerado espécie do primeiro, a ênfase ficará na
adequação dos meios utilizados pelo legislador aos fins almejados quando da confecção
das leis penais.
Nos moldes como decomposto por Gomes Canotilho (2003), o princípio da
proporcionalidade pressupõe a análise da propriedade da medida para a prossecução do
fim a que se propõe (Geeignetheit), do menor “custo” dela para o cidadão
(Erforderlichkeit) e, aferida a necessidade e a adequação da medida, se o resultado é
proporcional à carga coativa desta (Verhältnismässigkeit).
Com escopo em Canotilho, leciona Ingo Wolfgang Sarlet que:

O princípio (ou postulado, se assim preferirmos) da proporcionalidade (na
sua função precípua como proibição de excesso) desdobra-se em três
elementos (no que parece existir elevado grau de consenso, ainda que
subsistam controvérsias no tocante a aspectos pontuais), notadamente, a) as
exigências (ou subprincípios constitutivos, como propõe Gomes Canotilho)
da adequação ou conformidade, no sentido de um controle da viabilidade
(isto é, da idoneidade técnica) de alcançar o fim almejado por aquele (s)
determinado (s) meio (s), b) da necessidade ou, em outras palavras, a
exigência da opção pelo meio restritivo menos gravoso para o direito objeto
da restrição, para alguns designada como critério da exigibilidade, tal como
prefere Gomes Canotilho) e c) a proporcionalidade em sentido estrito (que
exige a manutenção de um equilíbrio (proporção e, portanto, de uma análise
comparativa) entre os meios utilizados e os fins colimados, no sentido do que
para muitos tem sido também chamado de razoabilidade (ou justa medida, de
acordo novamente com a terminologia sugerida por Gomes Canotilho) da
medida restritiva), já que mesmo uma medida adequada e necessária poderá
ser desproporcional. (SARLET, 2005, online)

Sobre a adequação e conformidade, traduzem eles a necessidade de que a
medida adotada pelo Estado, a qual intervirá no direito fundamental de terceiro, mostrese hábil aos fins almejados, pretendidos pelo titular do jus puniendi, sempre se levando
em conta que tais fins devem ser válidos. Assim, compete ao legislador e àquele
aplicador da lei penal fazer uma análise crítica dos fins almejados e dos meios a serem
empregados para alcançar o fim desejado.
No tocante à legitimidade dos fins, não se exige previsão expressa no
Ordenamento; basta, para sua legitimidade, que não seja por ele proibido, explícita ou
implicitamente (PACHECO, 2007, p. 153). Quanto aos meios adotados para se chegar a
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determinado fim, deve o legislador verificar se a medida adotada tem ou não capacidade
para contribuir e alcançar o fim imediatamente “sonhado”.
O legislador e o aplicador da lei correm, no entanto, grande risco em não
observarem a referida adequação. Isso porque a aplicação de medidas desproporcionais
para que determinado fim seja alcançado pode surtir efeito completamente oposto
àquele desejado.
Para ilustrar o exposto, os jornais e revistas, sensacionalistas que são (G1,
2015), não se cansam de noticiar que tal ou qual cidadão saiu da cadeia e voltou a
delinquir. Teria sido a pena pedagógica em casos assim? A desproporcionalidade, sob o
aspecto da adequação, não teria contribuído para o novo delito?
Foucault trata da adequação, aduzindo que:

Encontrar para um crime o castigo que convém é encontrar a desvantagem
cuja ideia seja tal que torne definitivamente sem atração a ideia de um delito.
É uma arte das energias que se combatem, arte das imagens que se associam
e fabricação de ligações estáveis que desafiem o tempo. Importa constituir
pares de representação de valores opostos, instaurar diferenças quantitativas
entre as forças em questão, estabelecer um jogo de sinais-obstáculos que
possam submeter o movimento das forças a uma relação de poder.
(FOUCAULT, 2002, p. 87)

Quanto à necessidade e com os olhos voltados à preservação dos direitos
fundamentais a serem violados pela medida (meio), deve o legislador, ou o aplicador da
lei, através do princípio da necessidade, sopesar se aquela medida, seja ela penal ou não,
é necessária ao fim pretendido. No tocante ao direito penal, contudo, aqui encontra
espaço o chamado princípio da intervenção mínima, uma vez que a criminalização de
um fato somente se justifica quando constitui meio necessário para a proteção de um
determinado bem jurídico de envergadura.
Afirma Luiz Luisi (2003), nesse sentido, que diante da análise da necessidade
impõe-se um princípio orientador e limitador do poder de criar delitos. Assim, como
subprincípio da proporcionalidade, apresenta-se o princípio da necessidade, ou da
intervenção mínima, o qual preconiza que a legitimidade da criminalização de um fato
somente estará justificada se ela for realmente necessária para a proteção de um
determinado bem jurídico. Tal porque, se outras formas de sanção se revelar suficientes
para a tutela desse bem, a criminalização será incorreta.
Igualmente, o espaço aqui é próprio para o princípio da lesividade, uma vez
que o Direito Penal, por seu caráter menos indulgente quanto à responsabilidade, não
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pode permitir que sejam tipificadas condutas não representativas de uma efetiva lesão
ao bem jurídico. Nesse sentido, por entender que a lesividade deve ser observada não
apenas pelo legislador, mas também pelo juiz diante da análise do caso concreto,
adverte Francesco C. Palazzo que, enquanto dotado de natureza constitucional, o
princípio

deve impedir o legislador de configurar tipos penais que já hajam sido
construídos, in abstracto, como fatores indiferentes e preexistentes à norma.
Do ponto de vista, pois, do valor e dos interesses sociais, já foram
consagrados como inofensivos. Em nível jurisdicional-aplicativo, a integral
atuação do princípio da lesividade deve comportar, para o juiz, o dever de
excluir a subsistência do crime quando o fato, no mais, em tudo se apresenta
na conformidade do tipo, mas, ainda assim, concretamente é inofensivo ao
bem jurídico específico tutelado pela norma. (PALAZZO, 1989, p. 80)

Assim, cabe ao legislador, quando da elaboração do texto legal, sopesar se a
conduta em questão deve ou não ser encaixada no rol dos fatos abarcados pelo direito
penal. Este deve, afinal, tratar apenas de fatos, de lesões específicas e graves, e não
meras ilações, uma vez que se trata de um ramo do direito de extrema complexidade,
idôneo, a gerar graves e sérias consequências ao apenado. Afinal,

O modelo de crime como ofensa a bens jurídicos não se restringe a uma
compreensão político-ideológica, o que se assim fosse não lhe permitira
aspirar à posição de elemento eficaz de garantia, na conformação e
delimitação do direito penal contemporâneo. Consiste, na verdade, em uma
exigência material do ilícito que se refrata principalmente em âmbito
constitucional, e que, a partir de uma tal refração, projeta-se como índice
crítico de legitimidade tanto no plano de jure condendo, orientando e
limitando a produção legislativa em matéria penal, quanto no plano de jure
condito, reivindicando uma interpretação da norma, de acordo com as
exigências de ofensividade. (D‟AVILA, 2009, p. 52)

Noutro aspecto, a proporcionalidade revela a necessidade de ponderação entre
os benefícios alcançados com o ato e os danos por ele causados, ou seja, deve o
legislativo, o judiciário ou mesmo o administrador, antes de tomar determinada medida,
sopesar se haverá equilíbrio entre os efeitos da medida e o seu fim.
Tratado por Gonzáles Cuéllar Serrano, trazendo Canotilho, como um
subprincípio do princípio da proporcionalidade, nasce dessa ponderação a chamada
proporcionalidade em sentido estrito, que consiste, segundo Serrano:

No terceiro subprincípio do princípio constitucional da proibição de excesso
ou proporcionalidade em sentido amplo e se aplica, uma vez aceita a
idoneidade e necessidade de uma medida, com o fim de determinar, mediante
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a utilização das técnicas do contrapeso de bens ou valores e da ponderação de
interesses segundo as circunstâncias do caso concreto, se o sacrifício dos
interesses individuais que comporta a ingerência guarda uma relação razoável
ou proporcional com a importância do interesse estatal que se trata de
salvaguardar. Se o sacrifício resulta excessivo, a medida deverá considerar-se
inadmissível, embora satisfaça o resto de pressupostos e requisitos derivados
do princípio da proporcionalidade. (SERRANO, 2000, p. 757)

Acerca do assunto, é imperiosa a consideração do Tribunal Constitucional
Federal alemão, como referência mundial sobre o tema, no exame da proporcionalidade
em sentido estrito, ou seja, ao avaliar se os fatos e consequências são coerentes entre si,
inclui, nos dizeres de Christoph Burchard (2013), uma variedade de aspectos distintos.
Estes vão desde o julgamento abstrato e independente quando verifica se os fatos e
consequências previstas na lei são proporcionais, até o estabelecimento de uma
proporcionalidade concreta em cada caso. Segundo o autor,
O anterior é uma interessante „delegação de competência de concreção‟.
Desta forma, pode-se estabelecer que a falta de equidade nos casos
individuais não conduz à inconstitucionalidade de uma lei abstrata-geral, se a
jurisprudência encontra a maneira de resolver o caso particular de forma justa
– inclusive mediante instituições processuais (configuração por razões de
oportunidade), ou a previsão de uma aplicação praeter legem de preceitos
penais atenuantes (v. gr., no caso de assassinato, para o qual está prevista
cadeia perpétua obrigatória) (BURCHARD, 2013, p. 40).

Por fim, o princípio da intranscendência da pena, também conhecido como
princípio da responsabilidade pessoal ou da pessoalidade (ZAFFARONI; BATISTA,
2006), determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado (inc. XLV do art.
5º da CRFB/88). Assim, segundo Zaffaroni e Batista (2006, p. 232), “no estado de
direito a responsabilidade penal deve ser individual e não pode transcender a pessoa do
delinquente”.
A intranscendência das penas não ocorria em tempos pretéritos, época em que,
segundo Zaffaroni e Nilo Batista (2006, p. 232), “as penas não somente atingiam o autor
da infração, como também sua família, seu clã, o grupo social em que estava inserido;
enfim, todos eram responsabilizados pelo comportamento daquele que a havia
praticado.”
Ocorre que mesmo com a vedação da intranscendência das penas,
constitucionalmente prevista, a degradação meio ambiental imposta aos detentos, como
uma forma extralegal de punição, não é suportada apenas por aqueles que habitam o
cárcere.
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É sabido que o ambiente carcerário também é frequentado por familiares dos
detentos, os quais lá estão para a entrega de alimentos, roupas, materiais de higiene
pessoal e no momento de visitação. Em tais momentos, também estão sujeitos à
degradação ambiental do cárcere, pois se veem obrigados a suportar o sol, a chuva e a
sujeira nas longas filas que se formam na porta da unidade prisional. Quando adentram
o cárcere, as pessoas ficam expostas a doenças, degradação estrutural do cárcere,
sujeira, ratos, ambientes escuros, como se apenados também o fossem.
Nesse sentido, a vedação da intranscendência das penas há de ser observada,
mesmo que a transcendência se dê informalmente, ou seja, não através de sentenças
judiciais, como citado anteriormente.

3.3 Históricos das penas e do direito de punir

Com o surgimento das sociedades, época em que os seres humanos selvagens
se viram obrigados a reunirem-se, abrindo mão de porções de liberdade, em virtude de
ameaças externas, nasceu a necessidade de se formular leis aptas a regular a convivência
entre eles. O encarregado pelas leis era chamado de “soberano”, assim proclamado pelo
povo (BECCARIA, 1971, p. 14).
Ocorre que a necessidade de resguardar o poder do soberano das tentativas dos
particulares de usurpar o poder fez com que a necessidade de se buscar “meios sensíveis
e muito poderosos para sufocar esse espírito de despotismo” (BECCARIA, 1971, p. 15)
desaguasse nas penas, as quais eram estipuladas em desfavor daqueles que violavam os
ditames legais.
Segundo Beccaria (1971, p. 15), o soberano resguardava seu poder em razão de
ser a tendência do ser humano “tão forte para o despotismo que ele procura,
incessantemente, não só retirar da massa comum a sua parte de liberdade, como também
usurpar a dos outros”.
Beccaria (1971, p. 15), tratando da medida das penas, quando de sua criação
formal, informa o “princípio universal de dissolução”, no qual a ação daquele que
infringe as leis somente pode ser impedida frente à sociedade através de “meios que
causem imediata impressão aos sentidos e que se fixam nos espíritos, para
contrabalançar por impressões fortes a força das paixões particulares”, em geral opostas
ao bem comum.
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Cronologicamente tratando, foi somente a partir do séc. V que a população
começou a se apossar “do direito de julgar, do direito de dizer a verdade, de opor a
verdade aos seus próprios senhores e de julgar aqueles que os governam”
(FOUCAULT, 2005, p. 54).
Com a chegada da Idade Média, o poder judiciário ainda não havia sido
estruturado, cabendo aos senhores feudais atestar a validade do procedimento. Tal Poder
só veio a fortalecer-se no séc. XII, época da formação da primeira grande Monarquia
Medieval. Nessa época, vivendo um processo de estabilização do direito penal, surgiram
as reparações em favor do Estado, pois as ofensas não eram rogadas apenas contra o
ofendido direto, mas também contra o Estado (FOUCAULT, 2005).
O processo de estatização da justiça penal ocasionado ao longo da Idade Média
concedeu espaço para o nascimento da “sociedade disciplinar”. Assim nomeada por
Michel Foucault (2005), teve seu nascedouro no fim do séc. XVIII e começo do séc.
XIX com a reorganização do sistema judiciário e penal no continente europeu.
Influenciado por autores como Beccaria, Bentham e Brissot, o sistema da lei
penal começa a ter como ponto fundamental o próprio crime, em seu sentido técnico,
desvinculando-se da falta moral ou religiosa. A infração se apresenta vinculada à noção
de vilipêndio a uma lei, formalmente formulada e cumprida por um poder político.
Outra alteração é o sentido de lei penal como protetora dos bens mais preciosos
para sociedade, e da necessidade de ser límpida a conceituação do crime. Nesse marco
temporal, surge o Direito Penal moderno, um direito formalizado em código, definindo
sanções a crimes específicos com uma forma de aplicação da lei (FOUCAULT, 2002).
Com o advento da reforma do sistema penal, passa a ser taxado como
criminoso aquele que rompe com o pacto social, ou seja, o indivíduo que descumpre
mencionado pacto passa a ser visto como inimigo da sociedade (FOUCAULT, 2002, p.
76).
Os penalistas que buscavam a reforma8 pleiteavam que a pena deveria abrir
mão da tentativa de expiar a redenção de pecados ou fazer a vingança, tornando-se,
assim, um exemplo desincentivador aos demais componentes da sociedade, a ponto de
fazer com que o pacto social não fosse rompido.
Nessa época são apresentados quatro tipos de punições: a deportação; o
desprezo público, que se tratava de expor publicamente a falta cometida buscando a

8

Beccaria, Servan, Dupaty, Duport, Pastoret, Target e Bergasse (FOUCAULT, 2002, p. 64).
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humilhação do autor; a reparação forçada do dano, inclusive havendo a ideia de trabalho
forçado; e, por fim, a pena de talião, que se trata de responder ao infrator na medida
exata do dano. Nessa época queimavam-se os transgressores da lei em praça pública,
praticavam-se penas de extrema crueldade, como descrito por Foucault, citando P.
Rossi:

Mamiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente
diante da porta principal da Igreja de Paris (onde devia ser) levado e
acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera
acesa de duas libras; (em seguida), na dita carroça, na praça de Grève, e sobre
um patíbulo que aí será erguido, atenazado os mamilos, braços, coxas e
barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito
parricídio, queimada com fogo do enxofre, e as partes em que será atenazado
se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre
derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado
por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a
cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento (FOUCAULT, 2002, p. 9).

Nesse contexto histórico de barbáries punitivas, tendo a pena corporal como a
mais aplicada, até mesmo para satisfazer aos anseios sociais, Michel Foucault (2002, p.
63) informa ser necessária a alteração da forma de punição. Para tanto, aduz ser
necessário “eliminar essa confrontação física entre o soberano e o condenado; esse
conflito frontal entre a vingança do príncipe e a cólera contida no povo, por intermédio
do supliciado e do carrasco”.
O que se buscava na época não era o fim do castigo, mas, sim, de seu excesso,
o qual está intimamente ligado ao abuso do poder de punir. Segundo Foucault (2002, p.
68), tal ocorria em razão do “superpoder” central, concentrado nas mãos do monarca,
que usava o direito de punir como um poder pessoal do soberano.
Pugnavam os reformadores por melhor distribuição do poder de punir,
descentralizando-o, remanejando o direito de punir, nas palavras de Foucault (2002).
Buscou-se, também, um aspecto mais técnico para as penas, o que se deu com
o advento de leis mais ampliativas dos direitos dos seres humanos, inclusive daqueles
que respondessem por fatos contrários à norma incriminadora. “A humanidade das
penas é a regra que se dá a um regime de punições que deve fixar limites a um e à outra.
O ‟homem‟ que se pretende fazer respeitar na pena à forma jurídica e moral que se dá a
essa dupla delimitação” (FOUCAULT, 2002, p. 75).
Com a evolução na forma de pensar a execução das penas, em que o direito de
punir deslocou-se da vingança do soberano para a defesa de toda uma sociedade,
Foucault expôs como objetivos de mudanças lançados à época:
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Deslocar o objetivo e mudar sua escala. Definir novas táticas para atingir um
alvo que agora é mais tênue mas também mais largamente difuso no corpo
social. Encontrar novas técnicas às quais ajustar as punições e cujos efeitos
adaptar. Colocar novos princípios para regularizar, afinar, universalizar a arte
de castigar. Homogeneizar seu exercício. Diminuir seu custo econômico e
político aumentando sua eficácia e multiplicando seus circuitos. Em resumo,
constituir uma nova economia e uma nova tecnologia do poder de unir: tais
são sem dúvidas as razões de ser essenciais da reforma penal no século XVIII
(FOUCAULT, 2002, p. 76).

A eterna vigilância e a certeza da punição eram tidas como mais eficazes que a
dor gerada ao corpo, ou seja, do que a dor física, aplicando-se o princípio da moderação
das penas. Nesse sentido, Beccaria (1971, p. 44) afirma que “não é o rigor do suplício
que previne os crimes com mais segurança, mas a certeza do castigo, o zelo vigilante do
magistrado e essa severidade inflexível que só é uma virtude no juiz quando as leis são
brandas”.
O Brasil não se manteve de fora das reformas oriundas da Europa. Assim o foi
com a edição do Código Penal de 1940, quando seu texto “trazia em seus princípios a
internação da recuperação do sentenciado em primeiro lugar, mas não abandonava a
ideia da simples punição do condenado pelo crime cometido” (DIAS, 1990, p. 43).
Assim, ainda segundo Dias (1990, p. 44), o Código de 1940 veio
“privilegiando a reclusão e a detenção como punições, o código traz em seu conteúdo
legal o ideário da prisão como instituição reformadora”.
Nas

linhas

acima,

traçou-se

o

histórico

de

como

“constituiu-se

progressivamente o complexo amalgama do direito penal moderno, no qual podemos
distinguir sem dificuldade as raízes históricas que lhe deram origem” (PASUKANIS,
1989, p. 149).
Trespassada a barreira histórica das penas, necessário se faz o entendimento
acerca do sistema penal vigente atualmente no Brasil e o intuito da política criminal
atual.

3.4 Sistema penal punitivo e política criminal

Por sistema penal, conforme já mencionado, entende-se o conjunto de
instituições que realizam o Direito Penal. Ocorre que tal sistema pode ser realizado de
formas variadas, tais como, nos dizeres de Raúl Zaffaroni e Nilo Batista (2006),
reparador, conciliador, corretivo, terapêutico e punitivo.
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É sabido que o sistema penal preponderante no ordenamento jurídico mundial é
o punitivo, o qual prega a aplicação de sanções, representadas pelas penas e medidas de
segurança, àqueles que transgridem as normas penais incriminadoras, os violadores do
pacto social (FOUCAULT, 2002). Tal característica se dá por motivos históricos, sendo
o sistema punitivo aquele que sempre trouxe a sensação de vingança e de justiça à
sociedade.
Assim, o sistema penal punitivo é composto pelas penas e medidas de
segurança, as quais serão mais bem descritas na sequência.

3.4.1 Significado de penas e medidas de segurança

Tomando como base os ensinamentos de Luigi Ferrajoli (2014, p. 339), pena
nada mais é que “uma sanção cominada ab malum actionis, ou antegressi delicti, ou
propter delictum, isto é, aplicável quando se tenha cometido um delito, que constitui
uma causa ou condição necessária e do qual se configura como efeito ou consequência
jurídica”.
Brevemente, para Jakobs (1997), a pena não serve para reparar um dano, até
porque, muitas vezes, o fato tido como passível de penalização não vem a causar danos
ao bem jurídico tutelado, como no caso da tentativa. A pena deve ser submetida àquele
que age em desconformidade com a norma, desautorizando-a, ou seja, àquele que cria
um conflito social.
Para concluir acerca do significado da pena, o autor afirma ter ela a missão de
manutenção da norma como modelo de orientação para o contrato social, sendo que a
pena “es una réplica, que tiene lugar a costa del infrator, frente al cuestionamiento de la
norma” (JAKOBS, 1997, p. 14).
Não há como demonstrar claramente o significado das penas sem tratar de suas
funções. Por isso, a temática será trabalhada em momento ulterior.
André Estefam (2012, p. 317), por sua vez, conceitua as medidas de segurança
diferenciando-as das penas, na medida em que esta última “é a sanção prevista em nosso
ordenamento jurídico aos imputáveis, ao passo que a medida de segurança é reservada
aos

inimputáveis

ou

„semi-imputáveis‟

em

virtude

de

doença

mental

ou

desenvolvimento mental incompleto ou retardado”. Portanto, quando há ausência de
culpabilidade, nada mais há do que a ausência de vontade humana projetada no mundo
exterior.
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Por força do chamado sistema vicariante9, no ordenamento jurídico nacional
não se aceita a aplicação de penas e medidas de segurança ao mesmo tempo.

3.4.2 Direito penal do autor

Com a mesma linha de interpretação de fatos, Günther Jakobs (1997) apresenta
a visão da existência de dois direitos. Um deles dirigido ao cidadão comum, o qual,
mesmo após a violação de uma norma determinada, recebe o direito de retratar-se
através do cumprimento de uma pena, não perdendo a sua condição de cidadão
reconhecida pelo Direito.
Em contrapartida, há o outro lado do direito, qual seja, o Direito Penal do
Inimigo, assim chamado por Jakobs (1997), também conhecido como Direito Penal do
Autor (ZAFFARONI;BATISTA, 2006). Este é aplicado àquelas pessoas que, em razão
de seu comportamento, estilo de vida ou práticas, nos dizeres de Jakobs (1997, p. 35),
“tem-se afastado, de maneira duradoura, ao menos de modo decidido, do Direito, isto é,
que não proporciona a garantia cognitiva mínima necessária a um tratamento como
pessoa”.
Para Zaffaroni e Nilo Batista (2006, p. 131), este direito penal do autor “supõe
que o delito seja sintoma de um estado do autor, sempre inferior ao das demais pessoas
consideradas normais”. Assim, tirar o inimigo da sociedade é o que pregam os adeptos
da política criminal ora tratada, pois não mais é capaz de viver juntamente aos demais.
O direito nega ao indivíduo a sua condição de pessoa, segregando-o da
sociedade, eliminando-o como mera medida de contenção, apesar de serem-lhe
reconhecidos alguns direitos, tal como o direito de testar, contrair matrimônio,
reconhecer filhos, etc. (ZAFFARONI, 2012).
Quando se nega ao indivíduo o reconhecimento de seus direitos fundamentais,
o fazendo por questões diversas daquelas previstas em lei, surge o Direito Penal do

9

DO SISTEMA VICARIANTE. Nada mais é do que a proibição de pena e medida de segurança ao
mesmo tempo para um determinado caso concreto. Iniciaremos com a indiscutível reforma da parte geral
do Código Penal, introduzindo o sistema vicariante, devendo o magistrado tão somente aplicar ao agente
pena OU medida de segurança. A análise em especial o art. 96 do CP, que trata das espécies de medidas
de segurança, remetendo-se obrigatoriamente à interpretação da Lei de Execução Penal, identificando-se
quais são os locais que a lei determina para devido cumprimento ou àqueles de características similares.
Pela reforma da parte geral do Código Penal em 1984, aboliu-se o sistema duplo binário ou dos 2 trilhos
(TV JUSTIÇA. Saber direito, STF.
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/CLAUDIANE_GOU
VEA.pdf).
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Autor. Sobre o tema, Kelly Ribeiro Felix de Souza e Laíze Gabriela Benevides Pinheiro
assim se manifestaram:

A partir daí, o discurso jurídico-penal oficial dá lugar a sua verdadeira face,
que nada tem a ver com a garantia de direitos fundamentais como pretende
ser, em um processo de deslegitimação que, de certo modo, faz parte de sua
estrutura. Neste âmbito, a própria lei renuncia aos limites da legalidade, o que
é base necessária para que se opere o verdadeiro poder do sistema penal
(SOUZA; PINHEIRO, 2014, p. 58).

Segundo Zaffaroni (2012, p. 19), não se deve tratar alguém a quem se
reconhece sua autonomia moral como um animal, como uma coisa perigosa, privando-o
de sua condição de pessoa, “en razón de que al hacer uso de ésta cometió una infracción
que lesionó derechos ajenos”. O autor aduz ainda que“el traro como cosa pelogrosa, por
mucho que se lo encubra, incurre en esa privación”.
O inimigo nunca desapareceu da realidade prática do poder punitivo, estando
presente desde Roma até os dias atuais. Sobre o tema também são as palavras de
Zaffaroni:

El hostis, enemigo o extraño no há desaparecido nunca de la realidade
operativa del poder punitivo ni de la teoría jurídico-penal (que pocas veces lo
reconoció abiertamente y las más lo cubrió com muy diversos nombres). Se
trata de un concepto que en versión original o matizada, a cara descubierta o
com mil mascaras, a partir de Roma, atravesó toda la historia del derecho
occidental y penetro en la modernidade, no sólo en el pensamento de juristas
sino también en el de algunos de sus más destacados filósofos y teóricos
políticos, recibiendo especial r hasta regocijada bienvenida en el derecho
penal. (ZAFFARONI, 2012, p. 24)

A realidade político-criminal do sistema penal atual corrobora o entendimento
de Zaffaroni (2012) de que o direito penal do inimigo nunca esteve fora da sociedade.
Busca-se o cárcere a todo custo, mesmo antes de haver sentença penal transitada em
julgado, pura e simplesmente para satisfazer os anseios sociais.
A sociedade, sedenta por vingança, mesmo após a evolução, ao menos teórica,
das penas, busca à segregação em ambientes desumanos e cruéis daquele que infringiu o
pacto social. Ela entende que o infrator deve ser submetido a penas inexistentes na
legislação, em desconformidade com os princípios ambientais do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, da natureza pública da proteção ambiental e do
princípio da vedação do retrocesso ambiental.
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Para clarear o entendimento acerca da temática tratada, necessário o estudo das
principais teorias que tratam dos fins das penas.

3.4.3 Principais teorias acerca dos fins das penas

Serão discutidas as classificações de Raúl Zaffaroni e Nilo Batista (2006),
ratificadas por Günter Jakobs (1997) e Luigi Ferrajoli (2014), autores que apresentam
como principais teorias legitimadoras as chamadas absolutas e as teorias chamadas
relativas, representadas pela teoria da prevenção geral negativa, teoria da prevenção
geral positiva, a teoria da prevenção especial negativa, a prevenção especial positiva, as
chamadas teorias ecléticas, também conhecidas como unitárias ou mistas, e, por fim, as
teorias deslegitimadoras.
As teorias absolutas ou retributivas, não utilitaristas, segundo Ferrajoli (2014,
p. 232), “fundam-se todas na expressão de que é justo transformar mal em mal”. Assim,
para os adeptos dessa teoria, a pena não se preocupa com a manutenção da ordem
social, mas tão somente com a retribuição do mal causado na mesma medida. Aqui, o
princípio mais conhecido é a lei de Talião, a qual prega a retribuição na mesma medida,
“olho por olho, dente por dente”, “mano por mano, píe por píe, etc, limita la venganza a
la medida de la perdida del bien ocasionada por el hecho” (JAKOBS, 1997, p. 21).
Nos dizeres de Ferrajoli (2014, p. 236), a necessidade de se transformar o mal
em mal “trata-se de um princípio com origens seculares, e que está à base daquele
arcaico instituto, comum a todos os ordenamentos primitivos, que é a ‟vingança de
sangue‟”.
Os adeptos das teorias absolutas datam da época de Santo Agostinho, Santo
Tomás até Pio XII (FERRAJOLI, 2014, p. 236), tendo havido um lapso de
conscientização acerca da real função da pena, momento em que outras teorias
começaram a ser debatidas. Porém, no séc. XIX, época do Iluminismo, as teorias
absolutas viram-se renascidas, seja por Kant (Apud, FERRAJOLI, 2014, p. 137),
segundo o qual “a pena é uma retribuição ética, que se justifica por meio dos calos
moral da lei penal violada pelo culpado e do castigo que lhe é imposto”, e por Hegel
(Apud, FERRAJOLI, 2014, p. 137), o qual informava ser “a pena uma retribuição
jurídica, justificada pela necessidade de restaurar o direito por meio de uma violência”.
Segundo Ferrajoli, as teorias absolutas são injustificadas, uma vez que:
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(…) são fruto de antigas crenças mágicas que derivam da confusão entre
crença e natureza, vale dizer, a ideia da pena como restauração ou remédio,
ou reafirmação de uma ordem natural violada, ou ainda daquela religiosa do
contrapasso e da purificação do delito por meio do castigo, ou aquelas
igualmente não razoáveis da negação do direito por parte do erro e da
simétrica reparação deste pelo direito. A única diferença é que, enquanto nas
concepções arcaicas de tipo mágico-religioso a ideia da retribuição é ligada à
objetividade do fato com base em uma interpretação normativa da natureza,
naquelas cristãs-modernas, sejam de tipo ético, sejam de tipo jurídico, esta se
conecta a subjetividade maldosa e culpada do réu com base em uma
concepção naturalista ou ontológica tanto da moral como do direito. Em
todos os casos essa distinção primordial da justiça penal é filosoficamente
absurda. (FERRAJOLI, 2014, p. 237)

Superadas as tratativas acerca das teorias absolutas, que buscam a retribuição
do mal causado através de outro mal, olhando-se apenas para o passado, passa-se à
análise das teorias relativas, justificadoras.
As teorias relativas, utilitaristas, são conceituadas como aquelas nas quais há a
alteração do viés da função das penas. Olha-se não mais para o passado, como nas
teorias absolutas, mas sim para o futuro. A pena apresenta-se como meio para fins que
dizem respeito ao pretendido (FERRAJOLI, 2014, p. 240).
Segundo Ferrajoli (2014, p. 240), “a concepção da pena enquanto meio, em vez
de fim ou valor, representa o traço comum de todas as doutrinas relativas ou
utilitaristas”.
As teorias relativas se subdividem, segundo a doutrina clássica10, em
preventiva geral e preventiva especial, ambas subdividindo-se em positivas e negativas.
Primeiramente, a prevenção geral negativa atua perante aqueles que,
eventualmente, ainda não delinquiram, embora tentados a isso.
Zaffaroni e Batista (2006, p. 117) informam que a teoria em comento
“assumiria uma função utilitária, livre de toda consideração ética e, por conseguinte, sua
medida deveria ser a necessária para intimidar aqueles que possam sentir a tentação de
cometer delitos”.
Trata-se, ainda com base em Zaffaroni e Batista (2006, p. 117), de juízo de
ponderação daquele tentado a delinquir. Este calcula o “custo-benefício” de sua atitude,
ou seja, leva em consideração não apenas a satisfação com o cometimento do delito,
mas, também, as consequências inerentes a sua atitude, capturadas quando da
observância do que fora arbitrado a outrem.

10

Ferrajoli, 2014; Nilo Batista e Raúl Zaffaroni, 2006.
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Fala-se

em

uma

“criminalização

pretensamente

exemplificante”

(ZAFFARONI; BATISTA, 2006, p. 117), em que, através da punição de alguns,
segundo os autores, tidos como mais fracos, seja em virtude de questões sociais ou
patológicas, deixa-se claras ao restante da sociedade, pretensamente àqueles que pensam
em delinquir, as consequências dos atos contrários ao ordenamento jurídico-social.
Jakobs externa a prevenção geral negativa da seguinte forma:

En esta variante de la prevención general no se trata del significado expresivo
de la pena como contradicción de la infracción de la norma, sino del carácter
drástico del sufrimiento propio dela pena con consecuencia desalentadora del
comportamiento infractor: prevención general negativa. (JAKOBS, 1997,
p.26)

Por pregar a aplicação de penas como forma de ameaça àqueles que pensam
em delinquir, acaba por se legitimar a penalização para além do razoável, tendo por base
o mal causado pelo transgressor da norma, o que acabaria por culminar com a aplicação
de penas de morte.
Superada a teoria ora debatida, uma vez que não se sustenta à realidade social,
ganhou força a teoria da prevenção geral positiva.
Essa teoria se iguala à anterior em face de também não trazer o direito penal
punitivo para o lado da vítima, ou seja, se preocupa basicamente com a punição com
fins específicos, que não a reparação de um mal causado. Diferenciam-se, segundo
Zaffaroni e Nilo Batista (2006, p. 121), no tocante a não produzir um efeito negativo,
intimidatório, perante aqueles futuros delinquentes, mas sim efeitos positivos, “como
valor simbólico produtor de consenso, e, portanto, reforçador de sua confiança no
sistema social em geral”.
Nesse passo, a pena traria a confiança no sistema, de modo a demonstrar à
sociedade a efetividade neutralizadora daquele sistema violado pelo transgressor.
Zaffaroni e Nilo Batista correlacionam as duas teorias da prevenção gerais
acima tratadas, informando que:

Em última análise, as duas versões da prevenção geral não se encontram tão
distantes: enquanto a negativa considera que o medo provoca a dissuasão, a
positiva chega a uma dissuasão provocada pela satisfação de quem acha que,
na realidade, são castigados aqueles que não controlam seus impulsos e, por
conseguinte, acha também que convém continuar controlando-os. Quanto às
consequências sociais de sua lógica, a prevenção geral positiva não difere da
negativa: quanto mais conflituosa for uma sociedade, em razão de sua
injustiça estrutural, haverá menos consenso, e logo maiores penas serão
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aplicadas para produzir o nível de consenso necessário ao sistema.
(ZAFFARONI; BATISTA, 2006, p. 122)

Para Jakobs (1997, p. 26), “se desarrolló el modelo de una prevención general
positiva, es decidir, el modelo de una pena cuya función consiste en ejercitar en el
reconhecimento de la norma”.
Por fim, existe a função de prevenção especial, a qual, também, se subdivide
em positiva e negativa.
A prevenção especial positiva, da mesma forma que a negativa, traz os olhos
da punição agora para o autor do fato. Elas se diferenciam na medida em que a primeira
traz melhoramentos à pessoa, de forma moral ou psicossocial, ressocializando,
reeducando, repersonalizando, reincorporando, etc. Já a segunda não visa ao
melhoramento da pessoa, mas sim a sua neutralização, o que se dá através da aplicação
de um mal, trazendo um bem para o corpo social. Porém, em geral, “ela não se enuncia
como função manifesta exclusiva, mas sim em combinação com a anterior: quando as
ideologias fracassam ou são descartadas, apela-se para a neutralização e eliminação”
(ZAFFARONI; BATISTA, 2006, p. 125-127).
Como nas teorias de prevenção geral, há também problemas com as teorias de
prevenção especial. Em seu viés positivo, a realidade carcerária brasileira tornaria
inviável a concretização da ressocialização pregada pela teoria. No mesmo norte, em
seu viés negativo, a segregação, que vem com o intuito de privar o transgressor do pacto
social, vulgo lei, não atuaria na motivação do comportamento da pessoa, mas tão
somente em imped-lo, o que, para Zaffaroni e Nilo Batista (2006, p. 128) faria com que
tal neutralização estivesse fora do conceito de direito, “pelo menos em nosso atual
horizonte cultural”.
Zaffaroni e Nilo Batista (2006, p. 128) informam também a “pena como
prevenção da violência”, trazendo, assim, uma nova função para a pena.
As teorias ecléticas, mistas ou utilitaristas, majoritárias na atualidade, buscam a
mediação entre as teorias absolutas e relativas, ao passo que para tais teorias “a pena, na
totalidade de sua aplicação, pode desenvolver a totalidade de suas funções em face da
pessoa afetada e seu mundo circundante” (QUEIROZ, 2008, p. 94).
Para as teorias ecléticas, busca-se unir justiça e utilidade, noutras palavras, a
pena somente será legítima quando for simultaneamente justa e útil.
As principais teorias mistas a serem destacadas são a teoria mista dialética
unificadora, de Claus Roxin (1993), e o garantismo penal, de Luigi Ferrajoli (2014).
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A primeira, defendida por Roxin, preceitua que:

A finalidade precípua do direito penal é a prevenção geral de delitos, como
forma de proteção subsidiária de bens jurídicos, que se realiza em três
momentos: a cominação da pena, a individualização judicial e a respectiva
execução. Prevenção geral, porque fim da norma penal é essencialmente
dissuadir as pessoas do cometimento de delitos e consequentemente atuarem
conforme o direito; subsidiária, porque o direito penal somente deve ter lugar
quando fracassa outras formas de prevenção e controle social, como o direito
civil, o direito administrativo, sempre, enfim, que não se dispuser de meios
mais adequados de controle. (ROXIN, 1993, p. 22-45)

Assim, para Roxin, a finalidade do direito penal é:

Criar e garantir a um grupo reunido, interior e externamente, no Estado, as
condições de uma existência que satisfaça as suas necessidades vitais, tarefa
que somente pode ser levada a cabo por meio de uma teoria que não pretenda
manter-se na abstração ou em propostas isoladas, mas que tenha de
corresponder à realidade, tendo de reconhecer estas antíteses inerentes a toda
existência social, para, de acordo com o princípio dialético, poder superá-las
numa fase posterior. (ROXIN, 1993, p. 47)

Já para o garantismo de Luigi Ferrajoli (2008, p. 95), “a única finalidade capaz
de legitimar a intervenção penal é a prevenção geral negativa, exclusivamente, mas não
apenas prevenção de futuros delitos, mas, sobretudo prevenção de reações informais
públicas ou privadas arbitrárias”, estas colocadas pelo autor como “fim fundamental da
pena”, uma vez que não serviria somente para prevenir os delitos injustos, mas,
também, os castigos injustificados (FERRAJOLI, 2008, p. 95).
Segundo Ferrajoli (2014, p. 16), “o modelo penal garantista equivale a um
sistema de minimização do poder e de maximização do saber judiciário, enquanto
condiciona a validade das decisões à verdade, empírica e logicamente controlável, das
suas motivações”, propondo a abolição gradual das penas privativas de liberdade, uma
vez que seriam inutilmente aflitivas, propondo, também, penas privativas de liberdade
máximas de 10 anos.
Para Juarez Cirino dos Santos (2013), o Código Penal de 1940, reformado em
1984, consagra as teorias unitárias ao determinar a aplicação da pena “conforme seja
necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime” (BRASIL, 1940, art.
59): a reprovação exprime a ideia de retribuição da culpabilidade; a prevenção do crime
abrange as modalidades de prevenção especial (correção-neutralização do autor) e de
prevenção geral (intimidação e manutenção-reforço da confiança na ordem jurídica)
atribuídas à pena criminal (SANTOS, 2011, p. 247).
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Após anos, entretanto, quiçá séculos, de tentativas para alcançar a pacificação
social por meio da racionalidade punitivista, os fins preconizados pelas penas não são
alcançados. Pode-se afirmar, inclusive, que tem ocorrido o efeito reverso, ou seja, um
exponencial aumento da criminalidade. Várias causas concorrem simultaneamente para
essa crescente ausência de efetividade do sistema penal, conforme será visto.
Em primeiro lugar, destaque-se que o sistema penal brasileiro está assentado
sobre uma estrutura social injusta e opressora dos mais vulneráveis. Desde a
colonização portuguesa já se iniciou um processo de estabelecimento de diferenças
sociais e mesmo após o advento do Estado Social, o Poder Público tem fracassado,
década após década, em sua função de garantir o mínimo essencial que assegure
dignidade a cada cidadão, o que ocasiona a degradação das condições sociais e, por
conseguinte, propicia um ambiente mais favorável à criminalidade11.
Dessa forma, a legislação penal, como instrumento de controle social, deveria
se apropriar da premissa de promoção da justiça provavelmente mais conhecida,
segundo a qual é imperioso tratar os desiguais desigualmente na medida de sua
desigualdade12. Assim, cada espécie de crime deve merecer uma resposta penal
adequada às suas circunstâncias para que a atuação estatal tenha efetividade na proteção
de bens jurídicos (proporcionalidade das penas), cada estrato da população deve ser
considerado em suas peculiaridades para superação do ambiente criminógeno, e assim
sucessivamente.
Por outro lado, também ocasiona a inefetividade do sistema o fato de que os
textos legislativos penais pressupõem para sua aplicação prática um nível de perfeição
estrutural equivalente a conto de fadas, que em nada se assemelha à vida real, o que
impede a aplicação das previsões legais aos casos concretos. Neste aspecto, assevera
Luigi Ferrajoli (2002) que a extensa divergência existente entre as normas dispostas no
ordenamento jurídico e a sua aplicação prática evidencia grande distância entre o dever
ser e o ser. No âmbito do Direito Penal, isso se traduz em violação dos direitos e
garantias

fundamentais

do

penalmente

condenado

na

execução

da

pena,

impossibilitando a consolidação dos princípios idealizados em um Estado Democrático
de Direito.
11

Já afirmava Franz Von Liszt (1998) que uma boa política social ainda é a melhor política criminal.
Oração aos Moços, de Rui Barbosa, inspirado na lição secular de Aristóteles: A regra da igualdade não
consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta
desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade.
Barbosa, Rui Oração aos moços / Rui Barbosa; edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. – 5.
ed. – Rio de Janeiro : Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997, pag. 26
12
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Outras disfuncionalidades do sistema de justiça criminal brasileiro são: a)
ausência de proporcionalidade das penas previstas para os crimes de baixo, médio e alto
potencial ofensivo: considerando que a distinção de tratamento não está clara na
legislação, há a percepção social de que nem mesmo normativamente há respostas
adequadas aos crimes, o que demonstra certa dose de arbitrariedade quando da
cominação das penas; b) falta de condições estruturais mínimas para garantia da
dignidade humana: salubridade no cárcere, inclusive no que tange à questão da
superlotação dos presídios, defensoria pública à disposição, atendimento médico e
postos de trabalho em quantidade suficiente para os presos, locais adequados ao
cumprimento da pena no regime semiaberto e aberto, etc.; c) Excessiva burocracia nos
trâmites processuais que, de forma recorrente, dá ensejo à atuação do instituto da
prescrição; d) Existência da denominada cifra oculta: o sistema de justiça criminal atual
não está apto a atender a infinita gama de fatos sociais que, em tese, configuram crime.
Segundo retratam Conde e Hassemer (2008, p. 95), existe um grande número de delitos
e de delinquentes que não chegam a ser descobertos ou condenados. Nesse sentido, a
cifra oculta é um termo que serve para designar essas condutas delituosas que não são
perseguidas pelo sistema penal. Os crimes que ensejam condenação constituiriam
apenas uma pequena porcentagem do total de condutas ilícitas efetivamente existentes
em uma sociedade. De acordo com a teoria do etiquetamento, o critério de seleção para
atuação do Direito Penal é situação marginal do indivíduo na sociedade, o que traz à
tona o caráter seletivo do sistema13; e) exclusão da vítima do processo penal: a
participação da vítima no processo é necessária com o fim de evitar a vitimização
secundária, devendo ser buscado o resgate da sua dignidade que restou afetada pelo
delito, o que requer a efetiva participação no processo, sem implicar um retrocesso aos
direitos e garantias já assegurados ao acusado.
Mostra-se imperioso, neste momento, pontuar que a situação dramática do
sistema penal tem ocasionado demasiado sofrimento aos presos e seus familiares, além
de sérios danos para a sociedade como um todo. Por essa razão, este tema carece do
mais alto nível de consideração por parte da comunidade acadêmica, bem como das
autoridades responsáveis, com a finalidade de produzir rápidas soluções.

13

A seletividade do sistema (penal e processo penal) pode ocorrer na forma de criminalização
primária, quando da criação dos tipos penais, no âmbito da criminalização secundária, isto é, no momento
de aplicação das normas (processos penal) e, por fim, na criminalização terciária quando o indivíduo
ingressa no sistema prisional).
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Ademais, tendo em vista os fatos até aqui expostos, os meios de comunicação
sensacionalistas, aproveitando-se da sensação de insegurança que permeia toda a
sociedade, avocaram a atribuição de criticar as leis penais, sem qualquer cunho racional.
Isso provoca nos mais desavisados o sentimento de que o recrudescimento das penas, a
criação de novos tipos penais incriminadores14 e o afastamento de garantias processuais
livrarão a população daquela parcela de indivíduos “não ajustados”, deixando-se de lado
o Estado Social para instalar um Estado Penal.
Essa política de tolerância zero é uma das vertentes do Movimento Lei e
Ordem, que atribui ao Direito Penal o condão de suprimir os diversos comportamentos
antissociais. Segundo tal premissa, basta para tanto que o Direito Penal seja
transformado em infrações penais, o que é uma desmedida falácia15, como asseveram
Nilo Batista, Zaffaroni, Alagia e Slokar:
Para a lei penal não se reconhece outra eficácia senão a de tranquilizar a
opinião pública, ou seja, um efeito simbólico, com o qual se desemboca em
um Direto Penal de risco simbólico, ou seja, os riscos não se neutralizam,
mas ao induzir as pessoas a acreditarem que eles não existem, abranda-se a
ansiedade ou, mais claramente, mente-se, dando lugar a um Direito Penal
Promocional, que acaba se convertendo em um mero difusor de ideologia.
(BATISTA et al, 2003, p. 631)

E complementa Luiz Luisi:

No nosso século têm sido inúmeras as advertências sobre o esvaziamento da
força intimidadora da pena como consequência da criação excessiva e
descriteriosa de delitos. Francesco Carnelutti fala em inflação legislativa,
sustentando que seus efeitos são análogos ao da inflação monetária, pois
desvalorizam as leis, e no concernente às leis penais aviltam a sua eficácia
preventiva geral. (LUISI, 2003, p. 28-29)

Então, em meio a tanta disfuncionalidade apresentada pelo sistema, útil se faz
responder à seguinte questão: para que punir? A pena e o próprio Direito Penal só se
justificam quando sua aplicação pode contribuir para reforçar a proteção de bens
14

(...) Ora, quanto mais se estender a esfera dos crimes, tanto mais se fará que sejam cometidos, porque se
verão os delitos multiplicar-se à medida que os motivos de delitos especificados pelas leis forem mais
numerosos, sobretudo se a maioria dessas leis não passarem de privilégios, isto é, de um pequeno número
de senhores. Quereis prevenir os crimes? Fazeis leis simples e claras; fazei-as amar; e esteja a nação
inteira pronta a armar-se para defendê-las, sem que a minoria de que falamos se preocupe constantemente
em destruí-las. Não favoreçam elas nenhuma classe particular; protejam igualmente cada membro da
sociedade; receie-as o cidadão e trema somente diante delas. O temor que as leis inspiram é salutar, o
temor que os homens inspiram é uma fonte funesta de crimes. (Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas
de 1764 - Edição Ridendo Castigat Mores - versão para e Book).
15
O sistema penal atualmente não tem estrutura nem mesmo para apuração dos crimes já previstos em lei
e certamente não dará conta de absorver novos delitos.
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jurídicos. Dessa forma, se a imposição da pena não ostentar natureza preventiva, não
deverá ser aplicada.
Com isso, busca-se evidenciar a crise vivenciada pelo Direito Penal
brasileiro.16 Esta consiste na dissonância entre o discurso de justificação da aplicação da
pena, meio utilizado pelo sistema criminal, e a triste realidade de que a missão do
Direito Penal (proteção subsidiária e fragmentária dos bens jurídicos) não está sendo
minimamente cumprida.
Pune-se ainda por vingança, pelo mero deleite da vítima e da sociedade. Nesse
sentido, assim é a manifestação de Foucault (2002, p. 63): “Essa necessidade de um
castigo sem suplício é formulada primeiro como um grito do coração ou da natureza
indignada: no pior dos assassinos, uma coisa pelo menos deve ser respeitada quando
punimos: sua ‟humanidade‟”.
Ademais, não obstante encontrar-se o Direito Penal em meio a estes diversos
desafios históricos que têm desembocado na crise até aqui demonstrada, mais
modernamente tem sido convocado a exercer, perante as novas realidades sociais
advindas da Sociedade do Risco17, o papel de proteção do denominado bem jurídico
coletivo.
Como eminente representante do bem jurídico coletivo, apresenta-se o meio
ambiente, legalmente definido no art. 3º, I, da Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981), como
um conjunto de condições que abrigam e regem a vida em todas as suas formas18. Nesse
aspecto, esclarece Figueiredo Dias:

A minha convicção profunda e já antiga é a de que o direito penal serve a
tutela subsidiária, a par de bens jurídicos individuais, de bens jurídicos
colectivos como tais. [...] A relevância dos bens jurídicos coletivos –
generosos, em nada egoístas – provirá precisamente da potencial
multiplicação indeterminada de interesses de toda e qualquer pessoa, se bem
que não individualizáveis em concreto. (DIAS, 2002, p. 1.130)

Descrentes com a realidade do sistema criminal vigente, surgem as teorias
deslegitimadoras, as quais visam à retirada do Direito Penal como até então
apresentado. Essas teorias são representadas pelo abolicionismo penal (Louk Hulsman)

16

Crise como distúrbio funcional do Direito Penal.
Esta terminologia é utilizada por Ulrich Beck em sua reconhecida obra Sociedade de risco: rumo a
outra modernidade, editora 34, 2º Ed. 2011, para definir a sociedade contemporânea com sua peculiares
características.
18
Inclusive, o mandado de criminalização dos crimes contra o meio ambiente ressai do art. 225, da
Constituição Federal.
17
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e o minimalismo radical (Alessandro Baratta). Hulsman (1965), com fim de supressão
total do sistema penal vigente; e Baratta (2002), com o fim imediato em uma máxima
contração do âmbito da intervenção penal e como objetivo mediato semelhante à
proposta abolicionista.
As duas propostas se diferenciam. O minimalismo propugna a máxima redução
do sistema penal, preservando-o em caráter provisório e abolindo-o mediatamente. Por
sua vez, o abolicionismo sobressalta e rechaça toda a justificação do jus puniendi, pois a
enxerga construída sob falsas bases e propõe a imediata retirada de toda e qualquer
forma de controle social.
Surgida na América do Norte por volta dos anos 60 e 70, o abolicionismo e o
minimalismo são vertentes da nova criminologia, também chamada de criminologia
crítica ou radical, envolvida também pelo tema de criminologia da reação social. Tal
criminologia se baseia na filosofia crítica do Direito Penal proposto e exposto por
Quinney. A partir desse enfoque crítico, pode-se conceber o delito de maneira diferente.
O minimalismo e o abolicionismo se situam nesse contexto, considerando o
sistema penal estruturalmente seletivo, criminógeno e ineficaz quanto às funções que
lhe são atribuídas. Sendo mais do que teorias deslegitimadoras do sistema penal, são
legitimadoras da supressão de tal sistema.
Sobre o abolicionismo, argumentam Edson Passetti e Roberto Baptista Dias da
Silva:

A teoria do abolicionismo penal sintoniza-se com o presente, evitando
dicotomias e discriminações, mas, principalmente, procura mostrar que a
sociedade sem o sistema penal já existe. As pessoas, no cotidiano, encontram
soluções pacíficas para os acontecimentos, principalmente através de
mecanismos conciliatórios e compensatórios, que dispensam qualquer
intermediação do sistema penal. Mesmo com os dispositivos de segurança, há
um limite estritamente violento que é inatingível ao sistema penal. Os mais
conhecidos, também incluídos no que se convencionou chamar de "cifra
negra", são: os homicídios entre quadrilhas nas ruas, entre prisioneiros nos
cárceres, as violências cometidas pela polícia contra o alegado cidadão
suspeito, a prática da tortura, os vínculos entre a polícia e o narcotráfico.
(PASSETTI; SILVA, 2007, p. 1)

Já em relação ao minimalismo radical, Paulo Queiroz argumenta ao interpretar
Alessandro Baratta:

Para Baratta, em especial, a melhor política criminal corresponde a uma
política de transformação das estruturas sociais e de poder, uma política,
enfim, de minimização das desigualdades sociais, salientando que dentre os
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instrumentos de política criminal, o direito penal é o mais inadequado, pelas
razões já assinaladas. Daí porque não se trata de uma política de
“substitutivos penais”, vagamente reformista e humanitária, mas, sim, de uma
política muito mais ambiciosa, de levar a cabo profundas reformas sociais e
institucionais para o desenvolvimento da igualdade, da democracia, de
formas de vida comunitária e civil alternativas e mais humanas. Enfim, a
melhor política criminal é uma política não-penal, que se socorre de
intervenções que vão às raízes dos problemas, uma resposta etiológica, e não
uma resposta sintomatológica apenas. (BARATTA, 2005, p. 103)

Baratta, principal adepto do minimalismo radical, defende que o direito penal
não pode ser sobreposto por qualquer outra coisa se a sociedade não evoluir:

Nós sabemos que substituir o direito penal por qualquer coisa melhor
somente poderá acontecer quando substituirmos a nossa sociedade por uma
sociedade melhor, mas não devemos perder de vista que uma política
criminal alternativa e a luta ideológica e cultural que a acompanha devem
desenvolver-se com vistas à transição para uma sociedade que não tenha
necessidade do direito penal burguês, e devem realizar, no entanto, na fase de
transição, todas as conquistas possíveis para a expropriação, por parte da
sociedade, de um poder alienado, para o desenvolvimento de formas
alternativas de autogestão da sociedade, também no campo do controle do
desvio. (BARATTA, 2002, p. 207)

Utópicas, as teorias deslegitimadoras nasceram para trazer reflexões
comparativas acerca dos diversos modelos existentes na doutrina mundial.

3.4.4 Falência das penas privativas de liberdade

A política criminal atual visa à reinserção à sociedade daquele que foi
condenado em processo penal acusatório, bem como busca a punição como forma de
causar na sociedade a sensação de efetividade da norma.
Atualmente, tem-se observado uma tendência de substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, principalmente àqueles que cometem
delitos de menor gravidade e/ou não ostentam a característica de serem reincidentes.
Ocorre que não raras vezes a pena restritiva de direitos é preterida à privativa
de liberdade, seja em razão do desconhecimento da tendência contemporânea das
políticas criminais modernas por parte daqueles que aplicam as leis, seja por completo
rigorismo quando da fixação das reprimendas, ou, até mesmo, por pressão midiática e
social.
Difunde-se perante os estudiosos a realidade acerca da ineficácia das penas
privativas de liberdade aos fins propostos pela política criminal. Ineficácia que causa o
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alto índice de reincidência daqueles egressos do sistema carcerário, a qual tem como
fatores as degradantes condições carcerárias, a falta de apoio por parte da sociedade e da
própria administração prisional, pelo alto índice de crimes cometidos intramuros, tais
como torturas, tratamento cruel e desumano por parte de agentes do Estado, etc. Essas
hipóteses serão mais bem debatidas neste trabalho. Cabe antes expor, brevemente, o
histórico da pena privativa de liberdade.
A prisão, expoente da pena privativa de liberdade, remonta aos séculos XVI e
XVII, época em que o direito penal ainda era tecnicamente subdesenvolvido. Segundo
Paulo Queiroz (2007, p. 312), “hoje, como há mais de dois séculos, continua sendo a
principal pena prevista nos Códigos Penais, de modo que é ainda hoje a espinha dorsal
dos sistemas penais contemporâneos”.
Traçando o histórico da pena privativa de liberdade, Luigi Ferrajoli, em seu
livro denominado Direito e Razão, aduz que a pena privativa de liberdade é:

Uma pena caracteristicamente burguesa. É verdade que a prisão é uma
instituição antiquíssima. A prisão Tuliana, chamada depois Mamertina, e
descrita por Salustio e por Lívio: segundo a lenda, foi construída em Roma
pelo rei Anco Márcio para infundir temor à plebe, e mais tarde ampliada por
Sérvio Túlio. Em Roma, estavam previstas, ainda, dentre as diversas penas
capitais, a damnario ad meralla, quer dizer, a de trabalhos forçados, e a
deportatio in insulam, e, entre as penas não capitais, a relegatio, que podia ser
ad tempus ou in perpetuum. Mais tarde, o imperador Zenon estabeleceu o
caráter exclusivamente público da reclusão carcerária, proibindo qualquer
forma de cárcere privado; e Justiniano reafirmou que ninguém poderia ser
encarcerado sem uma ordem dos magistrados. No entanto, na época romana a
detenção propriamente dita não teve em geral uma função punitiva: carcer
enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet, afirmou
Ulpiano. E mesmo durante toda a Idade Média sua função continuou sendo
precipuamente a cautelar de prender os imputados durante o tempo
necessário para o processo, com o fim de confiá-los à justiça e impedir sua
fuga; também foi prevista sua imposição às mulheres e aos doentes como
pena alternativa à prisão. A prisão como pena em sentido próprio nasceu no
seio das corporações monásticas da Alta Idade Média, recebendo depois o
apoio da Igreja católica com os decretos de Inocêncio III e de Bonifácio VIII,
em razão da sua específica adequação às funções penitenciais e
correicionalistas, tendo-se afirmado como pena perpétua ou temporal
somente nos séculos XVII e XVIII: com modalidades primeiramente, ainda
mais ferozmente aflitivas que a pena de morte e, depois, graças sobretudo à
experiência americana das casas de trabalho e do sistema celular, na moderna
forma privativa. Mas somente no século passado a pena carcerária chegou a
se converter na principal das penas, estendendo-se progressivamente a todas
as demais. (FERRAJOLI, 2014, p. 359)

Ferrajoli (2014, p. 381) é um crítico assumido da pena de prisão, pois afirma
que “o cárcere é uma instituição ao mesmo tempo antiliberal, desigual, atípica,
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extralegal e extrajudicial ao menos em parte, lesiva para a dignidade das pessoas,
penosa e inutilmente aflitiva”.
Fragoso, citado por Queiroz, critica duramente a privação de liberdade como
forma de punição, dizendo que:

Como instituição total, a pena necessariamente deforma a personalidade,
ajustando-se subcultura da prisão. A reunião coercitiva de pessoas do mesmo
sexo num ambiente fechado, autoritário, opressivo e violento, corrompe e
avilta. Os internos são submetidos às leis de massa, ou seja, códigos dos
presos, onde imperam a violência e a dominação de uns sobre os outros. O
homossexualismo, por vezes brutal, é inevitável. A delação é punida com a
morte. Conclui-se, assim, que o problema da prisão é a própria prisão, que
apresenta um custo social demasiadamente elevado (FRAGOSO apud
QUEIROZ, 2007, p. 312).

Historicamente, a pena de prisão vem sendo combatida como método
preferencial de punição no Brasil e no Mundo. Assim, em 1970, no I Encontro Nacional
de Secretários de Justiça e Presidentes de Conselhos Penitenciários – do qual resultou a
extração da chamada Moção de Friburgo, que “durante muitos anos constituiu
referência obrigatória não apenas dos especialistas como da imprensa e do público
diante das denúncias da falência do sistema penitenciário” (DOTTI, 1993, p. 620, in
FRANCO; NUCCI, 2010) – concluiu-se que:

As falhas do nosso sistema penitenciário são devidas, antes de mais nada, ao
anacronismo da legislação penal e processual penal, presas, ainda, à ideia de
ser a pena de prisão o remédio indispensável ao tratamento do criminoso, de
qualquer grau de periculosidade e seja qual for a gravidade do delito
praticado, bem como de ser a segregação cautelar o melhor meio para
garantir a eficácia da persecução criminal.

Ainda hoje, as prisões se manifestam como o método punitivo preferido pelos
magistrados, os quais, de forma retrógrada, ainda creem nessa espécie de punição como
solução dos conflitos que lhes são postos no quotidiano da judicatura. Inclusive o fazem
de forma antecipada, ou seja, em desacordo com a presunção de inocência
constitucionalmente garantida a todos no inciso LVII do art. 5º da CRFB/88 (BRASIL,
1988).
A ineficácia das penas privativas de liberdade provoca um índice de
reincidência de 47,4%, segundo informações fornecidas pelo Instituto Avante Brasil
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relativas a 2014. Ou seja, quase cinco em cada dez pessoas que saem do sistema
prisional para lá retornam, conforme tabela abaixo19.

As causas para tão alto índice de reincidência se dão em razão da ineficácia do
cárcere em reabilitar o ser humano e torná-lo apto novamente ao convívio social, bem
como em virtude do preconceito social contra o egresso. A sociedade nega-lhe
oportunidades de emprego e apoio necessário à sua reinserção, apoio que, em tese,
também deveria ser fornecido dentro do sistema prisional.
Outro fator que contribui ao crescimento da reincidência são as péssimas
condições do cárcere, as quais conduzem o recluso ao desespero, à desesperança e à
desilusão pela busca de uma vida reformulada e estruturada extramuros.
A ineficiência do cárcere aos fins propostos é percebida em razão de sua
inadequação aos preceitos da política criminal. Não há o tratamento mínimo desejado
aos reclusos, nem condições de salubridade, educação, respeito recíproco e demais
características necessárias à punição e reinserção daquele que transgrediu a norma
penal. Em suma, inexiste humanidade quando da execução das penas.
Em razão das condições atuais do cárcere e do modelo de pena privativa de
liberdade, fala-se na chamada “dupla punição”, tratada por Zaffaroni (2012, p. 360).
Esta se dá em razão de suportarem os presos a tortura diária e a crueldade em viver e
conviver em um local completamente inadequado, além de o apenado se submeter ao
descaso estatal e à falta de tratamento respeitoso por parte daqueles que são
remunerados para vigiá-los e assisti-los. O autor aduz também que:

Sin, las torturas y las penas crueles son penas, la indiferencia de su
sufrimiento cuanto a las penas legales constituiria una doble punición: una
ilegal y outra legal. El sofisma – en mal sentido de la palavra – sostendría,
19

Estudio comparativo de población carcelaria”, PNUD (2013).
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por el contrario, que las penas crueles y la tortura, por ser ilegales, no son
penas (ZAFFARONI, 2012, p. 358).

Ainda, menciona que:

Todo este sofisma sólo puede ser resultado de la confusión entre los niveles
normarivos descriptivos y prescriptivos. Los requisitos legales de las penas
no establecen qué son las penas, sino unicamente como deben ser las penas
legales.Las famosas definiciones legales de las penas tampoco son
definiciones de penas a secas, sino meras sínteses de los requisitos legales de
las penas legales (ZAFFARONI, 2012, p. 359).

E continua, informando que:

El dolor del torturado, del mutilado, del incapacitado, del sometido a
veja,emes a secuestro, a escarnio, a intromisión arbitraria en su privacidade,
por parte de una autoridade pública y en razón de haber cometido un delito,
más allá de qualquier racionalización, no puede dejar de ser vivenciado como
una pena. Sólo negando obstinadamente lo que la realidade coloca frente a
nosotros podríamos afirmar que eso no es una pena (ZAFFARONI, 2012, p.
360).

Assim, tem-se a punição dentro da punição, a qual, para Zaffaroni (2012),
deveria servir como forma de compensação na pena principal do recluso, pois que a
segunda pena não estaria prevista em lei, bem como não teria sido formalmente aplicada
pelo magistrado.
Outro ponto importante que merece destaque é o encarceramento desordenado,
aplicado aos crimes de grande e de pequena danosidade e reprovabilidade social. Tal
tipo de encarceramento ocorre sem a devida separação dos presos por espécies de crime
praticado, por critério de reincidência, idade ou qualquer outro capaz de trazer a mínima
efetividade às penas privativas de liberdade.
Juntando os elementos mencionados, constata-se a falência conjunta do sistema
punitivo brasileiro, que passa pela banalização da pena privativa de liberdade e chega à
degradação do local destinado àqueles que tiveram o seu direito de ir e vir segregado
pelo Estado-juiz.
Para entender melhor o porquê da ineficiência do cárcere aos fins propostos
pela política criminal, necessário se faz estudar o meio ambiente carcerário. Nessa
ocasião, serão apresentadas as modalidades e principais características dos
estabelecimentos prisionais brasileiros e as consequências sociais e ambientais causadas
pela degradação do ambiente carcerário.
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4 MEIO AMBIENTE CARCERÁRIO

Superada a etapa das tratativas acerca do Direito Penal, e demonstrada a
importância do cárcere para a ressocialização do preso, passa-se à análise do chamado
meio ambiente carcerário, o qual é representado pelo conjunto arquitetônico
representativo do cárcere e por tudo aquilo que o compõe, seja material ou imaterial.
Ab introito, o cárcere possui diversas categorias20 voltadas ao encarceramento,
sejam elas destinadas aos presos provisórios, definitivos, em regime de cumprimento de
pena fechado, semiaberto ou aberto e àqueles que cumprem medidas de segurança. .
Por hora, importante conceituar o ambiente carcerário e trazer suas principais
características.
O ambiente carcerário é composto pelo conjunto arquitetônico, condições de
higiene, do ar, da água, da alimentação, pelo acesso a serviço psicológico, condições de
trabalho e recreação, ou seja, é aquele microambiente prisional composto por todos os
elementos afetos direta e indiretamente aos que se sujeitam ao cárcere, salvo aqueles
relacionados ao meio ambiente do trabalho, o qual é tratado de forma separada.
Portanto, todos os elementos afetos ao recluso dentro do cárcere são tidos
como componentes do meio ambiente carcerário, inclusive a própria arquitetura
carcerária.
Tratando especificamente da arquitetura carcerária, Alvino Augusto de Sá a
coloca como um dos principais componentes do cárcere e apresenta as principais
características arquitetônicas dos estabelecimentos prisionais:

Via de regra, as edificações carcerárias são rígidas. Seu aspecto é sisudo e de
austeridade. Caracterizam-se por linhas retas, as quais, muito mais do que
descansam a vista, transmitem, no contexto, a impressão de força e rigidez.
Nada, ou quase nada que possa surgir equilíbrio, leveza, sensibilidade,
elevação de espíritos ou dê a ideia de sublime. Tem-se a impressão de
volumes maciços e rudes. Tenho observado, ainda, em presídios que
conheço, ambientes tendendo ao escuro, no interior dos pavilhões. (SÁ, 2014,
p. 135)

O cárcere deve ser observado em todos os seus aspectos a começar pela própria
arquitetura, a qual trás ao encarcerado a sensação de desconforto, abandono, desprezo e
austeridade.

20

Penitenciárias, presídios, cadeias públicas, cadeiões, casas de detenção, distritos ou delegacias
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A arquitetura carcerária forma loucos, revoltados; local em que não há
privacidade, não há silêncio, não há paz. Nesse sentido, Sá assevera que:
Promove-se, pois, um ataque à privacidade do sentenciado, a partir do
próprio arranjo arquitetônico do presídio. A partir da admissão, ocorre uma
espécie de exposição contaminadora. Neste caso, os territórios da identidade
são violados; a fronteira que o internado estabelece entre seu ser e o ambiente
é invadida. O recluso raramente tem um espaço para um encontro consigo
mesmo, na solidão. E, o pior, talvez acabe por se acostumar com isso, com
essa perda de identidade e da privacidade. Privacidade, identidade – fatores
de inestimável importância para a saúde mental e para a readaptação social.
(SÁ, 2014, p. 138)

Tratando do efeito negativo causado pelo encarceramento ao ser humano, o
autor relata a dificuldade que o reeducando enfrenta no retorno ao convívio social:

Ao se promover um ataque à privacidade, promove-se no sentenciado uma
adaptação à instituição, pelo desenvolvimento de uma identidade
“intramuros”, que por certo, não é fator de bom prognóstico para a adaptação
futura à sociedade “extramuros” (SÁ, 2014, p. 139).

A importância de se tutelar acerca da boa qualidade do meio ambiente corre em
paralelo com a capacidade de prevenir crimes, punir os que infringiram a lei penal,
(re)socializar aqueles condenados a penas privativas de liberdade bem como tratar
aqueles submetidos à medida de segurança.
Corroborando a necessidade de melhores condições para os seres humanos que
habitam o cárcere, Sá (2014, p. 143) realizou entrevistas com detentos, os quais, em
suma, clamaram por mais iluminação, melhor ventilação, mais espaço para banho de
sol, atividades físicas e recepção de seus familiares, além de celas individuais para
pensar melhor.
Nota-se, assim, o quão importante se apresentam as condições de habitação no
cárcere como um dos fatores que tornam o sistema punitivo atual incapaz de atuar em
sua plenitude.
Os relatos acima abordados evidenciam a desconformidade dos elementos
constitutivos do cárcere aos preceitos insculpidos na normatização constitucional, bem
como à Lei n.º 7.210/84 (BRASIL, 1984), que trata da temática prisional.
Para o melhor entendimento da temática, necessário se faz apresentar os tipos
de estabelecimentos destinados ao cumprimento das penas privativas de liberdade no
Brasil.
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4.1 Estabelecimentos prisionais

Seja com status de prisão provisória ou definitiva, os seres humanos são
imediatamente despejados em verdadeiras masmorras medievais da atualidade, que se
apresentam em diversas formas.
As modalidades de estabelecimentos prisionais21 da atualidade estão previstas
na LEP, a qual, nos artigos 8722, 9123, 9324, 9625, 9926 e 10227, prevê a existência de
penitenciárias, colônia agrícola, industrial ou similar, casa do albergado, centro de
observação, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e das cadeias públicas,
respectivamente.
A penitenciária tecnicamente é descrita como um local destinado ao
condenado, ou seja, aquele com sentença passada em julgado, que cumpre pena de
reclusão em regime fechado; portanto, não se basta aos que suportam estágio mais
benéfico de cumprimento de pena.
São requisitos básicos da unidade celular: a) salubridade do ambiente pela
concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à
existência humana; b) área mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados).
Em relação à penitenciária feminina, para além dos requisitos básicos
supramencionados, será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para
abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade
de assistir a criança desamparada cuja responsável esteja presa.
Acerca da penitenciária masculina, esta será construída em local afastado do
centro urbano, à distância que não restrinja a visitação.
A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar é destinada ao cumprimento da pena
em regime semiaberto28. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo,
21

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança,
ao preso provisório e ao egresso.
22
Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado.
23
Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto.
24
Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime
aberto, e da pena de limitação de fim de semana.
25
Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados
serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação.
26
Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semiimputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal.
27
Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios
28
Iniciam, em regra, em regime semiaberto os condenados à pena de detenção e reclusão superior a 4
anos, desde que não exceda a 8 anos. Se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
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observados os critérios de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de
aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana.
Além do exposto, outros requisitos básicos das acomodações coletivas são a
seleção adequada dos presos e o limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos
de individualização da pena.
Na colônia deverá existir relativa liberdade para os presos, sendo a vigilância
moderada, com muros mais baixos. Leva-se em conta a responsabilidade do condenado
em face do cumprimento da pena (SANTOS, 2013).
O Brasil atualmente não possui muitas colônias agrícolas e industriais. A
maioria das colônias agrícolas são verdadeiras adaptações que não podem atender a um
grande número de condenados (MESQUITA JR., 1999).
Os estabelecimentos para cumprimento de pena na modalidade semiaberta são
destinados aos condenados advindos, por progressão, do regime fechado, cumprindo
assim função de transição. Também são destinados àqueles a quem se impôs, desde o
início, o cumprimento da pena privativa de liberdade na modalidade semiaberta, em
atenção às disposições dos artigos 33 e 59 do Código Penal (MARCÃO, 2007).
Já a Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de
liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.
A casa deverá situar-se em centro urbano, em local distinto dos demais
estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga.
A segurança não é rigorosa, nesse caso, resumindo-se à responsabilidade dos
próprios condenados, os quais deverão desempenhar seus afazeres durante o dia e se
dirigir à Casa do Albergado à noite e nos dias de folga.
Em tese, em cada região haverá pelo menos uma Casa do Albergado, a qual
conterá, além dos aposentos para acomodar os reclusos, local adequado para cursos e
palestras. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e
orientação dos condenados.
A Casa do Albergado não possui estrutura complexa, visto se caracterizar pela
existência de grandes alojamentos, sem a presença de grades e equipamentos de
segurança, como aqueles contidos nas penitenciárias. Assim, não exige estrutura de

não forem favoráveis ao condenado, ele não necessariamente deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime semiaberto.
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segurança máxima, sua construção requer um investimento financeiro menor. Mas,
estranhamente, há poucas dessas casas construídas no País (MESQUITA JR., 1999).
Entretanto, como é notório, a quase absoluta ausência de estabelecimentos
penais do gênero nas comarcas do Brasil tem impossibilitado o cumprimento de tais
penas, conforme o desejo da LEP. Essas penas (privativa de liberdade no regime aberto
e limitação de fim de semana) são cumpridas em regime de prisão domiciliar, ao arrepio
da lei; porém, no mais das vezes, não há alternativa para os juízes e promotores que
operam com a execução penal (MARCÃO, 2007).
Marcão (2007) aduz que a pena privativa de liberdade cumprida em regime
aberto e a de limitação de fim de semana podem ser executadas em ala distinta de prédio
destinado ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto. Para tal, é
necessário impedir o contato entre os presos desses regimes e aqueles submetidos à
modalidade aberto ou à limitação de fim de semana (MARCÃO, 2007).
O art. 96 da LEP (BRASIL, 1984) traz a previsão dos Centros de Observação,
os quais, nos termos do artigo citado, são destinados à realização de exames gerais e
criminológicos, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de
Classificação (CTC).
Assim, no Brasil, o Centro de Observação, em sintonia com o Departamento
Penitenciário local ou similar, é o órgão responsável pela classificação dos condenados
que iniciam o cumprimento da pena em regime fechado. Mediante a realização de
exames e testes de personalidade, tal como o criminológico, o Centro busca a
individualização na execução da pena, devendo encaminhar os resultados à Comissão
Técnica de Classificação, a qual formulará o programa individualizador (SANTOS,
2014).
O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a
estabelecimento penal, podendo os exames ser realizados pela CTC, na falta do Centro
de Observação.
A ausência de centros de observação tem levado à ausência dos exames
indicados no texto legal e consequentemente a decisões de dispensa dos exames que
poderiam ser realizados por referido órgão (MARCÃO, 2007).
Costa (1997) informa que na Itália e em outros países como a Espanha,
verifica-se a criação de órgãos específicos para o estabelecimento do tratamento
penitenciário. O condenado é submetido à observação médica, psicológica e social.
Apenas depois dessa observação inicial, o condenado é enviado para o local definitivo.
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Nos centros de observação italianos e espanhóis, o condenado permanece,
quando de sua entrada no sistema, cerca de seis semanas em observação, possibilitando
adequada classificação, o que não acontece no Brasil (MESQUITA JR., 1999).
Uma das maiores preocupações durante a execução da pena reside no fato de
que o convívio em comum das pessoas de periculosidades distintas poderá gerar efeitos
contrários aos desejados na execução penal. Assim, durante a execução da pena, deverá
ser buscado um plano para o tratamento do condenado que atenda a suas necessidades,
capacidades e inclinações pessoais (MESQUITA JR., 1999).
A medida de segurança não é pena, sendo aplicada àqueles tidos como
inculpáveis, ante a ausência de imputabilidade penal, mas não deixa de ser uma espécie
de medida punitiva. Ela será cumprida, preferencialmente, em hospital psiquiátrico.
Raros são os hospitais psiquiátricos existentes (MESQUITA JR., 1999). Assim,
o tratamento ambulatorial, previsto no art. 97, parte final, do Código Penal Brasileiro
(BRASIL, 1940), também será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica compatível com as
necessidades.
O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e
semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal
(BRASIL, 1940). O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento
são indispensáveis para todos os internados.
O estabelecimento aqui tratado, como todos os demais, deverá obedecer aos
requisitos de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração,
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana.
Segundo lição de Santos (2013), conforme previsto na Exposição de Motivos,
esse hospital-presídio não exige acomodação individual, uma vez que se submete aos
padrões de uma unidade hospitalar.
Criticando tais estabelecimentos, Renato Marcão alerta:

O que se vê na prática são executados reconhecidos por decisão judicial
como inimputáveis, que permanecem indefinidamente no regime fechado,
confinados em cadeias públicas e penitenciárias, aguardando vaga para a
transferência em hospital. De tal sorte, desvirtua-se por inteiro a finalidade da
medida de segurança. Ademais, mesmo nos casos em que se consegue vaga
para internação, a finalidade da medida também não é alcançada, já que
reconhecidamente tais hospitais não passam de depósitos de vidas humanas
banidas da sanidade e de esperança, porquanto desestruturados para o
tratamento determinado pela lei e reclamado pelo paciente, desprovidos que
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são de recursos pessoais e materiais apropriados à finalidade a que se
destinam. (MARCÃO, 2007, p. 101)

Ademais, ao condenado que, no curso da execução da pena privativa de
liberdade, sobrevier doença mental, deve-se aplicar a conversão de sua pena em
cumprimento em estabelecimentos prisionais comuns em medida de segurança. Ou,
ainda, ser determinada pelo magistrado a sua transferência para o hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico, conforme preceituado no art. 108 da LEP (BRASIL, 1984).
Há também a cadeia pública, a qual se destina ao recolhimento de presos
provisórios, ou seja, daqueles ainda não formalmente processados e condenados, presos
em virtude de prisão em flagrante, preventiva ou temporária. Cada comarca terá, pelo
menos, uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça
Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.
As Cadeias Públicas devem ser instaladas nas proximidades dos centros
urbanos, atentando-se na construção às exigências previstas no parágrafo único do art.
88 da Lei n.º 7.210/84.
Feu Rosa (1994) aduz que a cadeia pública destina-se, também, ao
cumprimento da prisão simples, uma vez que ela será cumprida desprovida do rigor
penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em
regime semiaberto ou aberto, com afastamento dos condenados à pena de reclusão ou de
detenção.
Sidio Rosa de Mesquita Júnior critica as Cadeias Públicas:

Ocorre que o pior estabelecimento penitenciário existente, na prática, é a
Cadeia Pública, a qual está sempre superlotada, não dispondo dos recursos
materiais mínimos, bem como de instrumentos para as outras assistências
previstas na LEP. Assim, a previsão legal reverte-se em prejuízo para o
condenado, pois não existe pior estabelecimento para cumprimento da pena
que a cadeia pública. (MESQUITA JÚNIOR, 1999, p. 177)

Embora a literalidade da lei seja clara, é notório o fato de as cadeias públicas
estarem repletas de presos definitivos, ou seja, já condenados por decisão judicial
transitada em

julgado. Entretanto, o recolhimento de condenado em

tais

estabelecimentos, conforme se tem entendido majoritariamente, constitui motivo de
força maior, gerado pelo congestionamento do sistema, de modo que o circunstancial
desvio da destinação do estabelecimento dessa espécie não substantifica coação ilegal
(MARCÃO, 2007).
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Há também as APACs (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado),
que não são consideradas um modelo de recuperação de presos. Mas, segundo a
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC –, “uma alternativa
viável” que é oferecida ao Estado, “cujo método poderá ser aplicado na sua totalidade,
em centros de reintegração social, sem o concurso da polícia ou parcialmente em
pavilhões de unidades prisionais com a polícia” (APAC ITAÚNA, 2012).
Superadas as tratativas acima, indispensáveis ao entendimento do tema central
do texto, delibera-se acerca do meio ambiente carcerário na legislação nacional e
internacional.

4.2 Meio ambiente carcerário na legislação nacional e internacional

A observância da qualidade do meio ambiente carcerário se faz presente em
diversas legislações, o que corrobora a importância da preservação do meio ambiente
como fator preponderante para assegurar a dignidade da pessoa humana.
Na perspectiva do ordenamento jurídico nacional, afere-se, direta ou
indiretamente, a previsão da temática relacionada ao meio ambiente carcerário contida
nas Leis n.º 10.257/01 (Estatuto das Cidades) e 7.210/84 (Lei de Execuções Penais).
Assim como no texto constitucional de 1988, o que também se observa na legislação
internacional atinente aos Direitos Humanos, como será visto nos tópicos seguintes.

4.2.1 Meio ambiente carcerário na Constituição Federal de 1988

A CRFB/88 é a primeira norma supralegal na história do Brasil a consagrar em
seu repertório a expressão “meio ambiente”, o tendo feito, em similitude aos textos
constitucionais de Portugal e Espanha, no corpo do art. 22529 da norma constitucional.
Como já mencionado, o meio ambiente carcerário é composto por todos os
elementos afetos ao cotidiano do preso, sejam eles naturais, como a qualidade do ar e da
água, sejam eles artificiais, como a infraestrutura das acomodações, dos espaços
comuns, a qualidade da alimentação, a existência de acompanhamento psicológico e
médico geral, trabalho digno e para todos, estudo, lazer, entre outros.
29

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

76

Mencionados elementos havidos no ambiente carcerário também compõem o
daquele que não se encontra no cárcere, sendo que a principal característica que os
diferencia é o fato de aqueles se encontrarem privados do direito constitucional de ir e
vir30, privação tal legalmente havida.
No mesmo sentido, informa ser o texto constitucional submetido a todos, e os
direitos fundamentais ali previstos possuem como titulares aqueles que não os tenham
perdido ou não tenham sido suspensos por decisão judicial.
Assim, em regra, ao preso provisório é vedado apenas o direito fundamental de
ir e vir. Ao recluso definitivo, ou seja, àquele condenado a pena privativa de liberdade
por decisão transitada em julgado, vedado, temporariamente, além do direito de ir e vir,
também os direitos políticos31.
Observa-se que os demais direitos fundamentais daquele que se encontra
abrigado em estabelecimento carcerário não possuem previsão legal de tolhimento,
inclusive aqueles havidos fora do art. 5º do texto constitucional.
Conclui-se, assim, pela ampla aplicação do preceito constitucional inserto no
art. 225. Tal artigo diz serem todos detentores do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, sob pena de, em não
se respeitando a norma em comento, ferir-se, conjuntamente, outros direitos
fundamentais. Estes seriam aqueles que tratam da dignidade da pessoa humana: inciso
III do art. 1º; inciso IV, do art. 5º, vedação às penas cruéis, alínea „e‟ do inciso XLVII
do art. 5º e o direito ao respeito à integridade física e moral dos presos, inciso XLIX do
art. 5º, todos da Constituição de 88 (BRASIL, 1988).
Especificamente tratando de cada um dos direitos fundamentais abordados,
observa-se nitidamente a correlação entre eles e o direito que possuem os encarcerados
de habitar um meio ambiente são e equilibrado.
Da leitura do art. 225, depreende-se que também os encarcerados são
detentores de tais direitos. Para responder a tal questionamento, basta lembrar que o

30

Art. 5º
(…)
XV - e livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos
da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
31

Art. 15 - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
(…)
"III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; (…)
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caput do artigo em comento se trata de um direito fundamental de terceira geração, já
reconhecido pelo STF32 e declarado como bem difuso.
Paulo Affonso Leme Machado (2007, p. 118), acerca da palavra „todos‟
contida no art. 225 da Constituição, informa que “o direito ao meio ambiente
equilibrado é de cada um, como pessoa humana, independentemente de sua
nacionalidade, raça, sexo, idade, estado de saúde, profissão, renda ou residência”. Aduz
também o autor que “o uso do pronome indefinido “todos” alarga a abrangência da
norma jurídica, pois não particularizando quem tem direito ao meio ambiente, evita que
se exclua quem quer que seja”.
Ainda, afirma que a expressão "todos têm direito" criaria um direito subjetivo,
oponível erga omnes, “que é completado pelo direito ao exercício da ação popular
ambiental” (MACHADO, 2007, p. 118), esta inserida no inciso LXXIII do art. 5º da
CRFB/88.
Assim exposto, tolher aquele que se encontra por detrás das grades de um
direito fundamental não restringível, como ocorre com o direito a liberdade e os direitos
políticos33, traria imediata afronta à norma constitucional correlata. Nasceria daí a
prerrogativa de postular a reintegração pelo judiciário de direitos fundamentais
violados34.
O meio ambiente carcerário deve observar a normatização constitucional, a
qual se vê vilipendiada quando as condições de saúde e higiene não são devidamente
respeitadas, as acomodações não prestarem aos fins propostos, o tratamento interpessoal
se apresentar em desconformidade com os direitos acima informados, etc.
Vê-se que as consequências do desrespeito à legislação constitucional não são
enxergadas apenas no meio ambiente carcerário, o qual se mostraria completamente
impróprio aos fins criminais pretendidos, mas também no meio ambiente natural, que
sofre degradação com a poluição do ar, da água e do solo.
No contexto ora apresentado, a normatização constitucional vem para trazer ao
encarcerado o direito ao meio ambiente são e equilibrado, o que levaria,

32

STF – 1ª T. – Rextr. Nº 134.297-8/SP – Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 22 set.
1995, p. 30.597
33
Os quais são temporariamente suspensos, o primeiro em virtude de prisão provisória ou de sentença
definitiva e o segundo somente através de sentença transitada em julgado.
34
Seja através de um Habeas Corpus, do Mandado de Segurança, Ação de Descumprimento de preceito
Fundamental, do Recurso Extraordinário, da Ação Direta de Inconstitucionalidade de determinada norma
que venha a violar o preceito fundamental ou mesmo nos próprios autos da Execução Penal, seja em
primeira instância ou em grau de recurso.
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consequentemente, ao respeito dos demais direitos fundamentais resguardados àqueles
que habitam o cárcere no Brasil, bem como ao respeito das normas infraconstitucionais
e dos tratados e convenções internacionais.
Nessa vertente, à medida que os problemas ambientais se globalizam, sendo
comuns em grande parte do mundo e diferentes em outras, de acordo com as
peculiaridades de cada região, o Direito Ambiental se emparelha ao Direito
Internacional em busca de soluções ao vilipêndio diário sofrido pelo meio ambiente e de
medidas preventivas que evitem maior degradação meio-ambiental.
Nessa abordagem, o Direito Internacional começou a se preocupar com as
questões de meio ambiente natural já na década de 30 do século passado. No período
mencionado, duas convenções foram assinadas: a primeira nominada de Convenção de
Londres, a qual, em 1933, deliberou acerca da conservação da fauna e flora em seu
estado natural e se aplicava somente ao continente africano; em seguida veio a
convenção de Washington, que tratava da proteção da flora, da fauna e das belezas
cênicas naturais, além de cuidar, também, das aves migratórias. (FIGUEIREDO, 2013)
Desde então, vários tratados e convenções foram elaborados a fim de tutelar a
preservação do meio ambiente, seja ele natural ou não, sendo os Princípios da
Declaração de Estocolmo inspiradores e norteadores da construção das convenções que
se seguiram. (FIGUEIREDO, 2013)
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi alçado ao patamar
de direito humano fundamental, nos termos do que fora deliberado na ocasião da
realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, ocorrida
em Estocolmo em 1972. Nessa oportunidade, firmou-se o trecho normativo que diz que
“os seres humanos constituem o centro das preocupações com o desenvolvimento
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio
ambiente”. Nota-se o viés antropocêntrico da redação, a qual deixa claro que o ser
humano é o centro das preocupações.
Não há no texto qualquer vedação ou restrição a situações específicas
suportadas por este ou aquele ser humano, o que se conclui ser direito humano de todos
terem uma vida saudável, produtiva e em harmonia com o meio ambiente.
Sob o entendimento de ser o meio ambiente do trabalho espécie de meio
ambiente misto, além de tratar-se de assunto ligado à temática carcerária, uma vez que
lá também há trabalhadores, a Convenção 148, ratificada pelo Brasil, tratou da proteção
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dos trabalhadores contra riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído e
às vibrações no local de trabalho. (FIGUEIREDO, 2013)
O Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos35 traz a
previsão em seu texto, mais especificamente no art. 11, de que “1 Toda pessoa tem
direito de viver em meio ambiente sadio e a dispor dos serviços públicos básicos. 2. Os
Estados-Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio
ambiente”.
Assim, no concluir de Figueiredo (2013, p. 112), o intenso aumento de normas
internacionais que versam acerca da proteção do meio ambiente é indício de que as
pessoas jurídicas de direito internacional, de boa parte do mundo, já se deram conta do
“risco de extinção da própria espécie humana do planeta, em decorrência do
aquecimento global, da poluição da água, do solo e do ar, da radioatividade e da
extinção das espécies da fauna e da flora”.
O grande número de normas internacionais correlatas se contrapõe à existência
de “uma coordenação internacional destinada à implementação de políticas planetárias”
(FIGUEIREDO, 2013, p. 113). Tal coordenação contribuiria à solução eficaz e ágil das
demandas ambientais que afligem a grande maioria das pessoas do planeta.

4.2.2 Constituições portuguesa e espanhola

Como já elencado no começo do tópico anterior, a CRFB/88, na parte que
aborda a temática meio ambiental, teve como fontes de inspiração as constituições
portuguesa de 1976 e espanhola de 1978 (GUIMARÃES, 2012).
A primeira, mais especificamente no art. 6636, aborda a temática relacionada ao
meio ambiente e qualidade de vida, informando basicamente que todos possuem o
35

Decreto 3.321, de 20.12.1999 que promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e culturais – Protocolo de São Salvador”,
concluído em 17.11.1988, em São Salvador, El Salvador, DOU 31.12.1999, p. 12-15
36
Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida
1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de
defendê-lo.
2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao
Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos:
a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão;
b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização das
actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a valorização da paisagem;
c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens
e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de valores culturais de interesse
histórico ou artístico;

80

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, trazendo, também, as
incumbências cabíveis ao poder público, ao qual cabe garantir e preservar o meio
ambiente em todas as suas formas. Já a Constituição da Espanha, em seu preceito nº 45137, informa que todos têm o direito de desfrutar de um meio ambiente adequado, bem
como o dever de preservá-lo.

4.2.3 Meio ambiente carcerário na Lei n.º 10.257/01 (Estatuto das Cidades)

A Lei n.º 10.257 de 2001 (BRASIL, 2001), a qual regulamenta os artigos 182 e
183 da Constituição, traz normas gerais acerca do Estatuto das Cidades, normas tais de
repetição obrigatória por parte da legislação municipal específica.
O parágrafo único do art. 1º informa acerca da função precípua da Lei ora
tratada, aduzindo que:

Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos,
bem como do equilíbrio ambiental (BRASIL, 2001).

Afere-se da leitura do preceito supracitado que a lei tratada estabelece normas
de ordem pública e interesse social em prol da coletividade, ou seja, tem como
destinatário final toda uma coletividade, a qual se vê beneficiada pela correta aplicação
da normatização, sem esquecer também dos benefícios gerados ao meio ambiente.
O art. 2º diz qual o objetivo da política urbana, qual seja, “ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. Para tanto
deve seguir diretrizes, entre as quais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e
futuras gerações; [...]
d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de
renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações;
e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e da vida
urbana, designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas históricas;
f) Promover a integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial;
g) Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente;
h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente e qualidade
de vida.
37
Artículo 45 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de conservarlo.
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IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial
da população e das atividades econômicas do Município e do território sob
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; [...]
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico (BRASIL, 2001).

Trazendo a legislação em comento ao tema meio ambiente carcerário, afere-se
a sua aplicação aos estabelecimentos prisionais, os quais, como uma cidade qualquer,
também abriga seres humanos dotados de quase todos os diretos fundamentais, exceto,
em regra, o direito de ir e vir.
O inciso I, acima citado, refere-se às cidades sustentáveis, as quais seriam
consolidáveis mediante a satisfação do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer.
Claramente, nesse contexto, pode-se, também, falar em estabelecimentos
prisionais sustentáveis, os quais seriam viáveis mediante a satisfação dos elementos
mencionados.
A frase pretérita deve ser entendida como conclusão verdadeira, uma vez que,
além de abrigar seres humanos, o cárcere apresenta organização interna, como uma
cidade o é. Dispõe de legislação local, órgão julgador e administração prisional, a qual
cuida da organização dos funcionários, das atividades e da vida em geral dentro do
estabelecimento.
Seria uma cidade dentro de outra cidade, o que não deixa de ser uma falácia, a
qual indubitavelmente estaria sujeita às normas gerais insculpidas na lei ora tratada.
O inciso IV trata da necessidade de se controlar o crescimento desordenado das
cidades, a fim, também, de evitar efeitos negativos sobre o meio ambiente. Esse ditame
se amolda nitidamente à necessidade a ser implementada no cárcere, sendo tais efeitos
negativos realidade nas prisões superlotadas. entre os quais a poluição sonora, da água,
do ar e os prejuízos causados por ambientes insalubres.
Por fim, o inciso XII trata da necessidade de proteção, preservação e
recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico,
artístico, paisagístico e arqueológico. Essa norma, contextualizada, mostra a
necessidade de se ter um meio ambiente carcerário equilibrado e sadio a fim de,
consequentemente, preservar o meio ambiente natural.
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4.2.4 Meio ambiente carcerário na Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execuções Penais)

A Lei de Execuções Penais (LEP) foi instituída pela norma nº 7.210,
promulgada em 11 de julho de 1984 (BRASIL, 1984), e regulamenta a execução das
sentenças penais condenatórias proferidas dentro e fora do Brasil, desde que lá também
cumpridas, também sendo aplicada aos presos provisórios, conforme preceituado no
parágrafo único do art. 2º38.
O art. 41, em seus incisos, prevê os direitos dos presos em geral, entre os quais
o direito a alimentação suficiente e vestuário (I) e a assistência material, à saúde,
jurídica, educacional, social e religiosa (VII).
Já os artigos 88 e seguintes, caracterizando as penitenciárias, aqui tratadas
como categoria de estabelecimento prisional39, informam que “o condenado será alojado
em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório”; que “a
penitenciária será construída em local afastado do centro urbano” e que “o ambiente
deverá ser arejado, com insolação e condicionamento térmico adequado à existência
humana”.
A população carcerária do Brasil está alocada nos vários estabelecimentos
prisionais, todos previstos na LEP (BRASIL, 1984).
A Lei estabelece categorias de estabelecimentos com características
específicas, de acordo com a especificidade de cada preso. Em tese, o caminho normal
de um preso pelo sistema penal deveria seguir um curso certo, predeterminado. Logo
após a prisão, ele deveria ser conduzido à delegacia de polícia para lavratura do auto de
prisão em flagrante ou cumprimento de mandado de prisão. No mesmo dia deveria ser
transferido para uma cadeia ou casa de detenção, o que persistiria até o sentenciamento;
e em caso de condenação, deveria ser transferido para uma penitenciária.
Ocorre que tal roteiro não se mostra em acordo com a atual realidade. Hoje o
preso provisório é diretamente encaminhado aos presídios e colocado juntamente aos
detentos definitivos, e vice-versa, o que ocorre em virtude da superlotação de todo o
sistema prisional brasileiro.

38

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça
Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.
39
Os estabelecimentos prisionais, conforme título IV, capítulos II, III, IV, V e IV da Lei de Execuções
Penais, são penitenciárias (art. 87-90), colônia agrícola (art. 91-92), casa do albergado (art. 93-95), centro
de observação (art. 95-98); o hospital de custódia (art. 99-101) e a cadeia pública (art. 102-104).
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A superlotação carcerária é um fator importante do descumprimento da lei.
Esta é causada pela má aplicação do Direito Penal, pela carência de vagas no sistema
prisional, pelo descaso do Estado em relação à infraestrutura dos estabelecimentos
prisionais existentes, etc.
As causas podem ser inúmeras, mas a consequência é certa: prejuízo aos
presos, aos funcionários que laboram no sistema prisional, aos familiares dos presos,
aos habitantes situados no entorno do cárcere e, principalmente, à sociedade em geral.
Esta não vê a (re)socialização do egresso, aquele que saiu da prisão, seja em virtude da
absolvição ou do cumprimento da pena.
Numa outra perspectiva, a LEP se mostra eficaz, capaz de trazer de volta ao
convívio

social

pessoas

completamente

(re)socializadas.

Aqui

se

menciona

separadamente o termo “re” de “socializadas”, pois se acredita que muitos que estão no
cárcere não tiveram a oportunidade de socialização, o que ocorre em virtude de traumas
de infância, do meio social violento no qual foram criados, etc.
Ao menos em tese, a LEP (BRASIL, 1984), já em seu art. 1º, menciona que a
lei tem como função “proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado”. Leia-se não somente do condenado, mas do preso em geral, pois a norma
traz as condições ideais e necessárias ao cárcere para que este cumpra a sua função
preventiva, punitiva e ressocializadora, conforme já estudado no tópico atinente às
funções da pena.

4.2.5 Meio ambiente carcerário na legislação internacional

A legislação estrangeira aborda a temática relacionada ao cárcere e às
condições de cumprimento da pena privativa de liberdade em tratados e convenções
internacionais. Alguns destes ratificados pelo governo brasileiro, principalmente quando
abordam questões pertinentes aos direitos humanos.
A Convenção Americana de Direitos Humanos, acerca dos direitos à
integridade pessoal, estabelece em seu art. 5º que:

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e
moral.
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis,
desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada
com o devido respeito à dignidade inerente ao ser humano.
(…)
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4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em
circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à
sua condição de pessoas não condenadas.
(…)
6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a
reforma e a readaptação social dos condenados (PIOVESAN, 2011, p. 607).

Na mesma convenção, especificamente no art. 1º, item 2, fica estabelecido que
“pessoa é todo ser humano”.
Também, clara se apresenta a preocupação da convenção com a forma de
cumprimento das penas atribuídas àqueles que cometem ilícitos penais.
Nas palavras de Antônio Celso Campos de Oliveira Faria (FARIA, 1998, p.145
in FRANCO; NUCCI, 2010), tratando da importância da luta pela observância dos
Direitos Humanos como condição necessária para a melhoria da vida do ser humano,

A visão contemporânea dos direitos humanos busca exatamente os aspectos
práticos e concretos que possam melhorar as condições econômicas, culturais
e sociais do homem. A melhoria dessas condições é decorrência natural da
Declaração Universal dos Direitos Humanos (proclamada em 10.12.1948) e
de outros pactos e convenções internacionais, especialmente o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (adotado em 16.12.1966), do
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (adotado
em 16.12.1966) e a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (adotado em 10.12.1984).

O art. V da Declaração Universal dos Direitos Humanos informa que “ninguém
será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”
(PIOVESAN, 2011, p. 451). Ou seja, as penas privativas de liberdade não podem
submeter àquele que a esteja cumprindo condições degradantes no que se refere às
acomodações, tratamento pessoal, alimentação, punições desproporcionais, etc.
No mesmo sentido é o art. 10 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos, o qual estabelece que “toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada
com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana” (PIOVESAN, 2011,
p. 459).
Assim, diversas são as legislações que, direta ou indiretamente, tratam da
temática relacionada ao bem-estar daqueles que se encontram sujeitos ao meio ambiente
carcerário. Isto é, aqueles que cumprem pena privativa de liberdade em algum dos
estabelecimentos prisionais existentes.
Superada a etapa legislativa, ficam as dúvidas: o cárcere, local destinado ao
cumprimento das penas privativas de liberdade, se presta a trazer a dignidade mínima ao
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preso e, consequentemente, buscar a sua reinserção na sociedade? Para responder à
indagação, surge a necessidade de se debater a forma do sistema penal punitivo baseado
basicamente em penas privativas de liberdade havidas no Brasil. Mesmo com a
evolução das penas e do direito de punir ocorrida ao longo da história, o sistema
brasileiro ainda é arcaico na forma de pensar e agir daqueles que estudam o Direito
Penal, bem como nas penas privativas de liberdade ainda nos moldes daquelas
combatidas por Beccaria (1971) no séc. XVIII. Penas cruéis e desumanas, além de
completamente

em

desconformidade

com

a

legislação

constitucional

e

infraconstitucional, são a tônica, com o agravante do constante vilipêndio ao meio
ambiente em suas diversas facetas.

4.3 Meio ambiente carcerário degradado e as consequências ecológicas e sociais

Quase que diariamente, reportagens apresentando a atual situação carcerária
brasileira são veiculadas pela mídia, não raros os debates televisivos e jornalísticos 40
acerca das consequências sociais causadas pela degradação carcerária e de decisões
judiciais41 que ratificam a conclusão de que o meio ambiente carcerário degrada tanto a

40

Mutirões do CNJ apontam degradação nas prisões. Relatórios citam, por exemplo, presos com um mês
sem banho. (DUARTE, Alessandro. Publicado em 29/10/2014 em O Globo)
41
Presídios insalubres: Estado de Mato Grosso é condenado em 500 mil por dano moral coletivo
A juíza Márcia Martins Pereira, em atuação pela 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, condenou o Estado de
Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), a pagar 500 mil reais de
dano moral coletivo pelo descumprimento de uma série de normas relacionadas à higiene, saúde e
segurança no trabalho nas unidades prisionais da região metropolitana da capital. A decisão ocorreu em
Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT/MT).
Conforme narrado pelo MPT, inspeções e laudos técnicos apontam que desde 2008 servidores, médicos e
enfermeiros da Cadeia Pública de Várzea Grande, Centro de Ressocialização de Cuiabá, Penitenciária
Central do Estado e Presídio Feminino Ana Maria do Couto May estão submetidos a uma série de riscos.
Entre as irregularidades foi elencada a não existência de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
(CIPAs), o uso coletivo de copos e toalhas, a existência de fossas sépticas e caixas de passagens de esgoto
abertas e com trasbordamento, entre outros.
Segundo o Ministério Público, data dessa época, inclusive, um procedimento preliminar instaurado após a
morte de dois servidores que contraíram moléstias graves no exercício das atividades laborativas, sendo o
óbito de um deles provocado por tuberculose e havendo outros casos comprovados de hanseníase.
Em janeiro deste ano a magistrada atendeu pedido de antecipação de tutela feita pelo MPT no mesmo
processo e determinou que fossem tomadas providências a fim de sanar as irregularidades apontadas.
Destas, restou atendida apenas a que estabelece a obrigatoriedade de fornecimento de copos descartáveis
aos trabalhadores.
A juíza salientou que a proposição da ação pelo MPT ocorreu somente após um longo período de
tentativas de regularização administrativa e a decisão em sede de antecipação de tutela tomou o cuidado
de não exigir nenhuma obrigação que fosse mais complexa, considerando a vinculação da administração
pública às leis de licitação e responsabilidade fiscal. Porém, já passou quase um ano do deferimento sem
que tenha sido sanada a maior parte das irregularidades apontadas, frisou.
A magistrada também destacou que os documentos juntados com a defesa mostram apenas o
fornecimento de alguns materiais de higiene em 2011 e 2012, não havendo nenhum comprovante de
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natureza quanto o ser humano. Dessa forma, importante se faz trazer elementos que
atuarão como atores no presente tópico, os quais darão conta da efetiva realidade do
meio ambiente carcerário e de suas reais consequências ao meio ambiente natural, aos
presos e funcionários da segurança pública bem como àqueles que residem no entorno
dos estabelecimentos prisionais.
Para ilustrar melhor o tema, incorpora-se a reportagem produzida pelo Jornal
“O Globo”, datada de 29 de outubro de 2014, a qual foi intitulada nos seguintes termos:
“Mutirões do CNJ apontam degradação nas prisões. Relatórios citam, por exemplo,
presos com um mês sem banho” (DUARTE, 2014). O texto relata as visitas realizadas
por integrantes do CNJ a Presídios do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rondônia, nos
quais foram encontradas situações extremas, tais como presos algemados em grades,
que ali estavam por mais de 30 dias, sem banho e fazendo suas necessidades no mesmo
local; fezes minando das paredes, correndo a céu aberto, o que ocorria em razão do
entupimento de canos. Há, ainda, casos de mortes de presos por falta de auxílio médico
e falta de viaturas e, também, o caso em que um preso baleado nas nádegas fazia seu
próprio curativo com papel higiênico.
São relatos graves, mas verídicos, os quais, fazendo o liame com a temática
ambiental, mostram-se também afrontosos aos preceitos constitucionais da preservação
do meio ambiente.
No mesmo sentido, nas palavras que tentam demonstrar uma pequena parcela
da realidade conjecturada no meio ambiente carcerário, o dano não é colocado apenas
em seu viés humanitário, o qual é inegável, mas também há o dano ao meio ambiente
natural.
O meio ambiente carcerário degradado acarreta danos ao meio ambiente em
sua forma natural. Isso pode se dar com a poluição de rios que recebem dejetos sem
qualquer tratamento, como também do solo, contaminado por doenças, restos de
entrega do ano de 2013 e nenhuma nota fiscal que demonstrasse a compra de tais materiais. Com relação
às condições sanitárias, indicou ela, os documentos apresentados pelo réu demonstraram que a situação
ainda não foi solucionada.
A testemunha ouvida, inclusive, apontou a continuidade das irregularidades, como a existência de fossas e
caixas de gorduras abertas e a existência de valas de esgoto que passam em frente às celas, resultando em
forte mal cheiro tanto para os presos quanto para quem atua nas unidades.
Assim, a juíza determinou ao Governo do Estado que tome as medidas necessárias a fim de que se possa
corrigir os problemas identificados pelo MPT, no prazo de 30 dias contados a partir da intimação, sob
pena de multa diária de 2 mil reais.
A condenação de 500 mil reais por dano moral coletivo foi aplicada diante da quantidade de
irregularidades verificadas, bem como por se tratar de descumprimento de normas de segurança pública,
higiene e saúde dos trabalhadores, que tem natureza indisponível e de ordem pública. (JUS Brasil, autos
nº 0000042.16.2013.5.23.0006).
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alimentos, medicamentos, dejetos humanos, etc., ou até mesmo pela contaminação do
ar, que pode ocorrer pela emissão de gases oriundos de fossas, pocilgas irregularmente
instaladas, queimadas provocadas em rebeliões, entre outros.
Além das consequências causadas ao meio ambiente natural, há os malefícios
causados às pessoas expostas ao meio ambiente carcerário degradado, como os reclusos,
os servidores públicos que laboram no ambiente em questão, bem como a população
dos arredores. .
A CRFB/88 garante a todos o direito fundamental à Dignidade da Pessoa
Humana, de acordo com o art. 1º, inciso III. Tal direito garante o mínimo de dignidade
ao ser humano no âmbito da saúde, a qual abarca o direito à higiene mínima, acesso a
médicos, enfermeiros, psicólogos e demais profissionais da saúde, sendo dever do
Estado garantir o mínimo necessário à boa qualidade de vida. Também o faz através da
garantia à educação de qualidade e para todos, do trabalho digno e do direito a moradia,
a qual, no contexto ora tratado, se apresenta na forma do meio ambiente carcerário e dos
elementos que o compõem.
Assim, o ambiente carcerário degradado vem de encontro aos ditames que
tratam da digna qualidade de vida, sendo que o espaço físico deteriorado não se presta
aos fins almejados pela política criminal.
Não há que se falar em respeito à dignidade humana quando se tem uma latrina
no mesmo local utilizado para dormir e comer, alimentação imprópria para consumo,
superlotação carcerária, onde dois seres humanos dividem o mesmo colchão de 0,9m de
largura. Onde o mau cheiro está impregnado, além de não haver tratamento médico, e
quando o há não existe qualidade e especialização. Ademais, não há dignidade quando o
desgaste psicológico é brutal, mormente sem a presença constante de psicólogos e
assistentes sociais.
O trecho a seguir, extraído do livro O iníquo sistema carcerário, representa a
visão de seu escritor, o padre Alfonso Pastore, acerca da realidade carcerária vivenciada
por presos e funcionários:
A falta de ar, de sol, de luz, a própria construção são para castigar, destruir,
desmembrar, humilhar o ser humano. Visam fazer com que ele se sinta um
verme nojento, abandonado, indigno de qualquer consideração. Nenhum
animal, nem porco, nenhum cachorro ou cobra é tratado como o preso.
(PASTORE, 1989, p. 71)
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O meio ambiente carcerário, que aqui se confunde com o conceito de meio
ambiente do trabalho, também afeta os agentes penitenciários. Estes trabalham sujeitos
a revoltas de detentos e em ambientes insalubres e completamente impróprios para o
correto exercício da função pública.
Pastore retrata também a realidade vivenciada por agentes públicos submetidos
à degradação do cárcere. Antes, porém, apresenta a realidade do meio ambiente do
trabalho dentro do cárcere (para efeitos de classificação), questão que pode ser tratada
juntamente com o meio ambiente carcerário, pois compõem uma única estrutura:

É necessário lembrar que, em todas essas construções, o diretor, o delegado,
os policiais, os detetives, os vigilantes, os servidores estão amontoados em
salas estreitas, sujas. Isto também é feito calculadamente: as pessoas, mal
acomodadas e pessimamente servidas, estarão sempre mal-humoradas,
nervosas, e descarregarão sua revolta, não no governo, mas nos presos.
(PASTORE, 1989, p. 71)

Outro setor social diretamente afetado pela degradação do meio ambiente
carcerário é a própria comunidade do entorno dos estabelecimentos prisionais. Essa
parcela social está sujeita aos malefícios ecológicos gerados pelo meio ambiente
carcerário, pelo aspecto visual bem como pelo risco diário de rebeliões, fugas, etc.
Ademais, a sociedade como um todo figura como a maior vítima da
degradação ambiental.
A incapacidade do cárcere em cumprir sua função ressocializadora traz a
ineficiência parcial das penas privativas de liberdade. Assim, ao invés de retornar à
sociedade um ser humano reabilitado ao convívio social, o cárcere despeja na sociedade
uma pessoa revoltada, indignada, destruída física e emocionalmente, vista com
preconceito, um verdadeiro “ex-bandido”, como será visto a seguir.

4.4 A influência do meio ambiente carcerário na (re)colocação social do preso

A LEP (BRASIL, 1984), a qual adota a teoria eclética da função da pena,
informa logo em seu primeiro artigo que “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”.
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Mencionada Lei tem o intuito de regulamentar a chamada coerção penal, a
qual, segundo Pierangeli, “nada mais é do que um efeito jurídico do delito”
(PIERANGELI, 2013, p. 150).
Como já visto, a coerção penal possui funções, as quais, estudadas ao longo
dos tempos, evoluíram entre as teorias retributivas, também chamadas de absolutas; as
preventivas, também chamadas de relativas, que se subdividem em prevenção geral
positiva e negativa e prevenção especial; e as teorias mistas (ou unitárias ou ecléticas),
as quais mesclam posicionamentos das duas teorias, possuindo como principais autores
Claus Roxin (2012), com sua teoria dialética unificadora, e Luigi Ferrajoli (2014), que
traz o garantismo penal.
No contexto ora tratado, a teoria mista, ou seja, aquela que combina a
prevenção geral com a especial, é a adotada no presente trabalho. Ela é direcionada ao
próprio preso e à sociedade de forma geral, visando sempre, em conjunto, à necessidade
e utilidade das penas.
Em relação ao preso, há a busca de um convencimento próprio com a
finalidade de que este não volte à prática do ilícito, visando à ressocialização e à
reeducação daquele que transgride a norma. bem como intimidando os demais
integrantes da sociedade a não praticar o injusto, demonstrando as consequências e
sanções a advirem da prática e a própria punição da pessoa. Fala-se aqui em caráter
utilitário da pena (FERRAJOLI, 2014).
Manoel da Conceição Silva realizou uma pesquisa quantitativa entre presos de
São Paulo, no ano de 2002, tendo ouvido 10% dos presos das cidades de Ji-Paraná e
Ouro Preto do Oeste (2003, p. 63-86).
Indagados acerca da capacidade de ressocialização do cárcere, Silva obteve
como respostas:

Na pesquisa, quanto as condições de vida do presidiário, foi interessante
observar que aqueles reeducandos que realmente estavam presos e não só em
contato com a sociedade, como os reeducandos egressos. Alguns opinaram
procurando colocar sua resignação, outros colocando suas revoltas, a maioria
entretanto, (43%) chegou a um consenso de que não houve avanço no
tratamento ao presidiário. Isso reflete a realidade já que as penas alternativas
assim como outros benefícios só atingem 25% do contingente do presídio
(…). A maioria, entretanto, não tem ilusões quanto ao sistema: “Cadeia não
educa ninguém. Entra sabendo um artigo, e sai sabendo todos”, observa LS.
referindo-se aos efeitos do contato entre pessoas que cometeram pequenos
delitos com presos periculosos, resultando no aprendizado de novos crimes
(…). (SILVA, 2003, p. 69)
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Sobre a ressocialização do reeducando, Tânia Batista Rosa e Maria Cristina
Neiva de Carvalho aduzem que:
A intenção de devolver os “reeducandos reeducados” ao convívio sócio é um
dos objetivos dos estabelecimentos prisionais. O interno recebe o nome de
reeducando, pois a princípio é essa a intenção, “reeducá-lo”, para que volte
ao convívio da sociedade, melhor do que entrou (…). (CARVALHO, 2007,
p. 163)

Ocorre que para a recolocação social daquele que infringiu a norma penal, se
fazem necessários estabelecimentos prisionais adequados, em conformidade tanto com a
LEP quanto com os tratados e convenções internacionais, e, principalmente, com a
constituição nacional vigente, o que não se apresenta como realidade em grande parte
do mundo.
Atendo-se à realidade carcerária nacional, diversos são os estudos que
apresentam o seu estado de degradação. Esta é causada, em conjunto, pelo desprezo
estatal pelos reclusos; pela falta de conscientização da sociedade acerca da necessidade
de se dar condições aos reeducandos de retornar ao convívio social de forma pacífica; e
pelos legisladores e aplicadores das leis, os quais insistem na utilização do cárcere como
medida única e genérica de punição.
As questões acerca da degradação do sistema penitenciário não são novas,
tanto é que já são debatidas desde os anos 70 em congressos e CPIs pelo Brasil (DOTTI,
1993, p. 620, in FRANCO; NUCCI, 2010).
A título de ilustração, em 1970, durante o IV Congresso Nacional de Direito
Penal e Ciências Afins, realizado na cidade de Recife, discutiu-se o Código Penal de
1969, o anteprojeto de Código de Processo Penal e o anteprojeto de Código de
Execução Penal, informando em uma das teses aprovadas que:

O processo de execução não poderia desconhecer o homem, nem retribuir em
demasia a culpa, mas deveria observar as regras mínimas de tratamento
conforme recomendações de Congressos que afirmaram a importância de um
Direito Executivo Penal, submetido ao indispensável e contínuo controle
jurisdicional (DOTTI, 1993, p. 620, in FRANCO; NUCCI, 2010).

Em 1973, em evento realizado em Goiânia, época do cinquentenário da morte
de Ruy Barbosa, estudiosos de ciências penais e Criminologia se reuniram na chamada
Moção de Goiânia. Um dos itens tratados declarou que “o tratamento penal do
condenado deve importar no respeito integral à dignidade humana, de forma a restaurar-
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lhe a estima social e a utilização do seu valor no processo de desenvolvimento social”
(DOTTI, 1993, p. 621, in FRANCO; NUCCI, 2010), havendo, entre as recomendações,
“a introdução de medidas humanísticas conducentes à reintegração social do
condenado” (DOTTI, 1993, p. 621, in FRANCO; NUCCI, 2010).
Em 1975, em São Paulo, durante a realização do V Congresso de Direito Penal
e Ciências Afins, proposições foram unanimemente aprovadas, entre as quais a que
“propunha a necessidade de um sistema interacionista para a execução da pena,
garantindo maiores poderes ao juiz e a proteção de todos os direitos da pessoa humana,
não atingidos pela condenação” (DOTTI, 1993, p. 621, in FRANCO; NUCCI, 2010).
Já em 1976, a “Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a proceder ao
levantamento da crise penitenciária nacional foi instruída pela Câmara dos Deputados”
(DOTTI, 1993, p. 621, in FRANCO; NUCCI, 2010), tendo a comissão concluído acerca
do ambiente carcerário que

Nunca antes em nosso País e com tanta veemência foi dito que ambientes de
estufa das instituições totais ociosidade é a regra inevitável e profunda
deterioração do caráter resultante da influência corruptora da subcultura
criminal, o hábito da ociosidade, a alienação mental, a perda paulatina da
aptidão para o trabalho, o comprometimento da saúde, são consequências
desse tipo de confinamento promíscuo definido alhures como sementeira de
reincidência, dados os seus efeitos criminogênicos (DOTTI, 1993, p. 622, in
FRANCO; NUCCI, 2010).

Por fim, o I Congresso Brasileiro de Política Criminal e Penitenciária,
realizado em 1981 na cidade de Brasília, culminou com a elaboração da Carta de
Princípios, que, entre outros assuntos, tratou da “garantia dos direitos humanos, de
modo a eliminar da execução penal o hiato de legalidade em que se encontra” (DOTTI,
1993, p. 622, in FRANCO; NUCCI, 2010).
Beccaria já tratava da realidade carcerária da época (séc. XVIII), que não se
diferenciava em muito da realidade atualmente apresentada à sociedade e seus presos,
época em que masmorras geravam o desespero, a revolta, a fome, e que, como hoje, não
se prestavam à cessação da criminalidade.

À proporção em que as penas forem mais suaves, quando as prisões deixarem
de ser a horrível mansão do desespero e da fome, quando a piedade e a
humanidade adentrarem as celas, quando, finalmente, os executores
implacáveis dos rigores da justiça abrir os corações à compaixão, as leis
poderão satisfazer-se com provas mais fracas para pedirem a prisão. A prisão
não deveria deixar qualquer pecha de infâmia sobre o acusado, que teve
juridicamente reconhecida a sua inocência. A razão está em que o sistema
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atual da jurisprudência criminal apresenta aos nossos espíritos a ideia da
força e do poder, em vez da justiça; é que se atira, na mesma masmorra, sem
distinção alguma, o inocente suspeito e criminoso convicto; é que a prisão,
entre nós, é antes de tudo um suplício e não um meio de deter um acusado; é
que, enfim, as forças que estão, externamente, em defesa do trono e os
direitos da nação estão separados daquelas que mantém as leis no interior,
quando deveriam estar intimamente ligadas. (BECCARIA, 1971, p. 21-22)

Roxin, também não se conformando com o modelo segregador de liberdade
vigente, propõe uma reforma do sistema das sanções e da execução penal. Aduz, para
tanto, que:

A ressocialização não significa usar das penas indeterminadas ou colocar os
condenados à disposição do tratamento forçado estatal. A reforma só fará
justiça ao encargo constitucional se fortalecer, através da introdução dos
modernos métodos terapêutico-sociais, a posição jurídica do aprisionado, se
der uma estrutura jurídica à figura pouco explicável da relação especial de
poder. (ROXIN, 2012, p. 20)

Alessandro Baratta, dissertando sobre as características e efeitos causados pelo
cárcere àqueles que a ele se submetem, informa que:

A comunidade carcerária tem, nas sociedades capitalistas contemporâneas,
características constantes, predominantemente em relação às diferenças
nacionais, e que permitiam a construção de um verdadeiro e próprio modelo.
As características deste modelo, do ponto de vista que mais nos interessa,
podem ser resumidas no fato de que os institutos de detenção produzem
efeitos contrários à reeducação e à reinserção do condenado, e favoráveis à
sua estável inserção na população criminosa. O cárcere é contrário a todo
moderno ideal educativo, porque este promove a individualidade, o
autorrespeito do indivíduo, alimentando pelo respeito que o educador tem
dele. As cerimônias de degradação no início da detenção, com as quais o
encarcerado é despojado até dos símbolos exteriores da própria autonomia
(vestuários e objetos pessoais), são o oposto de tudo isso. A educação
promove o sentimento de liberdade e de espontaneidade do indivíduo: a vida
no cárcere, como universo disciplinar, tem um caráter repressivo e
uniformizante. (BARATTA, 2002, p. 184-185)

Francisco Dias, em seu livro República fechada. As prisões no Brasil, mesmo
escrito no final da década de 1980, relata uma realidade do sistema prisional que em
nada se difere daquela dos dias atuais:

Os presos do pavilhão 8, reincidentes egressos da própria Casa de Detenção,
estão alojados dentro dos mesmos padrões. Detentos com sarna, picada de
percevejo, com feridas por todo o corpo, tuberculose, amarelos. Nesse
pavimento, ainda se encontram 34 detentos alegadamente portadores de
doenças mentais, ladeados por sujeira, nus, em celas escuras como animais
enjaulados (…) Ouvimos as reclamações dos detentos. Relataram a aplicação
de castigos corporais por meio de espancamentos, praticados pelos guardas,
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com uso de ferro, inclusive correntes, sempre na calada da noite (…) Os
presos reclamam do vencimento de suas penas, da falta de assistência
jurídica, da lentidão extrema na análise de seus pedidos legais junto à Vara de
Execuções Penais. (DIAS, 1990, p. 58-59)

Diante do cenário carcerário apresentado e da incapacidade em cumprir com
sua finalidade, mudanças são necessárias no sistema penal das penas privativas de
liberdade e no modelo de encarceramento vigente. Nesse sentido, alternativas surgem
como mecanismos de solução, ou atenuação, dos diversos reclames carcerários
socioambientais, quais sejam, a construção de estabelecimentos prisionais na forma de
parcerias entre o ente público e empresas privadas; a implementação de um número
maior de APACs e a retomada dos investimentos nos estabelecimentos prisionais, nos
moldes do que é feito na Europa.
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5

PROPOSIÇÕES/PERSPECTIVAS

PARA

A

GARANTIA

DO

MEIO

AMBIENTE CARCERÁRIO EQUILIBRADO

Após debate acerca do meio ambiente carcerário em seu viés ambiental, dos
efeitos de sua degradação ao ser humano e ao meio ambiente, dos aspectos penais afetos
à falência do instituto da privação da liberdade como medida punitiva de primeiro plano
no Brasil, bem como do viés carcerário do meio ambiente e as legislações que tratam do
cárcere no Brasil e no mundo, apresentam-se agora proposições à garantia do meio
ambiente carcerário equilibrado e a sua prestabilidade aos fins previstos pela política
criminal atual.

5.1 Estabelecimentos prisionais construídos sob a forma de Parceria PúblicoPrivada (PPP)

Uma alternativa já conhecida em outros países, mas que vem ganhando força
no território nacional é a construção de estabelecimentos prisionais com contratos
celebrados entre entes públicos e empresas privadas, as chamadas PPPs.

5.1.1 Proposta e características gerais

O art. 3º da LEP, Lei Federal nº 7.210/1984 (BRASIL, 1984), informa acerca
da manutenção dos direitos constitucionais não suspensos por sentença aos quais o
preso faz jus:

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não
atingidos pela sentença ou pela lei.

Em regra, quando de uma sentença penal condenatória, são atingidos os
direitos à liberdade bem como os direitos políticos, os quais são suspensos. Assim,
qualquer outro direito constitucionalmente previsto, ao menos em tese, não deve sofrer
qualquer sorte de restrição do Estado.
Infelizmente não é bem o que se vê nas penitenciárias atuais, as quais, diga-se
de passagem, se assemelham em muito às masmorras medievais, uma vez que o direito
à dignidade humana, à saúde, ao lazer, ao trabalho e à moradia digna são todos
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abruptamente surrupiados daquele que se encontra nas mãos do Estado sob o status de
reeducando social.
Neste passo, os artigos 10 e 11 da LEP (BRASIL, 1984) informam acerca da
assistência a ser prestada pelo Estado e suas formas:

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Art. 11. A assistência será:
I - material;
II - à saúde;
III - jurídica;
IV - educacional;
V - social;
VI – religiosa.

O art. 10 é claro ao afirmar que a assistência ao preso e ao internado é dever do
Estado, o qual deve fazê-lo com o objetivo de prevenir o crime e orientar a pessoa para
que esta retorne à convivência social. Ocorre que o atual sistema carcerário, nos moldes
em que se apresenta, não se mostra nem minimamente capaz de reinserir alguém em
uma sociedade, mas tão somente capaz de criar verdadeiros criminosos, cada vez mais
revoltados e detentores de conhecimento incompatível com o pacífico convívio em
sociedade.
Isso se dá pela incapacidade estatal em administrar todos os estabelecimentos
prisionais, bem como pelo descaso político para com certa parcela da sociedade, a qual
perde, mesmo que temporariamente, os direitos constitucionais à liberdade e os direitos
políticos, não mais podendo votar, enquanto perdurar o cumprimento da pena.
Ocorre que não apenas os que estão reclusos têm a dignidade surrupiada pelo
descaso do Estado, mas também os familiares dos detentos, os próprios funcionários
que laboram nos estabelecimentos prisionais, os habitantes de seu entorno bem como o
meio ambiente, seja ele em seu aspecto carcerário, seja em seu aspecto geral. Destarte, o
ambiente degradado gera a contaminação do solo, além de, em muitos casos,
preponderar a ausência de saneamento básico, a liberação de gases pelas pocilgas
irregularmente instaladas, e a proliferação de doenças.
O desenvolvimento sustentável reclama intervenção imediata a fim de
solucionar o impasse que reproduz as condutas delituosas, ensejando um ciclo vicioso
que prejudica os presos, futuros reincidentes, e as pessoas cumpridoras de seus deveres
sociais.
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Cabe, ainda, ressaltar que o dispêndio de recursos do Estado com os presos é
tido como alto. Ocorre que o gasto com os fatores extramuros é ainda maior,
principalmente quando não se garantem as condições mínimas de higiene, saúde,
infraestrutura e auxílio moral e material, tanto aos que se encontram dentro quanto fora
do cárcere.
Em razão da reincidência do preso, o dispêndio financeiro do Estado é
dobrado, uma vez que ressurgem gastos com novos processos, novo cárcere, ou seja, a
movimentação reiterada de toda a máquina estatal. Além dos gastos com o meio
ambiente e com a sociedade, a qual se apresenta como vítima da incapacidade estatal de
(re)socializar, uma das funções das penas, nos termos da teoria preventiva especial, ao
lado da punição e da prevenção (temor).
Diante de todos os elementos acima expostos, os quais não são afetos somente
ao sistema carcerário nacional, surgiram nos EUA os primeiros estabelecimentos
prisionais em forma de parcerias público–privadas (PPP).
O conceito de PPP vem se difundindo no Brasil com mais força desde o
começo do século XXI.
As PPPs tiveram origem no Direito inglês, onde conseguiram conquistar
grande sucesso, obtendo êxito também em países como “Irlanda, Portugal, Espanha e
África do Sul como sistema de contraprestação pelo Poder Público ante a falta de
disponibilidade de recursos financeiros e aproveitamento da eficiência de gestão do
setor privado” (DI PIETRO, 2011, p. 143).
No Brasil, a história das PPPs teve termo inicial com o advento da Lei n o
11.079/2004, que veio para instituir as normas gerais para licitação e contratação de
PPP no âmbito da administração pública direta ou indireta.
Segundo relata a mensagem que acompanhou o projeto de lei, “no caso do
Brasil, representa uma alternativa indispensável para o crescimento econômico, em face
das enormes carências sociais e econômicas do país, a serem supridas mediante a
colaboração positiva do setor público e privado” (DI PIETRO, 2011, p. 143-144).
Assevera também que:

As Parcerias Público-privadas permitem um amplo leque de investimentos,
suprindo demandas desde as áreas de segurança pública, saneamento básico
até as de infraestrutura viária ou elétrica. Veja-se que o Plano Plurianual do
Governo, encaminhado para vigorar no período de 2004 a 2007, estima a
necessidade de investimentos na ordem de 21,7% do Produto Interno Bruto
(PIB) até 2007, como condição à retomada e sustentação do crescimento
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econômico do país, o que torna indispensável à existência de instrumentos de
parcerias que possibilitem a sua concretização (DI PIETRO, 2011, p. 143144).

Acerca do conceito e das características principais da PPP, o art. 2º da Lei no
11.079/2004 (BRASIL, 2004) elenca a previsão:

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na
modalidade patrocinada ou administrativa.
§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras
públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.
§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.
§ 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim
entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata
a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.
§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais);
II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou
III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o
fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.

Coube ao art. 2º informar acerca da conceituação das modalidades de parcerias
contidas no caput: as patrocinadas e administrativas (§§ 1º e 2º, respectivamente).
Sobre a PPP na modalidade patrocinada, tem-se que a remuneração mescla
recursos privados, obtidos por meio da cobrança de tarifas, e recursos públicos. O termo
concessão patrocinada é utilizado porque o Poder Público arca, necessariamente, com
parte do serviço, sendo o restante remunerado através de tarifas.
Já em relação à PPP na modalidade administrativa, o próprio Poder Público é o
usuário do serviço realizado, o que pode acontecer de forma direta ou indireta. A título
de exemplo, há o caso da construção e manutenção de um prédio público, em PPP, para
abrigar uma repartição pública.
Como requisito pecuniário da PPP, está previsto no inciso I do § 4º do art. 2º o
valor mínimo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para o contrato. E como
requisito temporal mínimo para a vigência da PPP não menos do que 5 (cinco) anos,
conforme preceituado no inciso seguinte do mesmo parágrafo.
Segundo Di Pietro (2011), a concessão de serviço público na forma de parceria
entre o ente público e empresas privadas é vista como uma privatização, uma vez que o
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Estado enxuga a máquina pública, transferindo as atribuições estatais ao setor privado.
Isso se dá mesmo que tal concessão ocorra através de contratos administrativos, os
quais são regidos pelo direito público, e que seja mantida a capacidade plena de dispor
sobre o serviço bem como a fiscalização.
Di Pietro (2011) acrescenta, ainda, que a disponibilidade do serviço público ao
setor privado ocorre de forma que este atuará nos parâmetros das empresas privadas, ou
seja, dispensáveis de contratar mediante certame público, licitações, além de não
estarem sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas.
Em relação à competência para legislar sobre o tema, o art. 24 da CRFB/88
determina serem concorrentes entre a União, Estados e Distrito Federal a legitimidade
legiferante. Estabelece, também, quais matérias deverão ser regulamentadas de forma
geral por aquela e específica por estes. Entre as matérias previstas no inciso I do art. 24
da CRFB/88, está a competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário.
Assim, a título de exemplo, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei
Estadual nº 14.868/2003 informa acerca da modalidade de PPP ora tratada, sendo que o
parágrafo único do art. 1º (MINAS GERAIS, 2003) esclarece a conceituação prática das
PPPs, in litteris:

Parágrafo único. As parcerias público-privadas de que trata esta Lei
constituem contratos de colaboração entre o Estado e o particular por meio
dos quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o ente privado participa da
implantação e do desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento
público, bem como da exploração e da gestão das atividades deles
decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e
humanos e sendo remunerado segundo o seu desempenho na execução das
atividades contratadas.

Apresentados os aspectos gerais da contratação estatal na modalidade de
Parcerias Público-Privadas, passa-se à análise ampla dos estabelecimentos prisionais
construídos e administrados por empresas privadas em parceria com o ente público.

5.1.2 As PPPs carcerárias no Brasil

Minas Gerais, através da Lei Estadual nº 14.868/2003, regulamentou o uso de
licitações para contratar mediante PPPs, tendo como objeto o sistema carcerário.
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Em 2009 foi licitado em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, o primeiro
complexo penitenciário sob a forma aqui tratada, firmada entre o Estado e empresas
privadas, o qual foi inaugurado em 2013 com capacidade para 3.000 (três mil) detentos.
Tratou-se da primeira PPP desde a licitação, apesar de já existirem, à época da
inauguração, cerca de 22 unidades prisionais públicas, em sete estados diferentes, que
passaram às mãos de empresas privadas, mesmo sem lei específica para tanto, uma vez
que não se tratavam de PPPs desde a origem.
No Estado de Minas Gerais, o inciso IV do §1º do art. 5º da Lei Estadual nº
14.868/2003 (MINAS GERAIS, 2003) explicita a autorização para contratos de PPPs na
área do sistema penitenciário. Leia-se:

Art. 5º Podem ser objeto de parceria público-privada:
[…]
§ 1º As atividades descritas nos incisos do caput deste artigo poderão ser
desenvolvidas nas seguintes áreas:
[…]
IV - segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça;

Os requisitos para que a PPP seja viável para o Estado estão previstos no art.
10 (MINAS GERAIS, 2003) da Lei em comento:

Art. 10. Os projetos de parceria público-privada encaminhados ao CGP, sem
prejuízo dos requisitos estabelecidos em regulamento, deverão conter estudo
técnico que demonstre, em relação ao serviço, obra ou empreendimento a ser
contratado:
I - a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado e a
melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a
outras possibilidades de execução direta ou indireta;
II - a viabilidade dos indicadores de resultado a ser adotado, em função da
sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do
ente privado em termos qualitativos e quantitativos, bem como de parâmetros
que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos;
III - a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do serviço, de
ganhos econômicos suficientes para cobrir seus custos;
IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado;
V - a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao objeto a
ser executado.

Observa-se que o artigo prevê com a PPP vantagens tanto ao Estado como ao
agente privado, sejam elas econômicas, na medida em que reduzam os gastos estatais e
trazem lucro àquele que explora a atividade, sejam no aspecto dos resultados, pois
vinculam o recebimento dos valores firmados em contrato à eficiência do serviço
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prestado, aferindo-se, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado
em termos qualitativos e quantitativos.
Atualmente, o Estado de São Paulo está em busca de terrenos no interior para a
construção de um complexo penitenciário para 10.500 pessoas em contrato de PPP,
sendo que o edital de licitação será lançado em breve. Já existem licitações em
andamento nos Estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal
(PÚBLICA, 2014).
Assim, em busca de solucionar questões relacionadas à melhoria do ambiente
carcerário, o que proporcionaria a proximidade maior entre o cumprimento das penas e
o respeito às normas fundamentais que garantem ao ser humano o direito ao meio
ambiente equilibrado bem como a dignidade da pessoa humana, não só o Brasil vem
investindo em tal modalidade prisional, conforme será visto a seguir.

5.1.3 As PPPs penitenciárias pelo mundo

Assim como no Brasil, no mundo todo o sistema prisional se revela um pesado
e oneroso fardo para os governos e a sociedade.
Buscando sanar os problemas atinentes à questão prisional, no final do séc.
XX, Reino Unido, França, Estados Unidos, Portugal, Itália, Holanda e alguns países da
América Latina começaram a buscar parceiros privados com a finalidade de
desenvolver serviços públicos deficitários.
Para melhor entender as PPPs pelo mundo, Santos (2009), recorrendo aos
números, informa:

Com relação ao sistema carcerário, existem cerca de 200 presídios privados
no mundo, sendo a metade deles nos Estados Unidos. O início da experiência
americana com a privatização de presídios se deu na década de 1980. Hoje,
esse modelo penitenciário atende 7% dos condenados. Já na Inglaterra, 10%
da população carcerária estão em penitenciárias com administração
terceirizada. Na Austrália, que é a recordista mundial, esse percentual sobe
para 17%. África do Sul, Canadá, Bélgica e Chile também aderiram à
privatização. Um levantamento do governo australiano mostra que um preso
em regime privatizado pode custar menos que na cadeia pública - lá, o custo
cai de US$ 55 mil para US$ 34 mil. Para os donos dos presídios, os números
da privatização nos Estados Unidos sugerem que o negócio não é ruim. O
valor de mercado da Correction Corporation of America, a maior empresa do
ramo, saltou de US$ 200 milhões para US$ 1 bilhão em cinco anos.
(SANTOS, 2009)
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Analisando minuciosamente a experiência de cada um dos países que adotaram
as PPPs penitenciárias como forma de solução aos reclames carcerários, tem-se como
berço da modalidade carcerária em comento o Reino Unido.
Em 1992, em um contexto de extrema superlotação carcerária, o país construiu
a primeira versão inglesa das PPPs (Private Finance Initiative – PFI). Segundo Santos
(2009),

Ela nasceu durante o governo do conservador John Major e tinha por objetivo
estimular empreendimentos conjuntos envolvendo os setores público e
privado em um contexto de implementação da agenda liberal de Margareth
Thatcher. A PFI foi definida como o conjunto de ações para aumentar a
participação do capital privado na prestação de serviços públicos. (SANTOS,
2009)

Santos (2009) informa que “o governo inglês assinou contratos com consórcios
de empresas privadas para a construção de nove penitenciárias. Atualmente, dos 138
presídios existentes na Inglaterra, 9 são estabelecimentos privados”.
Como no Brasil, as empresas contratadas pelo governo Inglês para a construção
e gestão das penitenciárias tiveram como contrapartida financeira o recebimento de
valores do governo pelo prazo de 25 anos.
Ainda nos mesmos moldes brasileiros, as empresas construtoras e gestoras dos
presídios são responsáveis por todos os seus setores, exceto o transporte de presos para
audiência. Este é executado por empresa privada de segurança, ao contrário do que
ocorre no Brasil, onde mencionado transporte é realizado por agentes prisionais
concursados públicos.
Nos Estados Unidos a ideia de privatizar as prisões nasceu nos anos 80, durante
o governo do presidente Ronald Reagan. Santos (2009) informa que se pretendia “livrar
o setor público das despesas da construção de penitenciárias e imprimir ao setor
carcerário técnicas de gestão empresarial que, por sua vez, garantissem a eficiência que
o setor público era incapaz de dar”, o que proporcionaria bons lucros para as empresas
gestoras do negócio.
Os Estados Unidos contam com cerca de 150 prisões de administração
privatizada em 28 Estados. Há mais de dois milhões de pessoas cumprindo pena em
presídios e mais de 400 mil trabalhando neles (SANTOS, 2009).
Santos elenca outros dados relevantes sobre o sistema prisional privado dos
Estados Unidos, bem como críticas corriqueiras por parte daqueles que são contra a
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“privatização” do sistema prisional, o que ocorre com quase 10% das cadeias
americanas:

De acordo com o Departamento de Justiça americano, a economia para o
governo com um presídio privado é de apenas 1% em relação a um presídio
mantido pelo Estado. Opositores da privatização também afirmam que os
administradores das cadeias fazem lobby por leis mais duras e
encarceramentos mais longos. Entretanto, o principal ponto positivo do
exemplo americano é de que, quando a gestão é privada, a implantação de
novas unidades custa menos e é mais rápida. Uma unidade privada de 350
vagas é entregue em cinco meses a um custo de US$ 14 mil por vaga. Pela
mesma obra, o governo gasta quase o dobro, US$ 26 mil, e o prazo de
entrega é de dois anos. Trata-se de uma preciosa lição para países com déficit
de vagas.
(…)
Hoje, por causa do lobby dessas empresas junto ao Congresso norteamericano para alongar penas e tornar mais rígidas as punições aos
delinquentes, o número de presidiários supera os dois milhões, sendo que
cerca de 80% desses presidiários são pobres, negros ou latinos. Nos Estados
Unidos, de cada quatro habitantes negros, um já foi preso. (SANTOS, 2009)

Em 2004, na França, com a determinação da construção de 30 unidades até
2007, adotou-se um sistema diverso daquele empenhado no Brasil e nos Estados
Unidos. No país europeu, adotou-se o modelo de cogestão entre o ente público e a
empresa privada, no qual o gerenciamento e a administração do estabelecimento
prisional são realizados em conjunto.
Santos complementa dizendo que:

Nesse modelo o Estado indica o Diretor-Geral do estabelecimento, a quem
compete o relacionamento com o juízo da execução penal e a
responsabilidade pela segurança interna e externa da prisão. A empresa
privada encarrega-se de promover, no estabelecimento prisional, o trabalho, a
educação, o transporte, a alimentação, o lazer, bem como a assistência social,
jurídico, espiritual e a saúde física e mental do preso, vindo a receber do
Estado uma quantia por preso/dia para a execução desses serviços.
(SANTOS, 2009)

A Itália aposta basicamente em presídios privatizados. Como no Brasil, o
sistema penitenciário italiano é gerenciado pelo Estado, também apresentando péssimo
desempenho e superpopulação. O primeiro ministro italiano defende a privatização do
sistema prisional, seguindo o exemplo inglês (SANTOS, 2009).
Santos critica o modelo de privatização dos diversos países citados,
asseverando que:
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As prisões constituem um mercado extremamente atraente para os grupos
privados, visto que a população carcerária não para de crescer. Nos Estados
Unidos, ela bate todos os recordes, com uma taxa de encarceramento de 686
para 100.000 habitantes em 2003. Na Grã-Bretanha, existem 135 detentos
para 100.000 habitantes, assim como em Portugal; na Espanha, são 125
presidiários para 100.000; na Itália, 100 para 100.000; na Holanda, 93 para
100.000; na Bélgica, 85 para 100.000. Embora, na França, esta proporção
esteja entre as mais baixas (99 para 100.000 habitantes em 2003), o número
de presos aumentou em 32% desde 1990. Em 1° de julho de 2003, ele
totalizava 63.652, ou seja, 2.689 a mais que um ano antes, sem que tenha
havido alteração no número de vagas (48.600). Nunca a taxa média de
ocupação foi tão alta: 128,3 %. Na França, 6% da população carcerária estão
cumprindo pena em presídios terceirizados. (SANTOS, 2009)

Críticas à parte, o sistema penitenciário em parceria com empresas privadas,
em todos os países que o empregaram, trouxe melhores condições ambientais,
psicológicas e pessoais aos que cumprem suas penas naqueles estabelecimentos. Tal
fator é relevante quando da confrontação entre os prós e contras do modelo utilizado.

5.1.4 O meio ambiente carcerário nas PPPs prisionais

Tomando como exemplo o complexo penitenciário criado mediante concessão
do ente público estadual à empresa privada GPA, em Ribeirão das Neves/MG, tem-se
que ele possui o meio ambiente carcerário em conformidade com aquilo que preceitua a
LEP e a CRFB/88.
O respeito às condições mínimas para a sobrevivência digna do ser humano se
faz presente. Há qualidade estrutural de habitação, esgoto tratado, ambiente arejado e
livre de contaminação, lotação condizente com a estrutura física e tratamento respeitoso
por parte dos guardas privados.
Fora das celas, a todos os presos são conferidos o direito ao entretenimento,
educação básica e superior, alimentação digna, médicos, dentistas e psicólogos, o que
também facilita no propósito educativo e socializador daquele que se encontra
encarcerado.
Aos familiares que frequentam o presídio há um local amplo, arejado e coberto,
o qual dispõe de mesas para convivência, banheiros e bebedouros, possibilitando a
espera para a entrega de pertences e visitação com o mínimo de dignidade.
A mínima concessão de dignidade aos familiares e amigos dos presos, além de
trazer equilíbrio ao meio ambiente carcerário, influencia na reabilitação, ou habilitação
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do preso, uma vez que este percebe o bom tratamento dispensado aos seus familiares
pelo sistema.
Ademais, há o respeito ao meio ambiente natural, pois se trata de um local que
observa os ditames de sustentabilidade ambiental, estando sempre limpo e organizado,
interna e externamente. Tal respeito acontece não apenas pela vontade de oferecer maior
conforto e comodidade aos condenados, mas também por se tratar de uma questão
contratual, uma vez que o pagamento da remuneração está atrelado ao cumprimento de
vários objetivos previstos no contrato.
Assim, o complexo penitenciário na forma de PPP construído em Ribeirão das
Neves se apresenta como uma alternativa, até então, palpável. Trata-se de uma resposta
satisfatória aos anseios daqueles que buscam nas penas privativas de liberdade a solução
para os conflitos sociais com o cárcere como medida necessária e suficiente à reinserção
do delinquente à sociedade.
Porém, além dos vieses positivos expostos, também existem os aspectos
negativos, os quais, em meio às tratativas entre empresas privadas e entes públicos,
também são observados.

5.1.5 Críticas às PPPs penitenciárias

Observam-se com frequência críticas às PPPs penitenciárias, não somente do
Brasil, mas, também, em outras partes do mundo.
A principal crítica é com relação ao intuito de lucro das penitenciárias. Estas
funcionam no sistema de parceria entre o ente público e as empresas privadas, e a
remuneração é feita com base no número de pessoas presas nos estabelecimentos a tal
fim destinados.
A esse respeito, cita-se trecho de reportagem veiculada no canal eletrônico
operamundi.uol.com.br, a qual elenca como tema central “Penitenciárias privadas
batem recorde de lucro com política do encarceramento em massa”.
Na reportagem em comento, o sistema penitenciário privado norte-americano é
indagado acerca do crescente lucro das empresas gestoras dos contratos, afirmando-se
que a política criminal americana é fomentada a levar ao cárcere os pobres:
(…) "A nossa companhia foi fundada no princípio que poderíamos, sim,
vender prisões. Da mesma forma como se vendem carros, imóveis ou
hambúrgueres". Simples e objetivo, um dos fundadores da CCA (Corrections

105
Corporation of América), responsável pela privatização de dezenas de
penitenciárias nos EUA, define sua área de atuação.
Desde a inauguração em 1983, a empresa passou a fazer parte do seleto grupo
das multibilionárias dos EUA com um "produto" no mínimo controverso:
prender pessoas. A lógica de mercado é simples: quanto mais presos os
centros penitenciários abrigam, mais verbas federais são repassadas para a
CCA e outras prisões, aumentando gradativamente os lucros. Segundo o
instituto Pew Charitable Trusts, o setor registra recordes consecutivos de
lucro no decorrer dos últimos anos e é o segundo mais rentável aos
investidores do país.
O maior complexo penitenciário da CCA em Lumpkin, Geórgia, por
exemplo, recebe 200 dólares por cada preso todos os dias, rendendo um lucro
anual de 50 milhões de dólares. Além disso, a empresa potencializa os
vencimentos cobrando cinco dólares pelo minuto das ligações telefônicas provavelmente a taxa por minuto mais cara do planeta. Os presos que
trabalham no local - não importa quantas horas - recebem um dólar pelo dia
trabalhado.
“Prender pessoas virou um negócio absolutamente lucrativo para iniciativa
privada em especial para os lobistas que vão até Washington para garantir
que as leis e a legislação do país funcionem para garantir que os pobres
continuem sendo enviados ao cárcere”, afirma o cientista político Chris
Kirkham ao portal Huffington Post.
Com a implantação da dinâmica de mercado às prisões, a população
carcerária dos EUA teve um crescimento de mais de 500% - valor que
representa 2,2 milhões de pessoas nas prisões norte-americanas. Os EUA,
aliás,
abrigam
25%
da
população
carcerária
do
mundo.
Assim como Kirkman, ativistas sociais e grupos ligados aos Direitos
Humanos acusam o governo e a iniciativa privada de promover uma
“máquina”, que “gera pobres e marginalizados” para serem enviados à prisão
mais tarde. “É um sistema de encarceramento massivo. Ou seja, você precisa
promover a pobreza e não oferecer suporte – como educação de qualidade.
Então, não resta outro caminho a não ser a criminalidade e, depois, a prisão.
É um círculo que ajuda a manter as penitenciárias privadas lucrando”, afirma
o ativista norte-americano Michael Snyder (OPERA MUNDI, 2013).

A questão acima levantada é colocada também como uma crítica ao modelo
que vem sendo implementado no Brasil, em que o contrato garante lotação mínima de
90% às empresas vencedoras, ou seja, garante-se a prisão contínua de pessoas,
prendendo-se para garantir o lucro das contratadas.
Segundo o canal “Pública, Agência de reportagem e jornalismo investigativo”,
“em 20 anos (1992-2012) o número de presos no país aumentou 380%”. A preocupação
de especialistas é que esse número cresça ainda mais com a chegada dos presídios de
PPPs ao Brasil (2014).
Assim, fala-se na indústria das prisões, em que encarcerar torna-se vantajoso
economicamente, “um grande negócio”; “ter menos presos não é vantajoso
economicamente” (PÚBLICA, 2014).
Outra crítica frequente refere-se ao custo per capita dos presos. Segundo dados
fornecidos pelo consórcio GPA, que usufrui do complexo prisional de Ribeirão das
Neves, o Estado repassa R$ 2.700,00 por preso mensalmente, enquanto nas
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R$ 1.700,00 por mês.
Críticas à parte, as PPPs também possuem seus méritos, principalmente no que
se refere à salubridade do meio ambiente carcerário; o número reduzido de presos por
ambiente (limitado a quatro); o emprego de tecnologia avançada no monitoramento e
controle de acesso aos ambientes; o fornecimento de acomodações dignas para que os
familiares aguardem por atendimento em dias de visitas; o fornecimento de emprego,
lazer, atendimento médico e psicológico aos necessitados, etc.
Outra forma de ambiente carcerário que vem ganhando destaque é a APAC –
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados.

5.2 O método APAC
A APAC “é uma entidade civil de Direito Privado, com personalidade jurídica
própria, dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas
de liberdade” (APAC ITAÚNA, 2012).
Ottoboni (2004, p. 29) define a APAC como “um método de valorização
humana, portanto de evangelização, para oferecer ao condenado condições de recuperarse, logrando, dessa forma, o propósito de proteger a sociedade e promover a justiça”.
Indagado sobre por que caracterizar a APAC de “método”, ele responde:

Porque se trata de uma metodologia que rompe com o sistema penal vigente,
cruel em todos os aspectos e que não cumpre a finalidade precípua da pena:
preparar o condenado para ser devolvido em condições de conviver
harmoniosa e pacificamente com a sociedade (OTTOBONI, 2004, p. 30).

Perseguindo a humanização no cumprimento das penas privativas de liberdade,
da valorização do ser humano, o método APAC deve prever, obrigatoriamente, em seus
Estatutos, a adoção da Metodologia APAC, cuja aplicação é aprovada e fiscalizada pela
FBAC – Federação Brasileira de Assistência aos Condenados.
No Brasil, a FBAC procura orientar, fiscalizar e prestar assessoria na aplicação
do método APAC, zelando pela unidade e uniformidade dos projetos de APACs no
País.
Criadas em 1986, em São José dos Campos/SP, época em que testes foram
realizados com presos dos regimes de cumprimento de pena semiaberto e aberto, a sua
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implementação ocorreu com a construção da unidade de Itaúna/MG, vindo, com o
sucesso da unidade implementada, a se propagar por centenas de cidades do Brasil e
copiadas por outros países.
O método APAC é fundamentado por 12 pilares, quais sejam, a participação da
comunidade na recuperação, o trabalho, a religião, a assistência jurídica e à saúde, a
valorização humana, a família, o voluntariado e o curso para sua formação, o Centro de
Reintegração Social (CRS), o mérito e a jornada de libertação com cristo (OTTOBONI,
2004).
Em perspectiva mais ampla, o método APAC busca, também, a proteção da
sociedade, a promoção da Justiça e o socorro às vítimas.
Amparada pela Constituição Federal para atuar nos presídios, possui seu
Estatuto resguardado pelo Código Civil e pela Lei de Execução Penal, operando como
auxiliar dos Poderes Judiciário e Executivo, respectivamente na execução penal e na
administração do cumprimento das penas privativas de liberdade nos regimes fechado,
semiaberto e aberto (APAC PARANÁ, 2012).
A principal diferença entre a APAC e o Sistema Prisional Comum é que na
APAC os presos também são responsáveis pela sua recuperação, tendo assistência
espiritual, médica, psicológica e jurídica prestada pela própria comunidade.
Outra diferença notável é a participação dos próprios recuperandos na
segurança e disciplina do presídio, tendo como suporte os funcionários, voluntários e
diretores da entidade, sem a presença de policiais e agentes penitenciários, ou seja, sem
a presença de força pública.
A metodologia APAC fundamenta-se no estabelecimento de uma disciplina
rígida, caracterizada por respeito, ordem, trabalho e envolvimento da família do
sentenciado, não havendo ociosidade no ambiente das APACs, o que contribui, em
muito, para a reinserção mais célere do preso à sociedade (APAC PARANÁ, 2012).
A valorização do ser humano e da sua capacidade de recuperação é também um
importante diferencial no método da APAC, bem como o cuidado para com o meio
ambiente, seja ele natural, cultural, artificial ou misto.
As APACs buscam a interação dos presos com o meio ambiente, acreditando
que a harmonia entre os seres humanos e o meio ambiente, sempre com o viés da
evangelização, trará maiores condições de (re)socialização da pessoa humana.
O trabalho é diário e não há ociosidade dentro das APACs, o que também
facilita a recuperação do ser humano.
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Não se fala em superlotação e, consequentemente, em degradação do meio
ambiente carcerário, pois o condenado cumpre a sua pena em presídio de pequeno porte,
com capacidade média para 100 a 180 recuperandos. Preferencialmente o preso
permanece na sua terra natal ou onde reside sua família, fator que também contribui à
recolocação social do delinquente em recuperação.
Observados os fundamentos trazidos, as APACs existentes apresentam
baixíssimo índice de reincidência daqueles que lá cumprem suas penas, sendo muito
menor em relação àqueles que cumprem suas reprimendas privativas de liberdade nas
penitenciárias geridas pelo Estado.
Assim, o tratamento penal humanizado dispensado aos presos revela ser um
facilitador da reinserção social e redutor do índice de violência na comarca em que se
instalou a APAC. Isso contribui de forma relevante para um ambiente de maior
acolhimento social, reinserção e paz na sociedade (OTTOBONI, 2004).
Outro ponto que merece destaque positivo é o custo mensal de gestão das
APACs: 60% menor que no sistema convencional (APAC PARANÁ, 2012).
Diante do sucesso obtido pelo método, este fora reconhecido pela Organização
das Nações Unidas – ONU, o que culminou com a criação da Prison Fellowship
International – PFI, órgão consultivo para assuntos penitenciários, cuja função é tratar
da divulgação e expansão do método APAC nos demais países, contando, hoje, com
112 países filiados (APAC PARANÁ, 2012).
Em 1997 o interesse internacional pelas APACs já se fazia presente, conforme
informado por Ary Sarubbi e Afonso F. Rezende:

Seus métodos de trabalho e atendimento psicológico ao reeducando tem
atraído a atenção de todo o globo, tendo sido implementada em vários países,
a exemplificar o Equador, Argentina, Escócia, Rússia e Coréia do Sul. Os
Estados Unidos (com alta taxa de reincidência e a maior em encarceramento
em todo o mundo), através da „Prision Fellowship Internacional‟ e da
„Confraternização Carcerária‟ daquele país, pelos seus dirigentes, estudam a
possibilidade de ali ser aplicado o extraordinário sistema da APACs
brasileira, a começar pelo Estado do Alabama. (SARUBBI; REZENDE,
1997, p. 11-12)

5.3 Investimento público e o exemplo europeu

A falta de investimentos do poder público é aqui apresentada como uma das
causas da degradação do meio ambiente carcerário. Isso se constata em razão da
situação degradante em que os estabelecimentos prisionais se encontram.
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Obviamente que o investimento público financeiro, por si só, não resolveria
os problemas que permeiam a massa carcerária brasileira. Tal investimento deve vir
acompanhado, também, de investimentos na área de treinamento de pessoal, qualidade
da alimentação, modernização dos estabelecimentos prisionais, nos moldes daqueles
europeus, etc.
Vale-se aqui, como paradigma, do sistema prisional europeu, que vem
amplamente retratado por Ary Sarubbi e Afonso Celso F. Rezende, no livro Sistema
Prisional na Europa. Modelo para o Brasil? (1997).
Assim, baseia-se em um sistema comum que quase totalmente considera a
ressocialização e a punição como objetivos principais da política criminal.
Primando pela qualidade de vida daqueles que cumprem suas penas, o
sistema carcerário europeu busca o respeito aos direitos fundamentais do preso,
privando-o tão somente do direito de ir e vir. Nesse sentido, Ary Sarubbi e Afonso
Celso F. Rezende procuraram ilustrar de forma clara as características principais do
sistema punitivo europeu:

Uma das maiores vantagens do processo está justamente no fato de que as
condições de vida das pessoas que ali vivem, correspondem tanto quanto
possível à vida normal e a pena é cumprida de tal forma que o castigo
envolve somente a perda da liberdade e, se utilizados outros tipos de
restrições, são para assegurar a manutenção da ordem nas instituições. Os
presos não são sacrificados a meta é justamente fazer-se o possível para que
ocorra um reengajamento social e plenamente recuperados, levando-se em
consideração as heranças psicossociais-econômicas de cada um, existindo, no
entanto, precisão das desvantagens causadas pela perda da liberdade.
(SARUBBI; REZENDE, 1997, p. 51)

Sobre o espaço prisional correspondente aos presos, cada um possui, em regra,
uma cela individual, havendo a correlata divisão por idade, saúde e periculosidade. “Os
presos recebem cursos sobre noções de higiene pessoal e ambiental e fica obrigado a
manter as instalações de sua cela em perfeitas condições” (SARUBBI; REZENDE,
2007, p. 58).
Sobre a alimentação servida aos presos, há variedade diária no cardápio, com
planejamento de dieta variada e equilibrada. “Como toda a alimentação é providenciada
nos recintos das instituições pelos próprios detentos, ao diretor compete supervisioná-la,
prová-la antes de ser servida e consumi-la junto a eles” (SARUBBI; REZENDE, 2007,
p. 58).

110

A foto abaixo retrata um dormitório duplo na prisão „Labor Colony‟, em
Suomelina, Finlândia.

42

Observa-se a organização do ambiente carcerário, camas minimamente dignas,
espaço para o desenvolvimento dos estudos e a assiduidade do ambiente.
Como no Brasil, o trabalho para o preso europeu representa “um dos eixos que
formam a estrutura do funcionamento das prisões” (SARUBBI; REZENDE, 2007, p.
54), responsável maior pela re(educação) do preso, não representando apenas um mero
passatempo ou um castigo.
Apesar de o sistema carcerário europeu ser tido como modelo de respeito ao
meio ambiente carcerário, nem sempre foi assim. Nesse sentido, Sarubbi e Rezende
(2007, p. 108) citam a fala de Rocco Trimboli, diretor responsável pela inauguração do
Presídio de Bérgamo, na Suíça: “quando ali chegou, em 1972, encontrou no lugar muita
sujeira e praticamente tudo a construir. . E mais:
42

SARUBBI, Ary; REZENDE, Afonso Celso F. Sistema prisional na Europa. Modelo para o Brasil?
Campinas: 1997, Peritas Editora e Distribuidora Ltda, p. 65
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Lembro-me ainda de que existiam pedaços de pão envelhecido por todos os
lados, um sem-número de ratos, nenhum serviço de higiene e janelas tipo
boca-de-lobo. Numa das salas ainda permanecia a cadeira que era utilizada
pelos condenados à morte por fuzilamento. Intacta (SARUBBI; REZENDE,
2007, p. 58).

O modelo penitenciário europeu é um exemplo claro de que o Estado possui
condições de trazer dignidade ao ser humano, prestando-lhe o auxílio necessário à sua
reintegração social. E também de oferecer condições de puni-lo por seus crimes, de
forma a desestimular a prática criminosa, tudo em estrita atenção às normas nacionais
constitucionais, à lei que trata da execução, sem deixar de respeitar o meio ambiente em
suas diversas espécies.
Necessária, portanto, se faz a apresentação de proposições para melhoria do
meio ambiente carcerário, com o propósito de ressocializar o preso.

5.4 Adoção de medidas restaurativas como forma de prevenir a degradação do
meio ambiente artificial – princípio da prevenção

Os estudos sociojurídicos voltados para o tema acesso à justiça têm apontado,
em diferentes países, a introdução de reformas processuais ou na estrutura do sistema de
justiça, com o fim de universalizar o acesso. Mauro Cappelletti e Bryant Garth43
expõem três movimentos importantes de acesso à justiça. Com início em meados da
década de 1960, o primeiro movimento é caracterizado pela defesa e promoção de
mecanismos de apoio judiciário aos cidadãos carentes. Por sua vez, as mudanças
introduzidas pelo segundo movimento procuram, sobretudo, encorajar a defesa dos
interesses coletivos e difusos em juízo. O terceiro movimento procura expandir nova
concepção de resolução judicial de litígios desenvolvendo um conceito amplo de justiça
em que os tribunais fazem parte de um conjunto integrado de meios de resolução de
conflito, o que inclui a sistematização da justiça restaurativa.
Nesse viés, Boaventura de Souza Santos (2007, p. 48) salienta a importância de
se construir uma justiça democrática de proximidade e cita exemplos de inovações
institucionais nesse sentido que têm ocorrido no Poder Judiciário brasileiro, – como a

43

Obra Acesso à Justiça.
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justiça itinerante, a justiça comunitária44, a conciliação judicial e extrajudicial, os
juizados especiais e a justiça restaurativa – e que se apresentam como uma perspectiva
não adversarial de resolução de conflitos, aplicável nas mais diversas áreas das relações
sociais.
Na presente dissertação, a justiça restaurativa será abordada como instrumento
de política criminal nos moldes da Resolução nº 12/2002 da ONU, em face da
necessidade de se apresentar novas alternativas e métodos para a solução de conflitos
penais e dos problemas relacionados ao meio ambiente carcerário. As medidas
restaurativas são aqui enxergadas como ferramenta que auxilia na aplicação do princípio
da prevenção.
Diferentemente da justiça retributiva/punitivista, que declara vencedores e
vencidos com a consequente aplicação de pena e extingue o conflito, sem, entretanto,
dar conta de atender às necessidades mais imediatas dos envolvidos, a justiça
restaurativa opera a fim de tentar restabelecer as relações rompidas em virtude da
ocorrência do crime. E o faz com vistas ao futuro, não se apegando à culpa, que focaliza
o passado.
A justiça restaurativa é um sistema recente45 e ainda inacabado que vem, aos
poucos, expandindo seu espectro de influência tanto na doutrina, como na legislação de
diversos países. Nesse aspecto, a Resolução nº 12/2002 da ONU desempenha um
importante papel ao difundir esse novo paradigma para resolução de conflitos,
estabelecendo diretrizes para sua implementação.
De acordo com a mencionada resolução, justiça restaurativa significa qualquer
programa estatal que use processos restaurativos, isto é, processo no qual a vítima e o
ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros da comunidade
afetados por um crime, participam ativamente na resolução das questões oriundas do
crime, geralmente com a ajuda de um facilitador46. Os processos restaurativos podem se
44

A experiência de justiça comunitária no Brasil esta relacionada com o impulso dos tribunais de justiça
estaduais em capacitar os membros das localidades mais pobres a prestar orientação jurídica e dar solução
a problemas que não poderiam ser solucionados devidamente no judiciário por não se adequarem às
exigências formais/probatórias do juízo ou porque não obteriam uma pronta resposta na justiça oficial
(Santos, 2007, p. 41).
45
As práticas restaurativas tiveram origem há mais de três décadas, sendo que os primeiros registros
foram verificados nos Estados Unidos em 1970, na forma de mediação entre réu e vitima que,
posteriormente, foi adotada na Nova Zelândia.
(http://www.justica21.org.br/j21.php?id=82&pg=0#.VWUDSNJViko, acessado em 25.05.2015)
46
Facilitador é a pessoa cujo papel consiste em facilitar, de maneira justa e imparcial, a participação das
pessoas afetadas e envolvidas num processo restaurativo.
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utilizar da mediação, da conciliação, da reunião familiar ou comunitária (conferencing)
e círculos decisórios (sentencing circles), até a obtenção de um resultado restaurativo.
Por resultado restaurativo entende-se um acordo construído sob premissas
restaurativas o qual disponha sobre as respostas adequadas ao caso sob análise. Pode
consistir em reparação, restituição e serviço comunitário, com objetivo de atender às
necessidades individuais e coletivas e responsabilidades das partes, bem assim
promover a reintegração da vítima e do ofensor.
O acordo oriundo do processo restaurativo, que, como visto, é construído por
todas as partes envolvidas (vítima, ofensor e comunidade), objetiva responsabilizar o
ofensor pelo ato criminoso, reforçando nele a importância do bem jurídico afetado.
Dessa forma, promove a prevenção positiva (geral/individual) com maior ênfase que a
pena, até mesmo em razão da maior celeridade da resposta apresentada pelo sistema de
justiça.
A justiça restaurativa, assim, de maneira alguma propõe a impunidade, visto
que é necessária a assunção de responsabilidade por parte do ofensor.
É interessante ressaltar que o sistema de justiça punitivista, calcado na tradição
retributiva, não estimula a assunção de responsabilidade pelo ofensor. Ora, é necessário
que o ofensor conheça as consequências que seu delito gerou na esfera particular da
vítima, que muitas vezes não se encerram apenas na perda de um determinado bem, por
exemplo, mas provocam traumas psicológicos, o que não é solucionado com a prisão do
ofensor. Por essa razão, aduz Howard Zehr (2008, p. 87) que “uma vez que o
comportamento dos ofensores muitas vezes revela irresponsabilidade, simplesmente
dizer a ele o que vai acontecer seria poupá-los e incentivar seu comportamento
irresponsável”.
A participação da comunidade no processo restaurativo mostra-se relevante
porque a ocorrência do delito também gera consequências na vida das pessoas inseridas
direta ou indiretamente no cenário do conflito. Sentimentos que envolvem medo, revolta
e sensação de impunidade permeiam os pensamentos das pessoas que, de uma forma ou
de outra, buscam informações e respostas sobre o fato criminoso, bem como sobre os
desdobramentos do conflito. Conforme assevera Zehr:

A vítima de crime se sente violada, e essa violação gera necessidades. Mas
as comunidades também se sentem violadas e tem necessidades análogas.
Uma vez que não pode ignorar as dimensões públicas do crime, em muitos
casos o processo judicial não pode ser inteiramente privado. Também a
comunidade quer estar segura de que o ocorrido é errado, algo está sendo
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feito a respeito, e medidas estão sendo tomadas para evitar a reincidência.
(...) A reparação da comunidade como um todo requer algum tipo de ação
simbólica que tenha elementos de denúncia da ofensa, vindicação,
restauração da confiança e reparação. (ZEHR, 2008, p. 184)

De acordo com as diretrizes da Resolução nº 12/2002, é possível a utilização de
programas estatais de justiça restaurativa em qualquer estágio do sistema de justiça
criminal, conforme dispuser a legislação nacional. No entanto, algumas condicionantes
precisam ser observadas: a) deve haver prova suficiente de autoria para denunciar o
ofensor; b) deve haver concordância entre vítima e ofensor sobre os fatos essenciais do
caso; c) a participação do ofensor não deverá ser usada como prova de admissão de
culpa em eventual processo judicial ulterior; d) a segurança das partes deverá ser
considerada durante toda a condução do processo restaurativo; e) as disparidades que
impliquem em desequilíbrios, assim como as diferenças culturais entre as partes, devem
ser levadas em consideração ao se conduzir um caso no processo restaurativo.
Quando não for indicado ou possível o processo restaurativo diante das
condicionantes ora analisadas, o caso deve ser encaminhado às autoridades do sistema
de justiça criminal para a prestação jurisdicional. Em tais casos, deverão ainda assim as
autoridades apoiar a reintegração da vítima e do ofensor à comunidade e estimular o
ofensor a responsabilizar-se frente à vítima e à comunidade, o que poderia ensejar a
diminuição da sanção a ser aplicada.
No bojo dos processos restaurativos, deverá vigorar garantias processuais
fundamentais que assegurem um tratamento justo ao ofensor e à vítima, destacando-se o
acesso a assistência judiciária gratuita; esclarecimento sobre seus direitos, a natureza do
processo e as possíveis consequências de sua decisão antes de concordarem em
participar do processo restaurativo, o que deverá ocorrer de forma livre sem qualquer
coação; possibilidade de revogação do consentimento a qualquer momento do processo,
retornando o caso para o procedimento convencional da justiça criminal; os acordos só
poderão ser pactuados voluntariamente e devem conter somente obrigações razoáveis e
proporcionais; e, por fim, supervisão judicial dos acordos oriundos de programas de
justiça restaurativa, quando apropriado, bem como a incorporação do acordo aos
julgamentos, de modo que tenham o mesmo status de qualquer decisão judicial.
Percebe-se que o sistema restaurativo, ao efetivar a dignidade humana por meio
de seus diversos instrumentos, encontra-se em maior consonância com o Estado
Democrático de Direito, pois possibilita que todos os afetados pelo fato criminoso
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construam em conjunto a resposta restaurativa, o que denota uma horizontalização da
atuação do sistema de justiça. Enquanto isso, o sistema punitivista – além de estabelecer
uma estrutura vertical de atuação, pela qual a decisão é imposta pelo juiz às partes, que
apenas de forma indireta participam da construção da decisão – viola a dignidade
humana por meio da aplicação da pena, cuja legitimidade já foi abordada neste trabalho.
Ademais, observa-se aqui a plena aplicação do princípio da prevenção, quando
se evita o encarceramento desnecessário para aqueles que não necessitam de penas
privativas de liberdade como medida eficaz aos reclames da política criminal.
O princípio da prevenção tem a sua atenção voltada para o momento anterior à
da consumação do dano.
Assim, com a aplicação de medidas diversas ao cárcere a superlotação diminui
na mesma proporção ao perigo causado ao meio ambiente carcerário. Ou seja, quanto
menor o número de encarceramentos, melhores as condições de habitação, menor o
gasto público e melhores as condições de trabalho dos servidores públicos; quanto
menos pessoas no cárcere, melhores as condições de sobrevivência nele.
Em vista dessas diretrizes, cabe ao Poder Público acolher os programas de
implementação da justiça restaurativa no âmbito de sua legislação, que necessariamente
deverá abordar: a) as condições para encaminhamento de casos para os programas de
justiça restaurativos; b) o procedimento posterior ao processo restaurativo; c) a
qualificação, o treinamento e a avaliação dos facilitadores; d) o gerenciamento dos
programas de justiça restaurativa; e) padrões de competência e códigos de conduta
regulamentando a operação dos programas de justiça restaurativa.
Observa-se que o Brasil não possui uma opção político-criminal solidamente
definida (SICA, 2002). Ao mesmo tempo em que adota medidas duras, demonstrando a
sua influência por doutrinas autoritárias, como do Movimento de Lei e Ordem, por
outro lado, também constrói mecanismos e institutos processuais que espelham a busca
por uma ordem penal consensual, com vistas a, entre outros, oportunizar que a vítima
seja inserida no processo penal, reparar os danos causados, diminuir a aplicação de
penas privativas de liberdade.
Dessa forma, se por um lado há uma forte tendência do legislativo ao aumento
das sanções criminais em atenção ao apelo midiático, fazendo prevalecer a ideia de
direito penal simbólico, por outro tem também desenvolvido medidas que aparentam
tentar dar um retorno às reivindicações lançadas pela moderna criminologia, que tem
denunciado a falência das penas de prisão, a necessidade de se construir um modelo
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mais comunicativo e resolutivo, a necessidade de mecanismos que facilitem a reparação
dos danos sofridos pela vítima, entre outros.
Nesse contexto é que se encontram dispersos na legislação brasileira diversos
instrumentos restaurativos, como possibilidade de composição dos danos implementada
pela Lei nº 9.099/95 (BRASIL, 1995) e os institutos previstos nos art. 27 e 28 da Lei nº
9.605/98 (BRASIL, 1998), que visam à reparação do bem ambiental. Aliás, a reparação
do dano, descrita por Roxin como a terceira via do direito, conforme se abordará
adiante, tem sido um dos instrumentos restaurativos mais acolhidos em nosso
ordenamento jurídico.

5.4.1 Reparação do dano como instrumento restaurativo no direito penal

Entende-se por reparação, segundo dizeres incursos no Dicionário Michaelis
(http://michaelis.uol.com.br/), como sendo:

(lat reparare) vtd 1 Pôr em bom estado, fazer voltar ao estado primitivo ou
fazer melhor; consertar: Reparar estradas, muros, cercas. vtd 2 Restabelecer,
reconstituir; fortificar: Reparar as forças, reparar a saúde. vtd 3 Atenuar,
disfarçar, minorar: Reparar os danos causados pela idade. vtd 4 Prevenir as
consequências maléficas de; corrigir, remediar.

Sem embargo, reparar um dano nada mais representa do que trazer de volta
aquilo que fora danificado ou destruído.
Como visto em capítulos anteriores, e tendo em vista o teor da Resolução
2002/12 da ONU, a reparação do dano, como meio de se efetivar a aplicação da Justiça
Restaurativa, através de processos restaurativos, se apresenta como uma forma de
composição de litígios em que o ofensor repara, restitui ao status quo aquele bem
jurídico lesado, o qual é tutelado pelo Direito Penal47.
Terminologicamente, segundo a Resolução 2002/12 da ONU, “programa de
Justiça Restaurativa significa qualquer programa que use processos restaurativos (vide
nota de rodapé nº1) e objetive atingir resultados restaurativos”.
Portanto, a reparação do dano se apresenta como a forma indispensável ao
sucesso da reunião restaurativa (Justiça Restaurativa), na qual as partes, ofendido e
ofensor, bem como representantes da sociedade reúnem-se com o objetivo de, em
47

(…) Enfatizando que a justiça restaurativa evolui como uma resposta ao crime que respeita a dignidade
e a igualdade das pessoas, constrói o entendimento e promove harmonia social mediante a restauração das
vítimas, ofensores e comunidades (…). (ONU, 2002/12)

117

comum acordo, deliberar acerca da recomposição, da restauração dos danos causados ao
bem juridicamente tutelado pelo Direito Penal.48
Traçadas as linhas gerais acerca da reparação como forma de efetivação da
chamada “Justiça Restaurativa”, cabe agora trazer a conceituação e as características
principais da restauração dentro do sistema penal.
Prima facie, discute-se muito acerca da natureza jurídica da reparação do dano.
Nos termos daquilo que aventa Cláudio do Prado Amaral (2005, p. 139), há aqueles que
enxergam a reparação como consequência jurídico-penal do delito, ou seja, o Direito
Penal e Processual Penal viriam como forma de auxílio ao Direito Civil, mais
especificamente no sentido de “contribuir para que a vítima obtenha uma maior
facilidade na obtenção da indenização civil por parte do autor do delito”; ou como uma
consequência jurídica autônoma, aqui assinalando-se duas posições (AMARAL, 2005).
Aqueles que advogam sob o entendimento de ser a reparação uma
consequência jurídica autônoma se apresentam em dois vieses: há quem diga que a
reparação é uma “terceira via”, e há quem entenda a reparação como pura e
simplesmente pena.
A primeira linha de raciocínio, a qual optou pela reparação como “terceira via”,
aloca a reparação como resposta penal diversa da pena e da medida de segurança, ou
seja, alternativa, diferenciando-a das duas formas tradicionais insertas no sistema penal
punitivo (penas e medidas de segurança). Essa teoria é defendida por Claus Roxin
(2010), renomado professor da Universidade de Munique, em que dita reparação é posta
como instrumento restaurativo no Direito Penal.
Noutro giro, a segunda linha de pensamento, a qual aloca a reparação como
sendo verdadeira pena, diverge da teoria anterior, pois passa a enxergar a reparação
como uma espécie de pena. Isto é, quando da sentença penal condenatória, deve o
Magistrado também condenar o acusado à reparação dos danos (AMARAL, 2005).

48

(…) Percebendo que essa abordagem propicia uma oportunidade para as vítimas obterem reparação, se
sentirem mais seguras e poderem superar o problema, permite os ofensores compreenderem as causas e
consequências de seu comportamento e assumir responsabilidade de forma efetiva, bem assim possibilita
à comunidade a compreensão das causas subjacentes do crime, para se promover o bem estar comunitário
e a prevenção da criminalidade.
Observando que a justiça restaurativa enseja uma variedade de medidas flexíveis e que se adaptam aos
sistemas de justiça criminal e que complementam esses sistemas, tendo em vista os contextos jurídicos,
sociais e culturais respectivos (…) (ONU, 2002/12).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O meio ambiente não se restringe ao estudo e proteção da fauna e da flora.
Nele também se inserem, além do meio ambiente natural, composto pelos elementos
acima expostos, o meio ambiente cultural, representado por manifestações culturais tais
como monumentos históricos e músicas; o meio ambiente artificial, aqui tratado como o
conjunto de obras diversas daquelas construídas pela própria natureza; e o meio
ambiente misto, no qual se insere o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente urbano
e o ambiente carcerário, representado pelo espaço destinado ao cumprimento de penas
privativas de liberdade.
O ambiente carcerário em todas as suas formas, apesar de não vir
expressamente previsto na CRFB/88, é aqui tratado como espécie autônoma de meio
ambiente, como o meio ambiente do trabalho, tamanha a sua importância social e
relevância jurídica. Deve ser preservado e respeitado também em seu aspecto ecológico.
O meio ambiente ecologicamente equilibrado é tratado pela CRFB/88, em seu
art. 225, como um direito fundamental reconhecido pelo STF no julgamento do
Mandado de Segurança nº 22.164/SP, publicado em 17.12.1995. Assim, como direito
fundamental reconhecido, deve ser garantido a todos, inclusive aos que estão presos por
qualquer motivo, pois eles têm suspensos tão somente sua liberdade e seus direitos
fundamentais e políticos, estes restritos aos condenados em definitivo.
Com o aumento da degradação ambiental e o início da conscientização mundial
acerca da necessidade de se preservar o meio ambiente, este passou a ser tutelado pelo
Direito, ganhando matéria autônoma e princípios próprios.
Assim, diante da amplitude dos debates acerca das diversas formas de
degradação ambiental, jungidas à amplitude da visão acerca do que é considerado meio
ambiente, aspectos carcerários do meio ambiente passaram a ser apresentados nas mesas
de debates ambientais.
O conceito de meio ambiente foi apresentado dada a importância de se
compreender os aspectos do meio ambiente carcerário. Assim, foram apresentados os
princípios da temática carcerária: princípio da humanidade das penas, vedação de penas
cruéis e degradantes, princípio da legalidade, princípio da intranscendência das penas e
princípio da vedação da dupla punição.
.
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O estudo do histórico das penas e do direito de punir também se mostrou
coerente, ante a intenção de expor a evolução das formas e métodos punitivos noticiados
na história recente do Direito Penal.
Também foi apresentado o sistema penal punitivo, o qual é composto pelas
penas e medidas de segurança. As penas podem se dar na forma de multa, restritivas de
direitos e privativas de liberdade. As privativas de liberdade foram apresentadas como
foco do trabalho, uma vez que cumpridas em estabelecimentos prisionais. Já as medidas
de segurança são destinadas aos inimputáveis, ou seja, àqueles que praticam condutas
desprovidas de culpabilidade.
Traçaram-se no histórico das penas e do direito de punir todas as etapas
punitivas, desde a decapitação em praça pública, até as penas privativas de liberdade
com a finalidade de reestabelecer a possibilidade de convivência social do autor do fato
delituoso.
Foram também apresentadas as principais teorias acerca das finalidades das
penas, entre elas as teorias legitimadoras, as chamadas absolutas, e as teorias chamadas
relativas, representadas pela teoria da prevenção geral negativa; teoria da prevenção
geral positiva; teoria da prevenção especial negativa; prevenção especial positiva; as
chamadas teorias ecléticas, também conhecidas como unitárias ou mistas; e, por fim, as
teorias deslegitimadoras, que pregam a abolição das penas do ordenamento jurídico.
O Brasil adota a teoria mista, também chamada de eclética; majoritária na
atualidade, busca a mediação entre as teorias absolutas e relativas, ao passo que para tais
teorias “a pena, na totalidade de sua aplicação, pode desenvolver a totalidade de suas
funções em face da pessoa afetada e seu mundo circundante” (QUEIROZ, 2008, p. 94).
Para as teorias ecléticas, busca-se unir justiça e utilidade; noutras palavras, a
pena somente será legítima quando for simultaneamente justa e útil.
As principais teorias mistas destacadas aqui foram a teoria mista dialética
unificadora, de Claus Roxin (1993), e o garantismo penal, de Luigi Ferrajoli (2014).
Para Roxin, a finalidade do Direito Penal é prevenir os delitos, por meio da cominação
da pena, da individualização judicial e da respectiva execução.
Para Ferrajoli (2014, p. 147), “a única finalidade capaz de legitimar a
intervenção penal é a (...) prevenção de reações informais públicas ou privadas
arbitrárias”.
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Ocorre que as penas privativas de liberdade são aplicadas como medida quase
que exclusiva no Brasil. Isso, entre outros malefícios, e em conjunto com a falta de
investimentos estatais no sistema carcerário, culmina na degradação do ambiente
carcerário, e, consequentemente, na sua incapacidade em ressocializar o ser humano
encarcerado.
A superlotação carcerária, além de atribuída a critérios relacionados à ausência
de educação básica, desemprego e outros fatores econômicos, se dá em razão do
despreparo daqueles que traçam as diretrizes das políticas criminais, vigorando no
Brasil um sistema penal punitivo baseado, basicamente, na política de encarceramento
como prima ratio, o que se apresenta como um retrocesso. Ou seja, encarcera-se
primeiro para depois julgar o ser humano por aquele crime a ele imputado.
A não observância do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, quando dentro do ambiente carcerário, acaba por trazer a transgressão a
outros direitos fundamentais, tais como o direito a vedação de penas cruéis e à
dignidade da pessoa humana, bem como à legislação federal que delibera acerca da
execução das penas e a tratados e convenções internacionais de direitos humanos.
A inobservância da qualidade legalmente determinada para o meio ambiente
carcerário também resulta na falência das penas privativas de liberdade, em relação ao
preceituado pelas políticas criminais.
Infelizmente, notório é o fato de estar o sistema prisional brasileiro saturado e
deficitário. Saturado no que se refere à inexistência de vagas para tantos presos, e
deficitário pela ausência de investimentos do governo em pessoal e em infraestrutura.
Esses aspectos transformam os estabelecimentos prisionais nacionais em verdadeiras
fábricas de revoltados.
A degradação do meio ambiente carcerário leva ao desequilíbrio do ser
humano, que retorna às ruas sem condições psicológicas e acaba por reincidir
criminalmente.

Tal

reincidência

culmina

na

superlotação

carcerária,

que,

consequentemente, traz ainda mais desequilíbrio ambiental, pois a já malfadada
estrutura que, por exemplo, fora construída para albergar duas pessoas passa a receber
quatro, oito, doze pessoas.
Ocorre que a degradação é observada no aspecto do meio ambiente natural,
onde a assiduidade inexiste, pois há lixo por todos os lados, dejeto humano, poluição do
ar, falta de tratamento de esgoto, ratos habitando o mesmo ambiente destinado aos
presos, entre outras irregularidades.
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Também há um desequilíbrio no viés carcerário do meio ambiente, onde a
degradação do espaço físico leva ao destempero emocional do preso e de seus
familiares. O desespero toma conta em muitos casos, tornando impossível a realocação
social daquela pessoa que, ao menos em tese, teria sido punida também com o intuito de
se ver reabilitada ao convívio social.
A degradação do espaço prisional, além dos malefícios suprainformados,
acarreta, também, em prejuízos à comunidade que habita o seu entorno e à sociedade de
modo geral. Àquela, porque desperta o temor da ocorrência de rebeliões, em sua maioria
causadas pelas condições precárias do cárcere, da superlotação, etc., fugas, além da
poluição visual, dos odores propelidos, da degradação ambiental local. E a esta, que se
depara com o ingresso de pessoas que não tiveram a assistência necessária dentro do
cárcere e, revoltadas, modificadas para pior, são colocadas novamente de volta ao
convívio social, o que acarreta no alto índice de reincidência apresentado no texto.
Alternativas foram apresentadas aos reclames ambientais, e por que não sociais
e criminológicos, mostrando-se todas elas plausíveis e viáveis como forma de, ao
menos, atenuarem a realidade do meio ambiente carcerário apresentada no Brasil.
A primeira alternativa apresentada se atém à construção de presídios na forma
de parceria entre o ente público e grupos de empresas privadas, modalidade que se
mostrou uma alternativa viável e capaz de trazer o equilíbrio ao meio ambiente
carcerário.
Ademais, tal modalidade de empreendimento carcerário empenha um maior
respeito aos direitos fundamentais, o que, consequentemente, proporciona maior
possibilidade de reinserção social do delinquente, nos moldes daquilo que preceitua a lei
de execuções penais e as políticas criminais.
Tal hipótese já é experimentada no Brasil e vem obtendo sucesso, como no
caso das PPPs penitenciárias de Ribeirão das Neves. Localizada no Estado de Minas
Gerais, a unidade conta com três mil vagas e é exemplo de respeito ao meio ambiente
carcerário, aos direitos fundamentais e à LEP.
Na medida em que o pagamento efetuado pelo Estado ao parceiro privado
somente é realizado mediante o cumprimento de condições, como salubridade,
assistência médica, psicológica, odontológica, estrutural, trabalho e estudo para todos,
etc., há maior possibilidade de reinserção social daquele recluso, e a preservação tanto
do meio ambiente natural, quanto do carcerário.
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As APACs foram apresentadas como alternativa à equidade ambiental e social
daqueles afetos direta e indiretamente pelo cárcere. Estas nada mais são do que unidades
prisionais administradas pela própria comunidade local.
Definidas como um método de valorização humana, sempre em busca da
evangelização, as APACs são fundamentadas por 12 pilares e buscam o propósito de
proteger a sociedade e promover a justiça.
Desprovidas da presença de segurança pública, buscam o reestabelecimento
emocional e social do preso, além de primarem pela salubridade ambiental e pelo acesso
a tudo aquilo que a LEP prescreve, respeitando-se o meio ambiente e o condenado. Com
o apoio da evangelização, tornam a realocação social possível.
As APACs também demonstram metodologia favorável à melhoria do meio
ambiente carcerário, e, consequentemente, também, à realocação do preso na sociedade,
inclusive com melhor aceitação social, pois, em tese, os reclusos que cumprem suas
reprimendas nas APACs seriam pessoas da própria região.
Ocorre que, em virtude do preconceito que ronda o cárcere e seus reclusos, a
construção das APACs pode sofrer óbices em determinada comunidade, principalmente
pelo desconhecimento que ainda paira acerca dessa modalidade prisional. Além disso,
há o risco da manutenção do mesmo problema já mencionado em relação à privatização:
a insistência do legislativo e do judiciário na manutenção do cárcere como medida
principal punitiva ou “pré-punitiva”, quais sejam, as prisões provisórias.
Uma terceira proposição está na necessidade de maior investimento do Estado
no sistema prisional, mas não somente investimento financeiro, mas investimento em
treinamento de pessoal, em intercâmbio de experiências, educação, ao exemplo do que
ocorre na Europa.
Por fim, foram apresentadas as medidas restaurativas como capazes de
substituírem as penas privativas de liberdade em relação aos crimes de pequeno e médio
potencial ofensivo em que a pena é desproporcional à ofensa ao bem jurídico
penalmente tutelado, o que acarretaria na redução do número de prisões e do dano
causado ao meio ambiente carcerário.
Aqui, adotou-se o princípio da prevenção, segundo o qual a adoção de medidas
prévias se prestariam à não ocorrência do dano ou a sua mitigação.
Assim, conclui-se que a degradação do meio ambiente carcerário não cessará
apenas com a tomada isolada de uma das quatro proposições apresentadas, tampouco
pelo banimento das penas privativas de liberdade do sistema penal punitivo nacional.
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Não se pode ignorar que a “privatização” do sistema carcerário traria melhores
condições ao meio ambiente carcerário, bem como economia ao Estado e maiores
condições de reinserção social do preso. Mas, adotando-se tal medida desacompanhada
de métodos de controle mais rigorosos corre-se o risco de criar uma indústria das
prisões, como ocorre nos EUA, onde quanto mais presos, mais vantajoso ao setor
privado gestor do sistema prisional.
Já o investimento público no sistema penitenciário não se mostra conveniente e
como prioridade aos atuais governantes e nem o foi aos anteriores, o que também ocorre
em relação às medidas restaurativas e substituição das penas privativas de liberdade.
Assim exposto, a junção das proposições acima seria a medida mais eficaz
contra a degradação do meio ambiente carcerário e demais consequências reflexas e
esta. Ou seja, a criação de mais penitenciárias em parceria com empresas privadas, a
construção de mais APACs, retirando-se das mãos do poder público o monopólio sobre
o sistema carcerário, principalmente em razão da incompetência em sua gestão, o maior
investimento no sistema carcerário, o fomento à adoção de medidas que visem à
restauração do bem jurídico vilipendiado.
Mudanças precisam ocorrer, pois a degradação do meio ambiente carcerário
traz malefícios ao meio ambiente natural, à pessoa presa, aos seus familiares e a toda a
sociedade.
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